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A P E L
Do wszyst kich za rzà dów ROD 

i wszyst kich dzia∏ kow ców
My dzia∏ kow cy, wy bra ni przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol -
skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców w sk∏ad Kra jo wej Ra dy Zwiàz ku,
wo bec trwa jà cych od 22 lat sys te ma tycz nych ata ków na ogro dy
dzia∏ ko we, Zwià zek i ko lej ne usta wy o ogro dach dzia∏ ko wych, 
a tak ̋ e wo bec ca∏ ko wi te go igno ro wa nia sta no wi ska jed ne go mi -
lio na dzia∏ kow ców zrze szo nych w PZD, wo bec ca∏ ko wi te go po -
mi ja nia mil cze niem na szych pro ble mów przez naj wy˝ sze w∏a dze

Paƒ stwa, w tym: Mar sza∏ ka Sej mu, Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, Mi -
ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, 
w zwiàz ku z od by wa jà cym si´ w dniu 28 czerw ca 2012 r. po sie -
dze niem Try bu na ∏u Kon sty tu cyj ne go, któ ry roz pa try wa∏ b´ dzie
dwa wnio ski I Pre ze sa Sà du Naj wy˝ sze go w spra wie za skar ̋ e nia
ca ∏ej usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych, 

zwra ca my si´ do wszyst kich za rzà dów ROD oraz okr´ go wych za rzà dów PZD 

o pod j´ cie czyn nej obro ny na szych praw, tra dy cji i na szej przy sz∏o Êci.

Dla te go te˝, Kra jo wa Ra da Pol skie go Zwiàz ku Dzia∏ kow ców

og∏a sza w dniach 23-29 czerw ca 2012 r. 
Ty dzieƒ Pro te stu Pol skich Dzia∏ kow ców

Zwra ca my si´ do wszyst kich za rzà dów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, aby w tym cza sie ofla go wa∏y ogro dy dzia∏ ko we 
w punk tach naj bar dziej wi docz nych dla spo ∏e czeƒ stwa, a tak ̋ e
za wie si∏y na bra mach i ogro dze niach trans pa ren ty, ba ne ry, plan -
sze, na któ rych dzia∏kowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wy ra ̋ à swój sto su nek do te go wszyst kie go, co dzie je si´ od 22 lat
wo kó∏ ogro dów dzia∏ ko wych w Pol sce, a tak ̋ e do obec nej usta -
wy, tra dy cji, do rob ku i przy sz∏o Êci.
W ten spo sób po ka˝ emy na szà jed noÊç i de ter mi na cj´ w obro nie
na szych war to Êci.
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