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Szanowny Panie Prezesie 

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza, Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ŻWIREK" w Gubinie, po powzięciu wiadomości o rozpatrywaniu 
przez Trybunał Konstytucyjny wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie 
ustawy „O Rodzinnych Ogrodach Działkowych", na Posiedzeniu Zarządu w dniu 15 
czerwca 2012 r. apeluje do Pana o nie rozpatrywanie tego wniosku. 

Od 28 lat na nieużytkach przydzielonych nam do zagospodarowania a dokładnie na 
żwirku (stąd imię naszego ogrodu), stworzyliśmy oazę zieleni oraz areał ziemi 
uprąwnej, na której działkowcy uprawiają zdrowe warzywa i owoce. Kosztem 
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budżetu domowego jak i stanu zdrowotnego rodziny. 
W dobie dzisiejszej zapaści Służby Zdrowia oraz stanu majętnego działkowców, 

rzecz nie do przecenienia. Ogród to też miejsce rekreacji i wypoczynku po pracy. 
Praca na działkach nie należy do lekkich. Gnębią nas przymrozki, zalewa woda, 

atakuje mszyca czy stonka i inne owady a na dodatek podgryzają niektórzy 
przedstawiciele władzy czy partii. 

Nie sąto osoby użytkujące działki ogrodowe lecz posiadające wielohektarowe 
dacze a na nich okazałe wille. Nigdy nie zrozumieją naszej determinacji w walce o 
poszanowanie naszego dorobku. Chcą zawłaszczyć to co przez tyle lat całymi 
rodzinami pielęgnowaliśmy, wzbogacaliśmy strukturę gleby i oazę zdrowego klimatu. 

Od kilku lat, w corocznych zebraniach sprawozdawczych, żelaznym punktem 
uchwał i wniosków jest propozycja uchwały o Obronie PZD i Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Uchwalaliśmy treści pism, stanowisk i apelów do władz i osób 
funkcyjnych w naszym Państwie. W tym roku wysłaliśmy swe stanowisko do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Pani Marszałek Sejmu, teraz zwracamy się do Pana 
Prezesa o ujęcie się nad naszą niedolą. 

Dziwi nas fakt że obowiązującą ustawę „O Rodzinnych Ogrodach Działkowych" 
podpisał w roku 2005, Pan Prezydent Rzeczypospolitej, wcześniej debatowali nad nią 
posłowie i senatorowie. Co się takiego wydarzyło ? Czy byli to ludzie 
niekompetentni ? Czy ktoś zasobny w pieniądze zwietrzył dobry interes ? 



Przed wyborami do parlamentu, kandydaci na posłów i senatorów, chętnie 
uczestniczyli w zebraniach i naradach organizacji działkowców. Byli a może udawali 
zainteresowanie życiem i bytowaniem rencistów i emerytów, największej rzeszy 
uprawiającej działki. Utyskiwali i obiecywali poparcie w rozwiązywaniu zadań 
związanych z działaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wszystko dla 
pozyskania głosów potencjalnych wyborców. Dzisiaj dziwnym trafem brakuje im 
czasu na zajęcie się obroną interesów ubogiego społeczeństwa a są i tacy co ostrzą 
sobie zęby aby ugryźć chociaż cząstkę dobrze uprawionych i obficie rodzących 
działek ogrodowych. 

Dlatego też mamy nadzieję i usilnie prosimy Pana Prezesa o zdecydowaną 
postawę w obronie naszej doli i niedoli. 

Przewodnicząca 
Komisji Rozjemczej 
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Gubin dnia 15 czerwca 2012 r. 

do wiadomości: 
1. Okręgowy Zarząd PZD, Zielona Góra 
2. a/a 


