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Szanowna Prini
Ewe Koprcz
Mrrrzalck Scjmu
Rzeczypor politej Folokicj

W imieniu Walnego Zebrania $prawozdawczego
Przewodnicancy Walnego Zobrsnia $prawozdawczego

S "anownt Pani Marszalelq
lzi{}owcy zebrani w dniu t8. hvietnia 2013 rolu na Walnym Zebraniu SprawozdawczymRo{lnncgo ogrodu,Dzialkowcgo ,,Relaks" w Babimoscie, zwiac"ji rie oo pani Marsz alek z
prg$bq o poparcie ,'obynatel*kiugo Projektu U*awy o nodzinnyctr dti-.a-"i Dzialkowych,,, nadktdrym w dniu 17, hrietnia z0t3 iotu oauyla siE dcbata w scjmG Rp. 

-

Dzi{kowcy R'O.D, ,nRelaks" uwazaje, ie Obyw*elski Projeia wlelni epelnia oczekiwania calego$rodowiska dzialkowogo oraz dba o pojedynczego czl6uka Zwiqzhr ry* U*A"i";, e. ,foTaprm,9dszcza calego dorobku 120 - letniej historii ruohu dzialkowego, 0 co 
"l 

tym idzie nie jeslio
wymysl ostatnioh lat. Ruch dgial\ow.1, roAzU sig kiedy Nasze,pafl*o ,noiuf;ia nis istninlo na
lanagh Europy a tsxez kiedy Poleka liozy sig w-er.ropie oraz $wiocie to dokonuje sig zamach na
lSgolaacje, fc6ra jeet reprezentowane przex zwiezek ,prialkowc6w. ZarwcasiE dzialko*.o*, 2.P& ma uryl*czno$d je*eli chodzi iryiie ogrcdowe r przecict wiele orgrni"*ji i *owa""yweodziala na zasadzie wyl4cznodci oraz *onopilu nn dan4'sfbrg tycia 

"Ury-Tt.1 
i ozloukow aalfio

zrzeszenia. Nie wylqczaj4g purtii politycznyctU h6re majq swoiih reprczentant6w w parlamencifa
FOrV sq tez przcdstawicielarni obyveteli, ni. r"ylq."djec z t€go rirodowisk dzialkowych. Jeteli
Parlamentarey$ci s4 naszymi przedstawicielami io otaliego dikonuja gt;sow6nia w sprawachwainych wbrrew oplnii publicznej, przeciwko_ spoleczoistwu Dlaczegd ic[ obowi4arje dilctplt"t
w glosowaniu takjsk z*rrr4ldzi sig w danym KhLie, ozy to nie podcholx pod *ooopofl

$iunowna Pani Marezalek,
zgromadzeni na Walnym Zabraniu Sprawoadawozym prosu{ o uszanowenie wysillcu jaki zostal
wniesiony w zngo$podarowanip tereu6w,. kt6re ca azisiqi ogrodard dziaikorvymi i z tego titpowodu staty sig {rukgV.lnvm k4ekiem dla 6rodowisk dew€loperskiqh. Nie mote byd ttfr aby
iryczeuia niclicznych ich iateresy byly epctnianc kosaem wiclu obywateli tego lcraju,'kt6rzy nic
majq 3a sobn wielkiego kapitalu, kancelarii praumicrych a jedynn ictr zaleie ;es[ io ze fo *
posiadqit nq swojej dui*tq doszli praCIi swoich rqk, w trudzic i mozole, niriego *nori*y o
poszanowanie tego tnrdu i wysilku orob, drodowiska h6rych te2 i Pani tvtarszdek jest
przedstawicjglem,_pqprzcz poparaie przez Pani4 Ivlarazalck oraa i pozostalych posl6w pani Klubu
,,Obptatelskiqgo Projehu Uctanvy o R.O.D.".

| "tytaani szacunku zabrani na Walnym Zcbraniu Sprawozdarczyfn, czlonkowie Rodzinncgo
Ogrodu Dzielkowego,,.R.olaks" w Babimofuie,

Piotr Snvarc
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