
Stanowisko
Prezyd i u m Kraj owej Ra dy pors kiego zw iqzku Dzialkowc6w

w sprawie przeklamari i oszczerstw nt. pzD zawartych w programie
,,Maga4rn Steac4, Anity Gargas,'

W zwi4zku z falszywymi oskarzeniami i przeklamaniami nt. polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w zawartymi w materialach filmowych wyemitowanych w
ramach ,,Maga4tnu Sledr""go Anie Gargas", prezydium KR pzD informuje,
2e Zwiqzek bgdzie dochodzil obrony swego dobrego imienia na drodze s4dowej.
Fakt publicznego wysunigcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarntt6w,
juk r6wniez falszywe przedstawienie warunk6w prawnych regulujqcych
funkcjonowanie ogrodnictwa dzialkowego w Polsce , uzasadnia stwierd zenie, i2
dzialaria firmowane przez p. A. Gargas naleiry unra6 za przyklad
sprzeniewierzenia sig misji dziennikarza, jakq jest rzetelne informowanie
spoleczefstwa o faktach.

Do powyzszej oceny uprawnia emisja materiafu, kt6rego formula
sprowadza sig do umozliwienia osobom niewiarygodnym i prakly cnie
anonimowym, gloszenia bezpodstawnych oskarZerl i plotek.,,Publicystylra"
odwoluj4ca sig do najniZs4rch instynkt6w, wykorzystujqca chg6 zemsty os6b
zawiedzionych w swych oczekiwaniach, czy tez palaiqcych zqdzq odwetu za
urojone kr4rwdy i wlasne niepowodzenia, stosuj4ca niedopowiedzenia i
manipulujqca odbiorcq, jest w istocie propagand4 i blizej jej do poziomu bazaru,
ni? powaimego medium, kt6rym winna by6 Telewizja Publi cma. Zasadnym jest
stwierdzenie, 2e na prawdziwq funkcjg tego ,rdokumentu', wskazuje jeden z
,rr'arzut6w", kt6re wysungla wobec pZD p. Gargas, mianowicie fakt
zajmowania (na skutek dzialalnoSci PZD) przez ogrody dzialkowe
,, atrakcyj ny ch terendw w naj lep s4y ch dzielnicac h miast',.

Zwaffiszy, i2 stopieri manipulacji i nierzetelnoSci prrywolanych
powy2ej material6w uzasadnia przyjgcie Swiadomego dzialaniajego autor6w, a
tym samym praktycznie wyklucza dobrowolne zamieszczenie sprostowania
przeklamafi przez p. Gargas, Prezydium Krajowej Rady pzD oswiadcz a, 2e:

Odnofinie fals4twych zarzuttiw o nieprawidlowoiciach przy rozliczaniu
13 000 000 zl przekazanych do PZD w zwiqzku z likwidacjq ogroddw pod trasg
52 w Warszuwie



1. Kwota 13 800 000 zL przekazana do PZD w zwiqrJat z likwidacj4
ogrod6w pod inwestycjg trasy 32 zostalarczliczona zgodnie z prawem, tj.
pr zekazano j 4 dzialkowc om j ako o dszko dowani a.

2. Zadna z os6b wystgpuj4cych w programie nie z$aszala jakichkolwiek

roszczeh wobec PZD w zwi4zku z wlw likwidacjq ogrodu, zaS osoba
podaj4ca w materiale,2e otrzymala odszkodowanie w kwocie 4 tys. il, w
rzecrywistoSci otrzymala odszkodowanie w kwocie przeszlo 40 tys. zt.

3. PZD - za wyjqtkiem fbktu wyegzekwowania od inwestora obowiqzk6w
zawartych w ustawie o ROD - nie mial Zadnego wptywu na ustalenie
kwoty odszkodowari nalezrych dzialkowcom, a kazdy z dzialkowc6w
mial mo2liwoS6 zakwestionowania wyceny sporz4dzonej przez
niezaleimego b iegl ego rzeczoznawc g.

