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Wizyta TVP-1 w bydgoskich ogrodach działkowych 

Pretekstem przyjazdu ekipy TVP-1 z programu „Alarm” do kompleksu ogrodów działkowych położonych  
w rejonie Bydgoszcz - Wschód była sytuacja zagrożenia ich likwidacją. Problem pojawił się w związku 
pojawieniem się proponowanych zmian, które zostały poddane konsultacjom społecznym w ramach 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz  
w czerwcu bieżącego roku. Ekipa telewizyjna TVP-1 przyjechała z Warszawy w godzinach rannych  
30 sierpnia 2019 r. 

 

W projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy 
zapiano, że tereny przy ul Inwalidów przeznaczone zostały na budownictwo mieszkaniowe. Zaniepokojeni 
działkowcy wzięli udział w konsultacjach nad projektem. Powołano odpowiedni komitet ds. obrony  
naszych pięknie zagospodarowanych terenów działkowych. Pod wspólnym pismem podpisało się ponad 
2200 użytkowników działek i ich rodzin z siedmiu rodzinnych ogrodów działkowych.  

.  

Nagranie programu Pani Patrycja z ekipą telewizyjną prowadziła na terenie ROD im „Marii  
Curie – Skłodowskiej”. Wzięli w nim udział prezesi i zainteresowani działkowcy. Wszyscy uczestnicy 
rzeczowo i spokojnie przedstawili swoje argumenty za utrzymaniem tych terenów jako rodzinnych ogrodów 
działkowych. Emocje i łzy było tylko widać, gdy mówili o swoich ukochanych działkach, które są nieraz ich 
całym życiem, a mogą być utracone. 
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Jedna z najstarszych użytkowniczek działek 94 - letnia Pani Felicja Hadrych Górecka z ROD „Pod 
Brzozą” zaprosiła ekipę telewizyjną na swoją działkę. To nie jest pomyłka, to jest jej prawdziwa działka. 

 
Pani Felicja mówi, że dzięki tym kwiatom żyje. Mówi, ze z tymi roślinkami rozmawia i tak dba o nie jak 
matka o własne dzieci. 

 
Sympatyczna ekipa telewizyjna TVP-1 cierpliwie wszystko wysłuchała, nagrała i obiecała pomóc. 
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Po nagraniu dyskusji rodzinne ogrody działkowe „Malinka”, „Storczyk”, „Pod Brzozą” oraz im „Leona 
Wyczółkowskiego” pochwaliły się swoim dorobkiem. Pokazano najładniej urządzone działki, place zabaw, 
domy działkowca, zadbane alejki działkowe itp. 

 

Prezesi ROD i działkowcy podziękowali ekipie telewizyjnej za zajęcie się tak ważnym dla nich problemem. 

Pani Patrycja – redaktor z TVP-1 w Warszawie otrzymała  w podziękowaniu bukiet kwiatów. 

Przygotowany materiał ze spotkania prawdo podobnie będzie emitowany w programie telewizji TVP-1  
w poniedziałek 2 września o godzinie 20:10 w programie „Alarm”. 

Opracował: J.Ch. 


