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Pani Ewa KoPacz

Marszatek Sejmu

Szanourna Pani Marszalek!

Dzialkowcy z Rodzinnego ogodu Dzialkowego ,ptasi Rar w Gliwicach

nrnacajqsig do Pani z prosbe o uwzglgdnienie w s$rojei dzi€fllnei pmacy

problematyki ogrod6w dzialkouych- Nasz og6d istnieje 3l'rok' a wielu

dzialkowc6w to nastep*e pckoienia zaloirycieh' Iestesmy uq6nwani na

obvein dzielnicy sikornilq jednej z najwigks "y:h 
i najpfl@iejszyc"h cz${ci

Giiwic, a nasz ogr6d stunowi r*"il* ,,"i"1* pto*" t'i ol.siicy' Pisze'my to

wszystko, aby ulmysl,owi6 Pani" ire nasz ogr6d to c2il56 Mszegp 1:ycia" ip

jeste5my z tym-i*j*""m z$'iqpani emocjon{e i nie rozrmimy dlaczego w

ostatnim czasie ntusze Srodowisko i nasz wnqznk sq prssfuiotem ciqglych

atak6w ze strony cqi,npolitVtrow. Jeste$my przekonani' ie miana Us:tawy o

Rodzinnych Ogrodach Dzialkourych' lub jej zanta1n plvffi inny ald pmaumn to

krok w kierunkrr tit€\rida€j i wrej liczby ogrod6w, I'afuw w miastaeh'

dlatego prosimy pania o uwaine stedzenie ddralfr,lqgistocyinych' tej sprawy

dotycz4cych'Wbrewniekbrynmopiniomogrody'lzia$kowetoniejestinden
,,relikt PRL-u". Pierwsze ogrcdy ia ziemiach polskich pwstnly ponad sto lat

temu. W aglomeracji 6lqskiej mf{o" dwa ogrody obchod4 w tym roku swoje

100 - lecie. podobnie jest w innych krajach europejskich- l'Ist€uT uYrzgldni6

fakt, ze wigkszosc ogrod6w powstala na nieuzytkach' tc6re'l'?'atkowcy wielkim

wysilkiern przeksztalciti w tereny zielone i uprawne' T9 d30ticuno66 docemiaj4

samorz4dy, poniewaz wiedz+ In utrymame Sredniego padilt to koM r@u

kilku milion6w zlotych rocmie, natomiast ogrdy fuY?h doacji nie

otrrymuje.
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#T#fl,lffi*, o wiecei zryezliwo$cr, aby nb ?ay:y:t6tsse c6 z

takim wysilkiem budowali5my p;"bta' Prosimy o ryrrestani'e dyslusji na

temat ogrod6w bez nasr4O udziatu, Prosimy rnmescie o to' aby w sejmie

zrozumiano, 2e ogrody to dobro wspolne calego spoteczenstwa

Zut4tazarrtt szacunlru!

Dzialkowcy z ROD ,"Ptasi Raj" w Gliwicach - uczcstnicy Walnego ZFbmania

Sprawozdawczego:
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