4. Wszelkie rozstrrygnigcia dotyczqce okre$lenia obszaru likwidowanego
ogrodu oraz dziaNek objgtych tym procesem byLy niezaleime od PZD i
wynikaty z decyzji podejmowanych przez organa administracji
publicznej.

Odnoflnie zarzuttiw dotyczqcych wykor4ystania terendw przyleglych do
ROD ,rBursztyn" w Migd4tzdrojach

1. W latach 70 XX w. (a wigc zarim powstal PZD) zainteresowanie
dzialkami w 6wczesnym POD ,,Burszt5m" w Migdzyzdrojach bylo
mniejsze ni? dostgpny teren. Z tego wzglgdu podmiot zarzqdzajqcy
w6wczas ogrodem (nie PZD) porozumial sig ze Spoldzielniq Inwalid6w z
Dzierhoniowa, kt6ra zagospodarowaNa czeSf terenu pod tymczasowy
oSrodek wczasowy.

2. Zaprzestanie wykorzystywania terenu po dawnym oSrodku nast4pilo 3
lata temu. W6wczas to Okrggolvy ZarzqdPZD zlecil sporzqdzenie planu

zagospodarowania terenu podzial pod nowe dzialkr. Realizacjg
inwestycji wstrzymano do czasupetnej regulacji sytuacji prawnej gruntu,
aby nie wprowadzad nowych dzialkowc6w na obszar, kt6rego status jako

ROD byl kwestionowany przezwladze lokalne.
3. Dopiero 27 paldziemika 2016 r. SKO uwzglgdnilo skargg PZD na

niekorzystnq - dla dzialkowc6w - decyzlg BurmistrzaMigdryzdroj6w, co
otworzylo mo2liwo5 6 przekazania terenu nowym dzialkowcom.

4. ROD ,,Bursztyn" jest prowadzony przez zarzqd wybrany przez

dzialkowc6w z tego ogrodu. Okrggo\vy Zarzqd PZD nie ma Zadnego
wptywu na decyzje dzialkowc6w w tej materii.



Odnoflnie przeklamafi dotyczqcych wyodrgbniania ROD z PZD i ustawy o
ROD

1 . Decyzjg o wyodrgbnieniu lub pozostaniu ogrodu w strukturze PZD

il:ifry;HlTffii'ffi"J.';"|X":" 
'iiltnieniuRoDwystarcza

frekwencj a na poziomie 30Yo dzialkowc6w z ogrodu, a nie - jak falszywie
podano w programie - 7 0o/o.
Proces wyodrgbnienia ogrodu bada niezawisty Sqd, PZD nie ma wpfywu
na j e go r ozstr zy gni gcia.

W materiale zamieszczono wypowiedzi p. Batorowskiej, kt6ra - jak

wynika zinforrnacji od dzialkowc6w z ROD im. Bohater6w Westerplatte
dqzqc do wyodrgbnienia ogrodu z PZD przedloiryNa w S4dzie

sfalszowane listy dzialkowc6w - PZD zglosil sprawQ do prokuratury.

Przyczyn4 odwolania p. Zawadz)<tego z Zaruqdu ROD im. K.

Marcinkowskiego w Poznaniu byly nieprawidlowoSci w funkcjonowaniu

ogrodu. Istotn4 okolicmoSci4 byl fbkt tolerowania - niezgodnego z

ustaw4 o ROD - zamieszkiwania na dzialkach. WSr6d os6b
mieszkaj4cych w ROD byl p. Zawadzki.

6. Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych zostala uchwalona 13
grudnia 2013 r. jako projekt obywatelski, pod ktorym podpisala sig

rekordowa Iiczba przeszlo 926 000 obywateli. Legitymacja spolecma

miaNa niew4tpliwy wptyw na to, 2e praktycznie od samego pocz4tku

obywatelski projekt cieszyl sie akceptacj4 ze strony 6wczesnej

oporycji, tj. klub6w PiS, SLD, TR, a taki.e wsp6lrzqdzqcego PSL.

