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Szanowny Panie Prezesie – 

 

W imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego          

w Oławie, oraz Komisji Rewizyjnej tegoż ogrodu, jak również 420 rodzin naszych 

działkowców, chcemy zabrać głos i jednocześnie stanowczo zaprotestować w 

sprawie reportażu przedstawionego w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” 

wyemitowanego w TVP-2, dotyczącego sporu w jednym z rodzinnych ogrodów 

działkowych w Białej Podlaskiej. 

Autorom reportażu zarzucamy przede wszystkim jednostronne przedstawienie 

konfliktu, bez możliwości wypowiedzenia się drugiej strony.  

Wypowiedzi skonfliktowanych działkowców wprowadzają w błąd opinię publiczną, 

gdyż pomijają fakt naruszania przez nich obowiązujących przepisów zawartych w 

ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i w Regulaminie ROD. 

W rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ogrodowym 

PZD działkowcy sami na Walnych Zebraniach wybierają społecznie działające 

Zarządy. Obserwując program telewizyjny Magazyn Ekspresu Reporterów można 

stwierdzić, że Walne Zebranie za sprawą uczestniczących w tym sporze osób zostało  

zakłócone co spotkało się ze sprzeciwem zdecydowanej większości działkowców 

przestrzegających przepisy Związkowe i wspierających Zarząd ogrodu.  

My jako działkowcy chociaż z bardzo oddalonego od Białej Podlaskiej rejonu też 

uważamy, że przepisy Związkowe zawarte w ustawie z 13 grudnia 2013 r, oraz 

Statucie i Regulaminie ROD muszą być przestrzegane przez wszystkich działkowców. 

W przypadku łamania prawa Związkowego pozbawienie działkowca członkostwa 

PZD jest jak najbardziej wskazane. W programie tym dziennikarz nie wysilił się na 

dojście do prawdziwej przyczyny pozbawienia członkostwa działkowiczki która od 

wielu lat nie przestrzega terminowych płatności opłat uchwalonych na walnym 

zebraniu, a także łamie inne przepisy zawarte w Regulaminie ROD. 

Przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i działkowcy, którzy oglądali ten 

program, jesteśmy zniesmaczeni podejściem autora tego reportażu nieobiektywnym,   

tendencyjnym i kłamliwym przedstawianiem problemu. 
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Bardzo szkoda, że dziennikarze Telewizji Polskiej w swoich programach prowadzą 

tego typu szkodliwą propagandę bez rzetelnego zbadania przyczyny zaistniałego sporu 

pomiędzy rzekomo „nieszczęśliwymi” działkowcami a Zarządem Ogrodu. 

Zaskakująco nieprzyzwoicie zachowała się senator Lidii Staroń, która krytykowała 

władze PZD, twierdząc, że działkowcy są zniewoleni i zmuszani są do 

podporządkowania się Zarządom ROD.  

Najbardziej zdumiewające jest twierdzenie senator Lidii Staroń o niekonstytucyjności 

ustawy o ROD, która została przyjęta przez niemal cały Sejm, przez wszystkie Kluby 

Parlamentarne. Twierdzenie takie jest zamierzonym atakiem na PZD i świadczy to      

o całkowitym braku znajomości problemu. 

Szanowny Panie Prezesie –  

Polscy działkowcy to około 4 milionowa rzesza obywateli, w większości 

wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, zostali bardzo nieładnie potraktowani przez 

dziennikarzy pracujących w Magazynie Ekspresu Reporterów w kierowanej przez 

Pana Telewizji Polskiej, szkalując dobre imię członków Polskiego Związku 

Działkowców – obywateli naszego kraju. 

Zwracamy się zatem do Pana Prezesa o lepszy nadzór nad podległymi Redakcjami       

i dziennikarzami opracowującymi reportaże na temat działkowców i Polskiego 

Związku Działkowców jako Stowarzyszenia Ogrodowego, wymagając rzetelności       

i bezstronności w przedstawianiu problematyki ogrodowej, gdyż tylko takie cechy 

dziennikarskie mogą być akceptowane przez obywateli tego kraju. 

  
 

 

W imieniu 420 zaniepokojonych rodzin działkowców: 

 

 

1. Pelagia Mamzerowska – Prezes Zarządu 

 

2. Stanisław Konarski – Wiceprezes Zarządu   

 

3. Jadwiga Piasecka – Sekretarz Zarządu   

 

4. Janina Szymańska – Skarbnik Zarządu   

 

5. Mieczysław Zając – Członek Zarządu   

 

6. Maria Procyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej   

 

7. Mieczysław Walas – Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej   

 

8. Kazimiera Stępień – Sekretarz Komisji Rewizyjnej   

 


