
Pan 
Janusz Piechociński 
Prezes Polskiego Stronnictwa 

Ludowego 
v-ce Premier 
Warszawa 

My działkowcy ROD „STORCZYK" w Radomiu jesteśmy zaniepokojeni 
zachowaniem się posłów PSL w ostatnim okresie w trakcie walki o ustawę 
Walka nasz trwa już ponad rok. W tym czasie słyszeliśmy od posłów PSL 
zapewnienia, że są z nami i ciągle będą . W ostatnim okresie jakoś mniej słychać 
zapewnień. Posłów PSL nie było na konferencji prasowej posłów opozycji, 
którzy apelowali o natychmiastowe zwołanie komisji sejmowej w sprawie 
odrzucenia art. 30 naszej ustawy. Przedstawiciela PSL nie było tez w dniu 
08.11.2013 na spotkaniu z działkowcami Mazowsza w sali kinowej WAT- u w 
Warszawie. Zaniepokojenie nasze spowodowało również głosowanie i 
dyscyplina oraz odrzucenie propozycji referendum w sprawie 6-latków. 
Odrzucony wniosek poparty milionem podpisów. 
Zaniepokojenie nasze potęguje fakt, że do końca roku pozostało tylko 3 
posiedzenia Sejmu. A wniosek poparty przez koalicjantów miałby duże 
znaczenie. 
Przyzna Pan, że nasze obawy są uzasadnione. Mimo tych obaw bardzo liczymy 
na PSL, bo przecież od wyzwolenia Ludowcy zaznali wielu krzywd, od 
rządzących i wiedzą co to krzywda. My od 23 lat walczymy z problemami 
pozbawienia nas działek. Właśnie 23 lata temu w ogrodzie „STORCZYK" po 
raz pierwszy manifestowaliśmy przeciw ustawie. Nie ma roku aby ktoś 
rządzący chciał wyrzucić z działek . 
W ostatnim okresie Platforma Obywatelska zaatakowała nas bardzo mocno to 
ciężka walka. Potrzebujemy pomocy. Liczymy jednak ciągle na pomoc PSL-u 
bo przecież Pan obiecał nam w Radomiu, że do końca będzie bronił 
działkowców kiedy zostanie Prezesem PSL. Teraz jest Pan nie tylko Prezesem 
PSL ale i v-ce Premierem rządu. Czekamy na dotrzymanie obietnicy i jej 
potwierdzenia. 
Panie Prezesie prosimy o odpowiedź, z którą zapoznamy tysiąc naszych 
działkowców. Z odpowiedzią Pana również zapoznamy działkowców z regionu 
Radomia jest ich 8 tyś. a z rodzinami to już armia. Odpowiedź Pana 
zamieścimy w internecie na naszej stronie i stronie Delegatury radomskiej aby 
wszyscy się mogli z nią zapoznać. 
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