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W 1945r. i w latach poimejszych przyjechaliSmy do Koszalina zdimych region6w

Polski, Kres6w i teren6w bylego ZSRR, aby zagospodarowai ziemie zachodnie i p6lnocne.

Po latach tulaczki, wysiedlerl, przeSladowarl niedosytu jako pionierzy tej ziemi
ochoczo zabraliSmy sig do pracy na odzyskanych ziemiach, pwywoi4c z sob4 fiine tradycje,
obyczaje, w kt6rych wyrastaliSmy, gl6wnie z Wielkopolski, Kujaw, Mazowsz4 region6w
poludniowo-wschodniej Polski.

Nie oczekiwali5my pomocy, o kt6r4 w tych cig2kich powojennych czasach bylo
trudno. Uruchamiali6my niezbgdne zaklady pracy, handel, szkoty i inst5rtucje pafstwowe, a

ziemig obsiewali$my zboizem, aby nie zabraklo nam chleba" kt6rego niedosyt odczuwaliSmy

w czasach tulaczki. Po latach odbudowy i znojnej pracy przyszty cz:rsy stabilizacji
i nale2nego, oczekiwanego wypoczynku. Aktywni pionierzy tej ziemi, zl:zeszprrj w zwi4dcach
zawodowych i (istniej4cego juz) Polskiego Zwqzku Dzialkowc6w, zwr6ciliSmy sig do

Starostwa Powiatowego w Koszalinie o przydziaN nieuzytk6w w okolicach Koszalin4 na

organizacjg Qreszt4- nie pierwszego) ogrodu dzialkowego.
Decyzjq Starostwa Powiatowego w Koszalinie w 1979r. otrzymaliSmy 16ha ziemi w

Nieklonicach (gmina Swieszyno) na zagospodarowanie, ktbre samorz4dnie wybrany zuad
ogrodu podzielil na 209 dzia\ek o powierzchni 300-400rf .Sami, wlasnymi rgkom4
zagospodarowaliSmy tg c2436 nieu2rytk6w, a pozostale tereny w tej czgSci wsi do dnia
dzisiejszego zamstajq chwastami, kuewami i btzozami, na terenie kt6rych jesieniq

dzialkowcy zbieraj4 grzyby. Oddana dzialkowcom ziemia zamiemla sig, dzigki pracy i
staraniom czlonk6w ogrodu ,oJedno5C-, w pulsuj4c4 zielefi i wielobarwn4 kolorystykg
krzew6w i kwiat6w. TE oazg ciszy urozmaicajq w okresie lebrim $piewy ptak6w i odglosy
owad6w.
Przeehodz4c sig alejkami, spotkac mo2na dzialkowc6w w r62nym wieku, wypoczywaj4cych
lub krz4taj4cych sig przl'pielggnowaniu wymarzonych krzew6w, drzew i kwiat6w. Tutaj
dojeidaaj4 autobusami i rowerami a takie samochodami dzialkowcy, pragfflcy odetchn46
Swiefirm powietrzem lub spotkac sig ze znajomymi i wypoczywa6. Jest ruN w Rodzinnym
Ogrodzie Dzialkowym ,,JednoSi" w Nieklonicach ponad 400 os6b, zrzeszonych w Polskim
Zwr4zlnr Dzialkowc6w, samodzielnie u4dzqcych sig i finansujqcych. Spotykamy sig z
uznaniem miejscowych wladz terenowych, odwiedzaj4cych inagradzaj4cych z,an4d. ogrodu
lub indywidualnych czlonk6w.

Oburza nas wieloletnia kampani4 moZe nie bezpoSrednio rz4dowa, niekt6rych partii
politycznych, jak np. PiS, pr6buj4cych wyrwai nam te skrawki samodzielno$ci, ziemig dobrze
zagospodarowan4 sprzedawa6 deweloperom lub zanienit w pustostany, jak to mialo miejsce



zagospodarowanq spruedawac deweloperom lub zffiiefil w pustostany, jak to mialo miejsce

po bylych PGRach. Mamy na naszym terenie widoki rozsypujqcych sig, dziurawych ob6r,

budynk6w gospodarczych. Tego chc4 i broni4 poslowie Andtzej Dera
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wlasno6ci4 bliskich i znajomych, kosztem os6b

starszych, emeryt6q rencist6w, bezrobotnych.Cry te 110-letni4 polsk4 tradycjg ogrodnictwa

dzialkowego rnlezy zlikwidowad, aby oglosid, 2e Polskg reformujemy? Potrzebne nam s?

miejsca pmcy, a nie ci4gle bogacenie sig malej grupki os6b, wyjeidzaj4cychna weekendy i
urlopy do cieplych kraj6w. Postawa rzAdzryeycb, nie licz4ca sig znaszaopiniQ- nas, kt6rych

nawet nie chce sig zaprosi6 na posiedzenie Trybunalu Konst5rtucyjnego, doprowadza do

powigkszajqcego sig podzialu spoleczeristwa na MY i WY.
Prosimy, pmeczytajcie z uwag4 trz.sze odczucia i nastoje, na kt6re moi;e dzi5 nie

jestescie uwraztiwieni, ale ka2dego z nas czpkanieuchronnie staroSi, osamotnienie i
obojgtroS6, kt6rq rekompensujemy sobie pobytem w ogrodzie ,,Jedno$6' w Nieklonicach kolo
Koszalina, wSr6d bliskich i iryczliwychnam sqsiad6w.

Zar?Ad Ogrodu ROD,,JednoS6" w Nieklonicach, wybrany 21.04.2012r.:
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