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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁAWIANKA w Lubogoszczy k/Sławy, 
działający w strukturach Polskiego Związku Działkowców zwraca się z prośbą o zapoznanie 
się z projektem obywatelskim Ustawy o ROD, który spełnia nasze oczekiwania. 
Przez kilkadziesiąt lat, ogrody były azylem dla zmęczonych codzienną pracą użytkowników 
działek. Wypoczywały całe rodziny, dzieci, wnuki i prawnuki. 
Dzisiaj gdy miasta nasze są coraz bardziej „betonowe" i zieleni w nich coraz mniej, ogrody 
stanowią bazę do bycia z naturą i uczą kolejne pokolenia szacunku oraz pielęgnowania 
otaczającej nas przyrody. Uczą integracji i przyjaźni poprzez różnego rodzaju festyny, 
imprezy okolicznościowe dla działkowców i sympatyków przyrody. 
Dla ogromnej rzeszy działkowców i ich rodzin praca i przebywanie na działce to jedyna 
forma wypoczynku, gdyż wielu z nas nie stać na krajowe czy zagraniczne wczasy. 
Naszą ciężką pracą przez lata stworzyliśmy w miastach i wokół nich piękne oazy zieleni 
podziwiane przez mieszkańców i wiele delegacji działkowców z zagranicy. 
Propozycje zawarte w niektórych projektach ustaw, nad którymi pracują posłowie różnych 
partii politycznych niweczą osiągnięcia działkowców z okresu ostatnich 100 lat. 
Pozbawiają nas prawa do bezpieczeństwa i spokoju na naszych działkach. Szanowne posłanki 
i szanowni posłowie, społeczność działkowa która Wam zaufała i wybrała do Sejmu, liczy iż 
staniecie w obronie działkowców i poprzecie projekt obywatelski Ustawy o ROD. Nie 
pozwólcie aby elity rządzące i deweloperzy przejęli nasz majątek powstały z własnych 
oszczędności na ogrodach przez lata ich użytkowania. Najprościej jest zepsuć to co dobre i 
służy polakom, a wyrządzane zło naprawić jest dużo trudniej. W naszej ojczyźnie 
wyprzedano już wiele zakładów i gruntów, bezrobocie ciągle rośnie, pozostawcie więc te 
ogrody działkowcom i nasz Polski Związek Działkowców. 
Poparcie dla projektu obywatelskiego, na pewno nie spowolni rozwoju naszego kraju a 
pozostawienie bez zmian użytkowania wieczystego ogrodów sprawi nam emerytom, 
rencistom i miłośnikom przyrody dobre samo poczucie i wiele radości 