Klub PO zaakceptowal go dopiero po wielomiesigcznej kampanii

spolecznej, w kt6rq z ^ngaiowaty sig setki tysigcy dzialkowc6wo a
jako ostatni przelamal sig klub Solidarnej Polski. W korf,cowym
glosowania za ustawq o ROD opowiedziaty sig wsrystkie klubyo co

mo2na nveryfikowad na stronie !MlL$9LEgI!,p!.

Podaj4c powy2sze do wiadomo6ci, Prezydium KR PZD informuje, i2

wszelkie przytoczone okolicznoSci najdujq odzwierciedlenie w dokumentach i

faktach, do kt6rych moimabylo bez wigkszego trudu dotrzec. Niestety, zamiast

fakt6w, redakcja p. Gargas wolala przytaczat goloslowne pom6wienia i

oczywiste nieprawdy. Dowodzi to, 2e celem programu nie bylo rzetelne

informowanie spoleczefstwa, a Swiadome wprowadzenie odbiorc6w w bNqd.

DoSwiadczenie nakazuje Wzyjq6, 2e podkopanie wizerunku PZD, ma slu2y6
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oslabieniu mo2liwoSci prowadzenia przez organizacjg skuteczrych dziaNart na
rzecz dzialkowc6w i ogrod6w. pani A. Gargas, a wlasciwie osoby, kt6rym
stu?y, zdaje sobie doskonale sprawg, 2e fakt zorgarizowania blisko miliona
polskich dzialkowc6w w og6lnokrajowym Zwiqzltt, stanowi najwigksz4
przeszkodg na drodze do - jak to ujgla - ,,atrakcyjnych teren6w w najlepszych
dzielnicach miast". Po raz kolejny dowiodty tego wlaSnie wydarzenia z 2013 r.,
kiedy to PZD potrafil opracowa6 projekt ustawy skuteczri e zabezpieczalqcy
ptawa dzialkowc6w i zmobilizowa6 spoleczne poparcie, kt6re przelarnalo op6r
polityk6w przed poszanowahiem praw dzialkowc6w. wart o prrypomnie1, iL
Srodowiska polityk6w Solidarnej Polski, zktorymwiele os6b kojarzy p. Gargas,
zglaszaly w6wczas propozycje ograniczajqce ochrong ogrod6w i otwieraj4ce
furtkg do handlu ich gruntami.

St4d, zdariem Prezydium KR PZD, materialy zamieszczone w programie
p. Gargas nalezy postrzegad, jako kolejn4 odslong zwarczania pzD. Tyle, Le
wbrew wydzwigkowi programu, rzeczywist4 winq zwiqu.ku jest to, iz jako
ztzeszenie dzialkowc6w od lat skutecznie organizuje ich op6r wobec pr6b
wyrzucenia z zajmowanych grunt6w. pr6b, zaktorymi stoi4 osoby, dla kt6rych
mySl, ze ogrody dzialkowe to milion polskich rodzin, nie ma najmniejszego
znaczenia. Ich perspektywa ogranicza sig wyl4cznie do ,,atrakcyjnych teren1w w
nailepszych dzielnicach miast", kt6re - po ,,uwolnieniu', od dzialkowc6w - moga
pt4rnie(c miliardy zLotych zysku. A poniewa? realizacjg tej koncepcji blokuje
PZD, dla kt6rego - jak dla kazdej orgarizacji spoleczrej - najwigkszym
kapitalem jest akceptacja spoleczra, a m,rlaszcza zaufanie ze strony
dzialkowc6w od lat, przy pomocy ,,dziennilcarzy" posluguiQcych sig
falszyrvymi oskar2eniami i pom6wieniami, podejmowane sQ pr6by zniszczenia
jego wizerunku. ,,Tw6rczoit" p.Gargas jest kolejn4 odslonq tego procesu.
Dlatego te?PZD podj4l decyzjg, Lebgdzie bronil swego imienia przed, s4dem,
pomimo SwiadomoSci, i2 decyzja ta spowoduje zapewne wzmoaonq aktywno66
,, dziennikqrskq " p. Gargas.
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