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Szanowny

Pan Bronisfaw Komorowski

Prezydent Rzecrypo$politei Polski,

My dziafkowcy Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. B. Andrzejewskiego

w Nysie, erzeszeni w Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w, uczestnicy Walnego

Zebrania Sprawozdawczego w dniu 19.&[.20L2 r, zwracamy sie do Pana

Prerydenta, do osoby, kt6ra zna zagadnienia ogrod6w dziafkowych,

wie co to Jest dla ludzi w podeszfym wieku ijak dla mfodych z dzieimi

przebywanie z dala od zgletku i hatafliwej cywilizacji w bezpo6rednim

kontakciezpr^lrodE o wsparcie w przeszto 2S-letnim zmaganiu sig o nasze
l

ogrody, o nasze oazy ciszy i wypoczynku.,

Jesterimy, jak i wszyscy dziafkowcy w Polsce mocno zmeczeni ciaefymi

atakami z pr6bq likwidacji za wszetkq ceng ogrodnictwa dziafkowego w Polsce

oraznaszego Zwiqzku,

Crym narazili6my siq wsrystkiffi tym, kt6ny dziafkowc6w tak nienawidzq?.

Chyba tylko tym, 2e ziemiq zdegradowanq prrywr6cilifmy do rycia i zamiast

narzekania, dziafkowcy ze swymi rodzinarni zajmuja sig uprawg tego

skrawka ziemi, kt6ry jest tei miejscem czynnego wypoczynku.

W tej ciaetej gonitwie, spor6w r6inych ugrupowafi politycznych zatraca siq

troskg o ludzi po wielu latach pracy zawodow€j, u schytku swego iycia

uprawa dzialki to przyjemnoSd, to relaks na tonie natury.

Czyzby wnioskodawcom pomysi6w zn iszczenia ogrod n ictwa dzialkowego

w Polsce istniejqcego od ponad 10Gtu lat zaleialo na ich wykoriczeniu.
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DzialkowcY majtl nadziejq, te Pan Prezydent jak dot4d bqdzie nadaf dobrze

stuiyt obywatelom i ochroni ich dorobelq by nadal mogli uiytkowad te mafe

skrawkl zieml - dzialki ku ich zadowoleniu.

Nysa, dn. 1L.05,ZOLZ r.

Z wyrazami Sracunku
Przewgdn lcz?cy Wa Inego Zebra n ia
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