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Rodzinny ogrod Dzialkowy
|m, 2 Alrll Wojsk€aPolsklolo

6Gt89 Po?nan
Poz Ln 2012-03-24

Premier Rz4du RP
Pan Donald Turk
Warszawa

SzaDowny Pani€ Premiefl e,

Walne Zebranle Sprawozdawcze Rodzinneto Ogrodu Dzialkowego im' 2 Armli Wojska polsklego w

Poznaniu, zrzeszaiaceto 640 drialkowc6w, zwraca siq do Pana Premiera Rzqdu RP o poszanowanie i

obrone praw polsklch dzialkowcdw zapisanych w ustawie o rodzlnnych ogrodach dzlalkowYch'

DocierajQce do nas sygnaly o pracach w Mlnisterstwie Transportu i Budownlctwa nad zmlana ustawy

o rodzinnych otrodach dziafkowych, toczece siQ bez udzialu naJwiekszej organizacji polskich

dzlalkowc6w, jakE jest Polski zwiQzek Dzidlkowcdw, napawaja nas smutkiem I ogromnym

niepokojem, Bolmy siq utraty dorobku pokolef dzlatkowc6w Obawiamv si9' ie moinl tego Swiata

zechc4 w blisklej przyszloici na terenach naszego Ogrodu urzedzad swoie inwestycjl przvnoszEce lm

krociowe dochody, Aco z nami - polskiml dzlalkowcami?

Nasr ogr6d lest otwartym ogrodefl, z ki6rego korzystaje nie tylko sami dzialkowcy Dzlalke u nas

majE niepetnosprawni . z ogrodu korzystaiE chorzy na chorobE Akhelmera' zapraszamy do ogrodu

mlodzie! | senior6w z miasta Pounania, czy to wszystko ma znlknqr, bo niekt6rzy pnedstawiciele

lwiata polltyki nle chca ogrod6w w polskich miasta'h?

Panie Premierze, co stalo siq z uzSodnieniami zawartymi r Pzo w Minlsterstwie Infrastruktury o woll

powolanla zespolu do rozwlezvwania pfoblem6w ogrodnictwa dzialkowego?

Panie Premierze, dlaczego ani Pan ani lnny przedstawicie RzQdu nie odpowiadacie na pisma'

apele polskich dziatkowc6w? czv milion polskich rodzln nle zasluguje na zajecie

stanowiska I uspokojenie srodowlska targanego nlekoiczEcq slq bataliq o swoie dziatkl' ogrody'

swoja us-tawq i sw6j zwiazek? DlaczeSo kto! chce zniszczyt dorobek ponad 110 lat polsklego

ogrodnictwa dzialkowego, kt6re w swolm zatoieniu mialo stuiyd najuboiszej czQ3ci polsklego

spoleczefistlva I kt6re swoja misje dobrze wypelnia?

Walne Zebranie naszego ogrodu apeluje do Pana Premiera o pEedstawieni€ klarownej deklaracji' co

slanle sie z naszyml oBrodami? Liczymy, ie Pan Premler i Rzqd RP nie dopuszcza do wyrzqdzenia

krzywdy tysiQcom polskich rodzin

z wynzami na'ein€go szacunku w imieniu zebranych dzialkowc6w
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