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stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. 550 -lecia Chodzieży w Chodzieży
z dnia 8 marca 2OL7 roku

w sprawie audycji pt. "Działkowa wojna" wyemitowanym w
Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP - 2.

po obejrzeniu w "Magazynie Ekspresu Reporterów" audycji pt. "Dzialkowa

woina" w imieniu działkowców naszego ogrodu informujemy, że nie

zgadzamy się z taką formą przekazu do społeczeństwa polskiego na temat

pracy członków samorządów ROD , funkcjonowania rodzinnych ogrodÓW

dzialkowych, potskiego Związku Działkowców oraz ustawy o rodzinnYch

ogrodach działkowych z 2Ot3 roku.
Była to audycja w której telewizia pubIiczna pokazała konflikt jakich wiele

występuje nie tylko w ogrodach działkowych z powodu hodowli lub

dokarmiania kotów a następnie w studiu telewizyjnym reportaŻ z ROD w

Biatej Podlaskiej komentowała niezależna Senator RP Lidia Staroń.

Jesteśmy oburzeni tym faktem, gdyż Senator Lidię Staroń działkowcy znają

od lat. Zawsze była wrogo nastawiona do rodzinnych ogrodów działkowYch i
polskiego Związku Działkowców, społecznych działaczy oraz do ustawy o

ROD z 2Ot3 roku.
Stwierdzenie senator że ustawa o ROD jest niezgodna z konstytucją RP i

trzeba ią skierować do Trybunału Konstytucyjnego bardzo nas oburzyła.

Stwierdzamy, że nie ma prawa tak twierdzić Senator RP o naszej ustawie i

wmawiać społeczeństwu potskiemu, że ogrody są wymysłem PRL _u, bo to
jest nieprawda. ogrody dzialkowe i ruch ogrodnictwa dzialkowego w Polsce

obchodzić będzie w tym roku ĘP - lecie istnienia, więc jak można ogrody

działkowe nazywać wymysłem PRL-u.

Stwierdzamy, że ustawa o ROD uchwalona w 2OI3 roku dobrze słuŻy

działkowcom i ogrodom działkowym a Związek bardzo dobrze wypełnia

swoje statutowe i ustawowe obowiązki wobec nas działkowców i ogrodów

działkowych. Uważamy, że teIewizia publiczna winna dbaĆ o rzetelnoŚĆ

prezentowanych audycji i kierować się obiektywizmem w ich ocenie.

Nasze stanowisko przekazujemy droga elektroniczną do:
_ Senator Lidii Staroń,
-TvP 2 ,
- Krajowej Rady PZD w Warszawie,
- Parlamentarzyści ziemi pilskiej.


