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Pan 
Janusz Piechociński 
Prezes PSL 

Szanowny Panie Prezesie! 

Samorząd ogrodowy- ROD „35 lecia" w Zielonej Górze, wybrany demokratycznie i przez to 
działający z upoważnienia 700 działkowców i ich rodzin, zwraca się z uprzejmą prośbą o 
zainteresowanie się i pomoc w obronie ogrodów działkowych, działkowców i ich organizacji -
Polskiego Związku Działkowców 

Z dotychczasowych Pana kontaktów z działkowcami znana jest nam Pana zyczliwośc dla nas, 
ale także widoczne zrozumienie dla pracy, jaką włożyliśmy w uprawę powierzonych na kilkadziesiąt 
lat temu terenów. Jest dla nas budujące Pana stwierdzenie, że ogrody działkowe są sprawdzoną 
receptą na osamotnienie i postępujące wyobcowanie ludzi z kontaktów z naturą Doceniamy również 
Pana opinię, aby nie niszczyć tego, co działa dobrze. 

Dziś zwracamy się do Pana w przekonaniu, że zechce Pan użyć swojego autorytetu, aby 
wystąpić po stronie działkowców, którym orzeczenie TK odebrało szansę na spokój i bezpieczeństwo 
dla istnienia ogrodów, a przygotowane już propozycje zmiany ustawy o ogrodach działkowych 
autorstwa Solidarnej Polski oraz PO wyraźnie zmierzają do tego, aby w niedalekiej przyszłosci 
ogrody działkowe zginęły z mapy miast 

Znane nam juz w/w propozycje, chociaż były poprzedzone zapewnieniami, że nikt nie 
skrzywdzi działkowców, wyraźnie wskazują na to, że nikt tych zapewnień nie zamierza dotrzymać. 

Proponowana przez PO i SP nacjonalizacja majątku stworzonego przez samych działkowców, 
nałożenie dodatkowych opłat przekraczających możliwości działkowców, wyraźny zamiar pozbycia 
się samorządnej organizacji, odebranie praw do użytkowania wieczystego, które posiadamy od ponad 
trzydziestu lat - wszystko to świadczy, że autorzy tych propozycji ustawowych nie tylko nie znają 
problemów działkowców i ogrodnictwa działkowego, ale też zupełnie nie doceniają ich znaczenia dla 
środowisk, w których funkcjonują. 

W każdym razie nie ma w tych propozycjach ani zrozumienia, ani życzliwości, ani zwyczajnej 
chęci rozstrzygnięcia sprawy z korzyścią dla obywateli, co powinno być przecież pierwszoplanowe w 
decyzjach parlamentu. Przeciwnie - dostrzegamy je jako przejaw lekceważenia dla naszej pracy i 
społecznej roli, jaką ogrody działkowe spełniają. 

Szanowny Panie Prezesie! 

PZD - Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przygotował i przedłożył Sejmowi obywatelski 
projekt ustawy o ogrodach działkowych, który cieszy się dużym poparciem działkowców. W okręgu 
zielonogórskim PZD poparcia udzieliło nam już ponad 25 tysięcy działkowców, ich rodzin, a także 
obywateli doceniających znaczenie ogrodów działkowych i pracę działkowców. Tylko w naszym 
ogrodzie poparcia dla projektu udzieliło ponad 1200 osób, potwierdzając je podpisami na listach 

Dotychczas spotykaliśmy się z dużą życzliwością i poparciem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, pozwalamy sobie więc wyrazić przekonanie, że również obecnie partia, którą Pan kieruje, 
życzliwie odniesie się do problemów, z którymi przyszło nam się zmierzyć i udzieli nam swego 
poparcia - także w kwestii ustawy, która będzie przyjęta przez parlament 

Przesyłając Panu, Panie Prezesie, niniejszy list chcielibyśmy przy tej okazji złożyć najlepsze 
życzenia - satysfakcji z pracy, której się Pan podjął, realizacji zamierzeń, a także wszelkiej 
pomyślności osobistej 

Z poważaniem -
samorząd ogrodowy ROD „35 lecia" w Zielonej Górze 
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Do wiadomości: 

1 Pan Józef Zych - poseł na Sejm RP, honorowy prezes PSI 
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