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Szanowny Pan

Prezes TVP

Jacek kurski

Szanowny Panie Prezesie!

W ostatnim czasie miałam okazję zapoznać się z dwoma reportazami TVP: ,,Magazynem
Śledczym Anity Gargas" z dnia 3 stycznia 2al7r. i materiałem z "Ekspresu Reporterów" autorstwa
Andrzeja Tomczaka wyemitowanym w dniu 14 lutego 2OI7r.

W jednym i w drugim przypadku wzbudziĘ początkowo moje niedowierzanie a potem złość.

Zacznę od tego, że nigdy nie należałam do żadnego ugrupowania czy też organizacji
społecznej. Nie pełniłam żadnych funkcji w strukturach PZD. Czas wolny poświęcam swojej działce
przejętej po śmierci ojca,

Tymczasem od kilku lat nieustannie uwagę muszę poświęcać problemowi czy tę działkę będę
jeszcze mogła w danym roku odwiedzać. Na początku zmuszona byłam śtedzić prace nad ustawą
zmierzającą do wypowiedzenia praw do gruntów, sztucznego zamieszania wokół altan ogrodowych
i nałoŻenia podatków uniemozliwiających istnienie ROD, która na szczęście nie zyskała akceptacji. Jej
intencje były jasne, chodziło o likwidację ogrodów i przejęcie obecnie atrakcyjnych terenów, dawniej
nieuŻytków, zagospodarowanych przez działkowców, Zamiast tego, na szczęście, została przyjęta
obecnie obowiązująca norma prawna.

Wracając do materiałów emitowanych w telewizji. Dziwię się, ze sprawy poruszone
W programach zostały potraktowane tak nierzetelnie z punktu widzenia dziennikarskiego. To dowód
na brak kompetencji zawodowych. Nie zgadzam się na ocenianie wszystkich działkowców w ten sam
sPosób. Dlaczego problem kilku osób ma być powodem podwazenia legalności całej Ustawy
konsultowanej i przyjętej przez Sejm? Skąd się wzięła tendencja negatywnej oceny moralnej ogółu
działkowców. CzV niepłacenie abonamentu telewizyjnego moze być powodem do dumy
iakceptowane przez TVP? JeŚli odpowiedź brzmi nie, to dlaczego reportaze chwalą uchylanie się
niektórych działkowców od płacenia swoich należności na rzecz ROD? Skąd tak rózne oceny tego
samego problemu?

Tendencyjność tych wypowiedzi skłania do refleksji, że
w sprawie PZD i ROD, mającej na cełu krzywdę wielu obywateli
TVP chce zapłacić za popularność, kosztem utraty wiarygodności

jest to Wstęp

RP. Czy jest to

do kolejnej ofensywy

naprawdę cena, którą
iautorytetu id. widzów?
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