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Inic j 3-i]yl,Tł:r Pani §,zeczni c .Pra,-,,r 0b;;r,l*.telsicich
skierołvąllł:i p:-z€ci:,-lko aowej ustą,,Tie o roozi;:r}rch o8rociach
działkoi.",rych,,kiora regu_-!uje z;LgąĄy zlk{ada11ja,fu_-niicjonol,rania
i ]_i:li,,ddacji roózi nnyclr o,Erod-Jv s-zieZro,:rychr ora,$a i obouriązk'i

l7
dzialico,Tco1,,.rzs.sad_y iei: zTz,,eszani* §ię oraż zad.eilia orgenizacji

l
ńzial4rorcórnro spotvoco,,vaŁ8" ogro:ilne wzb,.rrrenie,.,./ n&§ rj_ział]łoęcach.

lrzez i,,,riele ląi -,Tel,ij_ .i-ziaŁxo,v"ó* o sl,,{oje pra,!,łe

i przet:,r,o,anie o5roaółi, aził,Tlro":ł-5lc!LrEzeczlj'L< Pralł ubylraielskich
l

irj.echciaŁ u_d.zielii ja-i,łnego poparcia i_ stanąó yf n&.szej obronie,
iaiitro nł.szych prosb łsl**Z*";"; na piinie. 
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,}ziŚ ozilvi na.srŻe ?ąai chce sie ,.ł{acryL nagle
v!

te. waliier{jclzi€ iIsialł"a w peŁni zabezpiecza flan pr;:.,ia d.o cLziałeita u t .tdalsay .i'ozwoj i,oczinn;,ch o6roi_ol,, J_ziaŁito-".41rch.

-.iamy Śr,,..iaóornoĆb, u" za iyin irryj e *i9 chgg zagarniecra
t

gr'"rntów pod. ogroo,a;ni u-ziłałko,,-,łyrlLr,ł.rytzucit ne§ z o6rod.Ói.;, jesi, i;o
l, - t , - .l

JędJ|!!:I sposoD l3o§-i,IŁTZ)rQ u§taiTeriiiora cr,]ron]_ łasEe plł.i-l,ł..
,i;.rlor-zysiyi.tanie fulrkc j i .§.zeczrrika ijra; 0b;,-wai elskich

o_o celÓr.,, polit;rcznych, spoiylc; śaę ?, d.ezaprobąta spcłe czno,łci
ezi*.łirołvej. izlał}to,".rcy wciaŁ zaetana,,iiaj*, §]-el po corrcio za ty,* sto
i d.laczego ne.d.al sa ąi3.xowani ?

,;'ień;rrŻe c}rocizi o u-w-olnleirie ierenÓ,ł ogrod.Jw
ózj-aŁlror,4lrch na cele koiaerc;rjne, nie patrzac ila slrutlri spo{eczne.

i-uri
Jesi;e§$y barązo wazieczni §}a posłowrriiorz;i

IV
jer-J.nog{osnie aagŁoso"tłaii uią :1ową ustaię o rodzinnych ogrooach

I

Uui*Xlg6;.I.rycht * nasż ?olski o;łi.azek !zlaŁt<o,.,Icoi,=,/ staŁ sie
ogolnocolsicrr* sto,.,rarzyszenien, jesi iegalna or3anizacj?rą m}- sa_*:.i

d.ecydujen)ircż}i zostaje&jr,"i. jej §ueregir.ch.,ca.;1 ,1ł.vsteouj€$;r, nie ma
prZ]rmusu.

Pani iizeczni}; zaporni1]_aTa rŻe Pclsiti ;, ;i,azex )zrł:Ząowc
to Orgilniźacja złzeszajaca,orałj-e la:Llioią ro<izinrto luazierala
htorych uzi.rłca jest ti_rugim ŹycLem, a ?r:.,] jed;.pyi,1 obroicołr ich prayl

-,_efiiy rra&zl.eJ €.r Z€ J"ąll.j- T OElłIaZy to i1asze pisr:to
ja};rĄ celu

,7

i

L,tO{ł.

łiagĘj,e,sl?oja furrircje.

$,,"§ ć
l

i przyłonnl soDj


