
STAi'jO'v'V iS iiaj
,{ OKrqgowegc Zlazdit De l;garou,, PZD'-,u Pile

z cjnaa 30 i-naja .jC15 ioku

w sprawie r.r-iviiotow pai'larnelrtai.nych w 2015 r oku.

W zwiqzku ze zblr2alqcymi siq wvooiami i:ai-lamentai"nvnri do Sejnru isenatu Rp

w 2-015 roku Delegaci X Okregor."'ego Z;ardu Delegat6vr z Rcdzinnych Ogrodow
Dziaikorvycir okr-qgu pilsi<iego, zwracajq sie z apelem do wszystkich czionko\,i/
Stowarzys:eni:r cg;-oCowego PZD na:zegc oki'qgu iich i-odziit o masolvy irdziat
w jesiennyrh wyjio:a;ir cir jc:))eitial;)V:i:.

Ostatnia kadencja 1:okazaia rram iziati<oi'ucom jak wa2ne byio poparcie post6w

i Senatorow obecnej kadencji '*v !.,aice c niwQ usta\dq c rodzinnych cgrodach
dziaikorvt7ch oo wyioku Ti;,bunaiu Konsivi ucyine go z 7A\) rokri, ktiiriy
podwa2yt wiqksu o5i zapi5aw ustawv c ROD z 2005 roku.
Dr-iaikowcv oraz 5a.ncr tzitiy ?7D dosv.,iacczyrv iv mijajqcej kadencii wiele
Iclczarowan ze sti'otv i,:e,i:ttr',,ch carlanteltaIi',,sti\,.J potiazas pr-cceiiovrar.:r.,
projekru o by'd/ate isKie go usiawV o rodzinnych ogfocjach ciziaikowych, bowien
nie wszrTscy itarlamentarzys:r Cosiizegali \,^,' projel(cie obyv".ateiskim r,tstay/V o
t O D in'ie ie: c;zi.r ikc'"cc',,, o€irol;'J r, i Zv,ri,rt,:i.,.

Ostatecznie nasza 'v!aik;: z;i<cric:yle ;rq ,:chwaleniem cbylvaielskiel ustaivir ur

3OD r,v cjniu i3 gril..inia ?,-ii3 roi<r,l p,"zez pariarreniarzysidw z wszystkian
r,tgr u po'"ii; i.l ooiiivSzir r"it.
i\4;my rti,iadonrosc, :e naSr tz:,.-,nk,-ru,re :larQ rczne nogl4d'"i 0oiii'vczne. Nlie

przeszkadza tD ieonii. *, ,a lasli yrr, ,,v.1lro.:e kancy,:tatorv f c Sejmu i SenatLj .

Wvblerzemy tych. ktcr;y lvyKazali s;e rracq I doi<onanian'ri rta rzecz
oz'alkowcor,v ogrodov'. i Z vi.,iEz k u

Dbanie o istnlei'!ie ogrodorv oraz Lr Lrsia\,,,;q c RCD jest naszym obylvatelskim
oborviqzkiem icilategc iccrrieczna jes1. masowa aktvwnoic llszystkicir czlonkow
PZD i wigksza iwiaijoi^nosc obywatelsKa, aby6m,or brTii doceniani i traktowani
jako partnerzv.

Nie mciemy zapotnniec pa tak irudnej waice o ustawe , 2e przyszlosi
ogicci6w jest w naszych rQkach.

lvezrnv wiec u,sz',,scv i-;iiziai .rr, nauichodzaci.,ch .;lvborach l,al ia;llentarnvch.
\Arvbier"zrny i<and'7iai6w na irostow i ._.e nir'i.._rraw z i;oinccne; !Viclkopolsk;,
kt6rzy nas nie zavrried!i \,,,/ trie:.zioi.i. z -aiQ rtasze lJioDlemv, wsp.;ieraii nas i nasz
Zt'riEzek w rn,alae o lepsze lurro dia dziatrcwcow iogrodow,',a,a1,t3w.7ch.



Nre glosujrrry tt.: "1;iie,-iwir iirow uslawy c; ;oiii.iririyeii eigtcdircir cizialkowycir z

2013 rokLr, lecz na:woiennikdv; I pr:viacldt dziaikawcow, rodzin*.;ch ogrod6vv
dzialkowych oraz Stovrarzyszenia Ogrodowego Foiski luriqzek Dziaikowcow,
ktcre ;est gwarantem daiszego istnt0nla ogrod6rv ririaikowych.
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Pita, dnia 30 ma.ja 2015 r.


