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SZNOWNA PANI MARSZAŁEK 

W odległych czasach nasz ogród był pod opieką dyrekcji Huta Bieruta obecnie Huta 
Częstochowa .Właścicielami działek byli wyłącznie pracownicy huty,dzisiaj się to zmieniło 
każdy patrzy uciec od zgiełku,ruchu ulicznego czy kłopotów na działkę od stresować się 
wypocząć w spokoju czy to młody czy stary Jednak najwięcej jest nas emerytów, ręcistów 
Zmiany jakie wystąpiły w naszym kraju spowodowały że huta Częstochowa niegdyś potęga 
w Częstochowiepod względem zatrudnienia zostaje wyprzedana jak inne zakłady i 
podzielona na jednostki nie związane z huta co za tym idzie ograniczenie miejsc pracy ,Na 
domiar złego teraz jeszcze szykuje się dla nas działkowiczów zmiana to znaczy likwidacja 
ogrodów działkowych .Dla nas emerytów i nie tylko działki to cały sens życia , tu po za 
domem spędzamy resztę naszych dni z dala od hałasu , spalin itp.Tu wreszcie możemy zjeść 
zdrowe warzywo czy owoc bez dodatku pestycydów i różnej chemii .Czy my emeryci 
musimy spędzać czas w kolejkach ,siedzieć przed blokiem na ławkach czy oglądaćpowtórki 
w telewizji od rana do nocy ???? . Czy na tym ma polegać starość ??? . 
My wszyscy działkowicze zapoznaliśmy się z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych i wiemy jedno, że jak sejm zatwierdzi ten projekt to działki pozostaną i my 
będziemy zadowoleni a nawet wręcz szczęśliwi. 
Prosimy panią marszałek o spowodowanie jak najszybszego rozpatrzenia w sejmie tego 
projektu, a działkowicze będą Pani dozgonnie wdzięczni. 
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