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Adresuję na Pana ręce swoje odczucia oraz usłyszane wypowiedzi postronnych ludzi 
nie związanych z ogrodami działkowymi na temat obecnej sytuacji w Polsce, a dotyczące 
prowadzonych prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Ja jestem zorientowana w 
temacie, bo jestem wieloletnią działkowiczką, ale jak słyszę „ z boku „ od postronnych ludzi 
wypowiedzi na temat tych niefortunnych prac w podkomisji sejmowej nad nową ustawą 
działkową, przy której posłowie z PO swobodnie i bez jakichkolwiek skrupułów majstrują i 
przyjmują co właściwie chcą, nie licząc się zupełnie ze zdaniem zaproszonych na te obrady 
przedstawicieli PZD to nie wróżę sobie nic dobrego w tej sprawie. Ja, bardzo przeżywam tę 
sytuację, bo jestem działkowiczką w ogrodzie „Stokrotka" w Zielonej Górze od wielu lat. 
Działka dla mnie to jest coś wspaniałego i pożytecznego, ale obcy ludzie nie związani z 
ogrodem to przeżywają na swój sposób i też się zastanawiają, pytając mnie niejednokrotnie o 
powody zaciekłości i nieustępliwości posłów z P.O. Ludzie wiedzą i rozumieją, źe nowa 
ustawa działkowa powinna zostać uchwalona przed 21 stycznia 2014 r. Ale jak widzę i 
obserwuję, to prognozy w tej sprawie są mierne. Wszystko wskazuje na to, źe „dziwnym 
zbiegiem okoliczności" tej nowej ustawy może nie być w tym terminie i co dalej? 
Ludzie się mnie pytają „ co wtedy zrobicie ", „kto was będzie bronit, bo sami przecież nie 
udźwigniecie tego ciężaru" jak Gminy z „urzędu" przejmą wasze ogrody? 
No i mają zupełną rację. Ja też się tym martwię. 
Dlatego też, mając w pamięci Pana spotkanie w ogrodzie, w Warszawie , proszę o 
dotrzymanie danego przez Pana słowa, że działkowcom nic się nie stanie. 
Bo jak na razie to fakty temu przeczą. 

Moim zdaniem, jako zwykłego działkowca, najlepszym rozwiązanie jest Projekt Obywatelski w 
swej pierwotnej formie, przyjęty w konsultacjach przez działkowców i obywateli. 
Ten Projekt zapewnia ład i porządek w ogrodach a przede wszystkim dalsze istnienie 
ogrodów działkowych i krajowej organizacji, tak niezbędnej dla nas działkowców. 
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