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Szanowna Panl Minister!

Zebrani na corocznym ftadycyjnym spotkaniu- oplatkowy.m przedstawiciele

aJiJt<o*.0* okrQgu slupskiigo iwracaj4 sig do Pani Minister z apelcm o

zanicchanie dzialan -oiq"y"f, "'vt'aatil 
zrtaczna szkody w oglodnictwie

;t"li;*y; * ,r*"y- ro4li . N*t'" spotkanie wz'bogacone jest o udzial os6b

ttOi" ,t"rro*i qfwyhistoriq istnienia ogrod6w dzialkowych w nagzY-m kraju 
,

iiorri .On"ni"z gleboko zaniepokojeni--tym.co siQ dzieje od wielu lat wok6l

,&"i""y.f, ogr"io* dzialkovuych- . Nie kwestionujemy Pani .uprawniefi 
i

;*;y;it tiym obowiad6w ' Jesto5my przekonani ' 2e w swych dzialaniach

uedr; Jic pan-i kierowala dobrem og6lnym a nie partykulamymi interesami

wqski"t grup spolecenych . W naszym okrqgu w pelni jest realizowana nowa

,ri"*" o" roarinnyctr 
-ogrodach 

dzialkowych i pomimo ponoszonych z tym

kosa6w nie budzi ona protcst6w To jest najlepszy dow6d- na jej

konstl'tucyino56 . Mamy nadziejq , ec dyskusj a o nowej ustawie o rodzinnych

;;ilJ',d;l;ikowych poglebi pani wiedzq o. naszych sprawach i na bazie tego

fi;;t" nam Pani'w roiiqaniu wielu problem6w wystgpuj4cych na terenie
-kazdego 

rodzinnego ogrodu dzialkowego '

Szanowna Pani Mlnlskr !

Z oka{i zblt|ajgcych sig .Sb'tqt Botego Narodzenla ora7 Nowego Roku

iwoaoi"y pani-siideczni hy"i"to wsiet*t-ei PomyilnoSci ' Zyeqmy przede

ititii* tego aby w siych dzlalaniach zatesze mogla Pani pogodzic

czlowieezetlstwo z PolitY kq .

Lqczymy wyrary szacunku

At6{e.t lt^o,t{"tf
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