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PrezesKrajowej RadY PT,tr
w lVerszswie
SzrnownyPanie Prnzeriet
Otraqpngli$my:zwielkiego sukcesui euforii zwyciEstwa, kt6re

wiell'
nasze serca szczg$ciemi dumq, z faktu przynaleznorfcido tak
podj
i wspanialejmilionc,wej rodziny, kt6ra pod Pana przewodnictwem

trudnq walkE o naszerdalsze istnienie, doprowadzajqcdo wspanialego sukces
,r"hw"l.nie przez sejm RP nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowyc
Wystqpil Pan w oblonie dzialkowc6w i ich skrawka ziemi nasyconej
i potem rodzin dzialkowych, przywracajqc jej postannicfwo slu:Zebne
jqnaturze.
ludzi, kt6rym ziemia oddaje swoje piqkno prz)nvwacaj4c
Dzisiaj ieszczenie nadszedl czas na podsumowanie prawie p6ttorat
walki i tnrdu znagam z przeciwno$ciami i klodami jakie powstaty na
gloszone obit
dlodze, pelnej falszu i niedom6wieri. Jak trudno bylo obalad
i mity kierowane do rJzialkowc6w przezprzedstawicieli oSrodk6wwladzy,
media i inne o$rodki ptzekant- ale Panprzez caty czas wierzyl w zwyciEstr
te wi
wier4yl nam dzialk:owcom ,,2Q w jednoSci tkwi nasza sila" i
odbierali$my jako irnspiracjqdo dalszych dzialan, kt6re uwieficzone
wieloma manifestac.iami regionalnymi, & w ostatnim okresie nies

pokojow4ogdlnopolsk4manifestacj4przed SejmemRP i Kancelari4
w Warszawie.
Panie Prezesie

Jestedmydum:niz Panarz4d6wi bardzowdziqczniza tak kon
e PoIskim zw iqzkiemD zialkowc6w,za przeciwstawi
pelneuporu zaw.qdzerni
riU pr6bom ignorowania i lekcewa2enia $rodowiska dzialkowego,
przeciwstawianie sirp wszelkim pr$bom likwidacji ogrod6w dzialkowych,
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przekazywflnie
nam bietqcejprawdy o sposobiehamowaniaw procedow
projektuustawyo RO.D.
Tq drog4listow:nqkierujemyserdeczneslowa wysokiego

uznaniai gor,

wniesionvtrud w obronieobywatelskiego
projektuusta
T
lf:t*"]Tlu
o RoD, za osi4gniqte
pana
zwyciEstwo kt6rejest

sukcesem.

Panie Prezesie
Byli$my i jestedmy z cal4 opolskq rodzinq
clzialkowc6w z panem
i wierzymy, ze uda sie nam uwiericzyd petnym
sukcesemdoffchczasowe
zwyciqstwo.
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