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StanouHskp działkowców godzinnego Ogrodu Działkowego im. J. 'Wałczaka w Qorzowie Włkp. 
zebranych na 'Wafnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 20.03.2013 r. 

'W sprawie złożonych projektów ustawy o rodzinnych, ogrodach działkowych w Sejmie "Rzeczpospołitej 
Tołsląej. 

'Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działowego im. J. 'Wałczami w (jorzouHe 'Włkp. zwracają się. 
do 'Pani Marszałek z prośbą o udziełenie swojego poparcia dła obywatełsląego projektu ustaziy o 
rodzinnych ogrodach działowych. Złożony w Sejmie projekt uzyskał nasze działkowe poparcie. 'Hasz 
ogród złożył 371 podpisów daje 353,3% poparcia. Mając na uwadze zniszczenie dotychczasowej ustazoy 
na wniosęk. posłów Sołidarnej Tołsfą z posłem Derą na czełe zgłoszony projekt daje nam gwarancje 
spokojnej pracy na ogrodach działkoziych. Apełujemy do Tani 'Marszałek i wszystkich lęfubów 
parłamentarnych, kół posełs/ęich oraz posłów niezałeżnych, Ukorzy cenią sobie uczciwość i prawdę oraz 
pochyłają się nad łosem łudzi zmęczonych życiem o wyrażenie poparcia dła Obywatełsląego projektu 
ustazvy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zwracamy się z prośbą do Tana Tosła do Tarłamentu 'Europejskiego prof. 'Bogusława 
Liberadzkiego o poparcie projektu obywatełsląego wśród eurodeputowanych. Zna Tan nasz ogród i wie 
Tan jakgo sobie cenimy. 9{ie chcemy go stracić. 

Dział/ęowcy wyrażą swoje podziękowanie w ivyborach parłamentarnych, a jest nas w Okręgu gorzowskim 
około 50 tysięcy ivyborców- działkpwiczów i rodzin. "Każdy głos oddany na posłów, którzy chcą nas 
złikwidować traktować jako zdradę interesów dziatkpxvych. 

'Wyrażamy swoją dezaprobatę dła projektu Tłatformy Obywatełsląej opracowanych przez posłów 
z udziałem posła gorzowskiego 'Witołda Tahła. Ten projekt przynosi wstyd Tłatformie Obywatełsląej, 
a także całemu sejmowi gdzie 'J(Cu6 TO ma zdecydowaną większość. Troje/ą ten bez żadnych zahamowań 
mów jak. nałeży rozbić ruch działkowy w Tołsce, jak. ograbić działkowców z mienia i pieniędzy, jaki 
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działkowców wyprowadzić z oaz zieleni na betonowe płace by tam dokonali swego żywota. 
Zwracamy się z prośbą do 'Pani Marszałetę o podjęcie działań mających na ceCu opamiętanie się projelęto 
twórców. 'Wyrażamy przekonanie, że Wasz lępałicjant nie przyłoży swojej ręią do likwidacji ogrodów. 

Wyrażamy swoją dezaprobatę dfa projektu, Sołidarnej Polstą. Jest to swoiste fęuriozum, lętóre 
ośmieszyio Trawo i Sprawiedliwość, a teraz slęutecznie ośmiesza Solidarną Polską. Poseł 'Dera i inni pałają 
wręcz patologiczną nienawiścią do działkowców i Rodzinnych Ogrodów 'Działkowych. Wystawmy Wam 
(Panie i Panowie parlamentarzyści stosowne rachunlą. 

9{ie będziemy apolityczni jak dotychczas. 'Każdy dostanie to na co zapracował. 

Tani Marszałek wierzymy, że w Polsląm Sejmie zivycięży zdrozoy rozsadęfa a nie pogoń za 
pieniądzem, że posłowie zdadzą sobie sprawę z faktu przemijania doraźnej wiełkpści i urzędów, a później 
trudno będzie spoglądać w oczy łudziom, których się ograbiło często z dorobku całego życia i miejsca które 
niezbędne do pracy i wypoczynku. 

Z działowym pozdrowieniem. 
Polski Zw iązek Dz ia ł kowców z a r z ą d 
Rodzinnego Ogrodu Dz ia łkowego 
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Do wiadomości: 

1. 'J(fub Parlamentarni) PO 
2. "Klub Parlamentarny SL'D 
3. Klub Parlamentarny PSL 
4. "Klub Parlamentarny '"-Ruch Palikota: 
5. 'Klub Parlamentarny 'Prawo i Sprawiedliwość" 
6. 'Klub Parlamentarny "Solidarna Polska" 
7. 'Bogusław LiberadzĄi poseí do Parlamentu 'Europejskiego 
8. Józef Zych poseł PSL 
9.'WitoldPahl poseł PO 
10. Krystyna Sibińską posłania PO 
11. 'Bożena Słoziplę posłan/ęa PO 
12. 'Bogusław 'Wontor poseł SL'D 
13. •Elżbieta 'Ąafalska posłania PiS 
14. Eugeniusz "Kondracki prezes KRPZ/D 


