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Smoiunny Panie Premierzel

Uczcstnicy Walncgo Zcbrroia'sprawozdenczegp ROD 'Pod lrsem., w Chrzqgtowie

po nz kolejny ryehiq do Pana o zeinteresowuric i zajgcie stmowisks w sprswic llsfisury o

RoOzinnvcn Ogrodach Dziaftowych. Dolsmentu regulujqcego prawe milionowej s?Esz,y

ddalkowc6w - ob5rwateli oaszeg,o lnaiu.

Panie Premierze!

Z nicpokojem obscrnrgfcny, tn nasznspaaqy soojalne i hrlfirowe s4 w politycc laaju

calkowisie pomijane. Bo.czylmotna nrzlvusd zainferesowmiem deHracje pou{borczc,

' 
f*C* * pnakqrcc sq tylko purtyni Sownmi? Zntchnic kmsnnrkt5rwnego nic rvynika.

Tlmczasem sctti tysigcy ludzi pozostawioqrch 3ml4n sobie korzysajodnak zz4leen,

socjalnegojakic dqic im 4ziaUsu, relacji krilnnorych i spolecznych w ogrodroh uaz

prawdziwej szeory ssnozqdno$ci. Czy rc nrartosci nie majq dla spoleodstwa

ob5rwmetskicgo hdnego znrczcnio?

LiczS4y na to, tn oturotzy sig Pan na nasze oczelciwania ti. uznanic ntcz.qbnajwiekszej

organizarsnpozarz4dowej Polslciego Z$'iq"ell Dzidkowo6woraz$tawy o Rodzinnych

Ogrodsch Dzialkowych . Zwrqrr;ki ustau'a daje nam ochronq pralm4 i pocancie

be4ieczc6stwa O wi?cej nie wnosimy. Ogroma nesza dzialkowo6w to ludzie strsi' dltr

kt6rych dzidkajcst ich 'l miejscem na ziemi" - spitamig std6wk6 pasjq.Nie bez znaozenia

jcst fimkcja tempctrtyczna - prozdrowoba, psychologicma, spoleczna, r€habilittoyjns.

Dzigki akt5rnrao$ci czqiemy sig zdrowsi i potrzebni. WS,6dnas jest wicle rodzin z dziedml

dt8 ktdfych dzidh to zqlecze gp3podtrszc, socjrhe i relceacyjne
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To w ogrodaoh dzicci z rodzicami i dziadkrmi spedzajq sn'6j wohy czag walcacje

a rodziny wczasy' Istniciqga us;tcnra stTaflza nam takie moeliwofui'

Panie hemie,rzel

Caspocfoyli6dowepadnns"lgn|p*spCImaqPopstlzoc.[flaserza?w
cdowiecze6stwa, a rie tytko picniEdza i zysk6wiakie mogq da6 terery ogrod6w '

Apclulmy o to, aby w polityae waaicjszy w cdowic& nie biznccl

Ocreln{emy, ,e Paniako Preorie,r w5ftnany gITfl.oblrursteli nnszcgp lcaiu' dzialkowcy

toteto6yvtelc- poprzctras:zerndmiaisstsltrsoRortziqrchogtodrc,hDziaflrourych

pozostoie nlezmicniono . Nie ma ogrod6w bez Polskiego zn'i|L.ku Dzialkowc6w i ustanry

o ROD.

Liczymy nn Pma obrweelske postavve i podjgcie olreflonych d4i{hfi'

z powatanie'm

Dzidkowcy ROD * Pod lasemn

w Chrzqsmrvie


