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Członkowie Zarządu Rodzirrnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego we
Wronkach, wyrużają swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw otaz obutzenie w zwięku z
emisją wyjątkowo haniebnego w swej formie, treściolaz sposobie przekazywaria bardzo
pokrętnych informacji, które bardziej mozna nazwaó dezinformacją w rcportńu pt.
,,Działkowa wojna" Andrzeja Tomczaka w Telewizji Polskiej S.A, na temat ogrodów i
Związku.
Emisja tego arcydzięła,miŃa miejsce 14 lutego 2017 roku, i za jedyne zadańe obrała sobię
atakowanie i zniechęcanie, tudzież kreowanie zbędności funkcjonowanta Związku. Nie po
raz pierwszy złesńą. Odnosimy rł,razenie, że ten zmasowany atak i powracający jak
bumerarrg temat, to tworzenie dobrego fundamentu pod pańykulame interesy pewT}ych grup,
nie pozostawających w obojętności na wieloletnią tradycję oraz element społecznie bardzo
poządany. Partykularne interesy nie mają tu na uwadze obywatela działkowca. To raczej
wielka ochota, na skomercjalizowarrie gruntów pozostających w zasobach Zvłtęku i
realizację wizji Ępowo biznesowych. Zawłaszczanie strefy relaksu i aktylvnego życia
działkowca, stała się niebywale nośnym i wyjątkowo pilnlłn tematem w Telewizji Publicznej.
Przeraża nas komentarz na temat podwazania konstytucyjności ustawy o ROD i na temat
funkcjonowania ogrodów przez panią senator Lidię Staroń, Nie zgadzarrty się jej z
wypowiedziami. Ustawa jest zgodna z konstytucją RP. Przed jej uchwaleniem przesńa całą
ścieżkęlegislacyjną. Stwierdzarrry) że żaden materiał wyemitowany do tej pory w TV na
temat ROD i Zwąrku nie ma żadnej merytorycznej wartości ani nie ociera się nawet o
prawdę, gdyz jest tworzony i napędzany złą wolą autorów w myślzasady ,, dajcie mi
człowieka a ja znajdę na niego paragraf'. Na takie przedstawianie pracy Zarządow ROD na
ruecz dziŃkowców i roli Polskiego Związku Działkowców dla ogrodów się nie zgadzamy.
Stanowisko kierujemy do:
1.
Redakcji TVP 2
2,
Lidia Staroń - senator RP
J.
Krajowa Rada PZD w Warszawie
4.
Rada Mediów Narodolvych
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