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Szanowni Spdziowie t

Pragniemy ieszcze raz poinformowai , tn dziql<t naszym dzialkom mamy dostgp dozdrowej lywnorici - warzJrw i owoc6w oraz aktywnego wypoczynku, wiele ogrod6wpowstalo przed ponad wiek temu na nieufikach -terenach biologicznie zdegradowanych,
a dzis stanowiq kwitnqce zielone obszary korzystnie zmieniajq*y;i"*runek miast naszegowojew6dztwa' Ogrody s4 mie.iscem spotkaf starszego i mlodego pokolenia dzialkowc6w.ludzi bozrobotnych i czynnych zawodowo, o r6znym staiusie spolecznym. Dziqkidzialkom wiele osrib, kt6rych status materialny nie pozwala na kosztowne wcz.irsy mamiqisce, gdzie je spEdza wraz z dzielmi i wnukaini.

Pragniemy zdecydowanie podkre$Ii6, ize dzialkowcy i ich rodziny wysoko oceniaj4.ustawg o RoD, ktrlra w pelni spelnia swoje zadania i w praktyce sprawdzila sig wdzialalnosci ogrodtSw dzialkowych. w naszym okrpgu nie jest tez kwestionowana przezsamorzqdy mieszkaricbw, z wymienionych wzglgd6w zwracamy sig o zachowanieprzepis6w ustawy o RoD, kt6re zapewniajq isnrienie w polsce ruohu dzialkowego,funkcjonowanie i rozw6j ogrod6w dzialkowyrl olu dzialkowc6w i ich rodzin.Ruch ogrodnictwa dzialkowego przecieh. nie jest orgar:izacjq szkodliwq cllaspc>leczeristwa ' Dzialkowcy wiele tatiwoj*io eycir podwiqcil i ojczytnie,.sq szczq$liwi zpr'ryznaf,rych dzialek, kt6re pomagajq im Ln-e wzbogacae domovuy ,fot i te na nicir mogqwychowywac cale pokolenia potak6w, dla wielu sqili".i*"". rou.ilania,jesieni iycia,,.Kryzys gospodarczy w Europie z.atacza" coraz, szorsze krggi. Jego skutkiodczuwamy i w polsce. Fakt ten zwigks rr r pitrr"bowanie na dziarki.Dla dzialkowcdw prawdziwa wartosi jest w czlowieku, jego pracy dla piqknanaszych ogrod6w' wla$nie ustawa o rodzinnyi;h ogrodach dzialkowych oparta zostala natakich wartosciach jak czlowiek. Rodeina i praca.
Dzisiaj stawiamy sobie pytania jaka przyszlosd czeka nas wszystkich?

My tu dzi$ zgrornadzeni 
.jesterimy reprezentantami ponad 33 tys. rodzindzialkowych w woj. lubelskim, [t6r" ,ru- ii*i"rryry.--brutJgo dzi6 z carq mocq
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Z wyrarami szacunku

podkredlamY, 2e dzialkowcy realizujq ideq spoleczefistwa obywatolskiego, wierz4
dobrze- wypetniajq swojq rolE w organizacji iozanqdowe.i * no*t"zesnym parlstwie.

Liczymy na sprawi edl iwe orze"zerrie. 
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