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Szanowny Panie Premierze l 
Zbliża się jesień - czas zbiorów, ale równocześnie czas podejmowania ważnych decyzji: jakie prace 

wykonać, jak zaplanować nawożenie i uprawę gleby, jakie przeprowadzić niezbędne remonty i inwestycje w 
ogrodach działkowych oraz na działkach w 2014 roku. 

W dniu naszego dzisiejszego święta, podczas obchodów Strzelińskiego Dnia Działkowca 2013, 
działkowcy 5 strzełińskich ogrodów działkowych, obywatele RP, którzy okazali swoje poparcie podpisując się 
pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pytają się : 
- co z naszymi działkami, co z naszym wieloletnim dorobkiem, co z tradycją ruchu działkowego, czy jest sens 
dalszej pracy na działce ? 

Panie Premierze ! 
Na spotkaniu z działkowcami Warszawy, zadeklarował i obiecał Pan, że działkowców nie skrzywdzi, że 

Platforma Obywatelska poprze obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pańskie 
zapewnienia i słowa uspokoiły nas działkowców, lecz nie na długo. 

Niestety, jest inaczej ! To posłowie Platformy Obywatelskiej - członkowie nadzwyczajnej podkomisji 
sejmowej do opracowania projektu ustawy o ROD sprawiają, że popierany przez nas, przez prawie milion osób 
w Polsce, obywatelski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym nie uzyskuje tak oczekiwanej przez nas 
rekomendacji. A ten opracowywany obecnie w podkomisji, jest dla nas i dla ogrodów działkowych - szkodliwy. 

Panie premierze ! 
Czyżby Pańskie słowa i zapewnienia były puste i nic nie znaczyły ? Czy ten, obecnie opracowywany w 

podkomisji sejmowej, przez Pańskich kolegów z PO, projekt ustawy jest tym oczekiwanym przez środowisko 
działkowców ? Czy zapisy tego projektu są zbieżne z Pańskimi słowami, zapewnieniami i deklaracjami ? 

Odpowiadamy — nie są. 
Panie Premierze ! 
Prosimy o wywiązanie się z wypowiedzianych publicznie słów i zapewnień. 

Z poważaniem : 
Działkowcy 5 strzełińskich ogrodów działkowych, członkowie PZD 
zebrani podczas obchodów Strzelińskiego Dnia Działkowca 2013 
oraz II Forum w/s ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

W imieniu uczestników : Franciszek Szmaj - Prezes Zarządu ROD Kolejarz 
w Strzelinie, członek Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. 
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