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Szanowna Pani 

Bożenna Bukiewicz 

Poseł na Sejm RP 

W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Walczaka oraz ROD 

Przemysłówka w Gorzowie Wlkp. zwracamy się do Pani z apelem o wpłynięcie na posłów 

PO, reprezentantów województwa lubuskiego, którzy pracują nad nową ustawą o ROD. 

Wypracowany przez nich projekt ustawy w obecnej postaci jest kompromitacją polityki PO 

i zdrowego rozsądku. Szczególnie przykrym dla nas jest fakt, że podkomisji zajmującej się 

tym problemem przewodniczy pani poseł Krystyna Sibińska z Gorzowa Wlkp., nie 

posiadająca żadnych kompetencji w sprawie ROD. Projekt ten, jak i w przyszłości ustawa, ma 

na celu rozbicie ponad stuletniego ruchu działkowego w Polsce, likwidację ogrodów 

działkowych i zwiększenie stanu beznadziei w grupie ludzi będących dziś emerytami 

i rencistami. Obecna władza tej grupy ludzi szczególnie nie lubi i chciałaby szybko pozbyć 

się tego problemu, aby zalać betonem tereny zielone i wybudować nowe centra handlowe, 

emerytom pozostawiając jedynie ławki pod betonowymi blokami. Jak zakłamanym wydaje 

się slogan wyborczy Pana Posła Witolda Pahla „By żyło się lepiej. Wszystkim". Czyżby 

decydenci zaliczali emerytów do obywateli gorszej kategorii? Bo lepiej żyje się może tym, 

którzy są u władzy, lecz nam - nie. 

Rządy PO przyczyniły się do upadku wielu gałęzi naszej gospodarki: przemysłu 

ciężkiego i lekkiego, górnictwa, gospodarki rolnej, budownictwa, a także służby zdrowia 

i szkolnictwa. Ogrody działkowe i lasy państwowe z powodzeniem funkcjonują do tej pory, 

ponieważ oszczędzone im były negatywne skutki podejmowanych przez rządzących decyzji. 

I chcielibyśmy, by tak pozostało. 

Będziemy bronić swoich działek, które są płucami zanieczyszczonych spalinami 

miast. To tu, korzystając z czystego powietrza, pracujemy i wytwarzamy zdrowe warzywa 

oraz owoce. Tu wypoczywają nasze rodziny, których nie stać na kosztowne wyjazdy 

zagraniczne. Dzięki spędzanemu tu aktywnie czasu bezpłatnie poprawiamy swoją kondycję, 

niwelując koszty leczenia chorób cywilizacyjnych, wynikających z niezdrowego trybu życia. 

Chcemy zachować nasze miejsce na ziemi. Będziemy bronić ogrodów, a gdy zajdzie 

potrzeba, wyjdziemy na ulice. Posłom, którzy nie liczą się z naszym głosem, wystawimy 

rachunki w najbliższych wyborach. 



Pani Poseł! Apelujemy o przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD bez 

wprowadzania w nim zmian, kierując nasz list również do: 

- Prezydenta RP, 

- Marszałka RP, 

- Premiera Rządu RP, 

- Posła Witolda Pahla, 

- Poseł Krystyny Sibińskiej, 

- Posła Stefana Niesiołowskiego, 

- Poseł Elżbiety Rafalskiej, 

- Posła Józefa Zycha, 

- Posła Bogusława Wontora, 

- Prezesa KRPZD Eugeniusza Kondrackiego, 

- Prezesa OZPZD Zielona Góra Mariana Pasińskiego, 

- Prezesa OZPZD Gorzów Wlkp. Piotra Wilmsa. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu ROD Przeraysłówka 

/ 

Adres do korespondencji: 

Alfred Wojtowicz 

ul. Zubrzyckiego 12 A / 4 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Załącznik: 

Lista osób popierających w/w stanowisko. 


