
Prezesi Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych

z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzanskiego,

Gubina, Nowogrodu Bobrzaf skiego

Lubsko O1.02.2015r.

Pani

Hanna Gronkiewicz' Waltz

Prezydent Warszawy

Szanowna Pani PrezYdent WarszawY

Bardzo dziwi nas gorliwo(c z jakq dokonala Pani oceny trybu zwolania nadzwyczajnego

zjazdu PZD w dniu 23 pazdzienika 2014r. Urnata Pani, 2e byt on nielegalny gdyi delegaci w nim

uczestniczqcy nie zostali wybrani w tybie przewidzianym w poprzednim statucie PzD. Nie pokusiia siq

Pani by dokladnie zapoznae siq z tym dokumentem, a wedlug jego zapis6w daje on moiliwoS'

zwotvwania nadzwyczajnych zjazd6w wedtug scenariusza, kt6ry miat miejsce w 2014r. Zapewniamy

Paniq, i2 delegaci z naszego Okrggu mieli nasze pelne poparcie i mandat by nas reprezentowaC

DziQki Pani uwagom, nowy statut PzD mo2e nie zostai zarejestrowany przez warszawski

oddziat KRS. zniweczy to ponad rocznq pracq bardzo wielu os6b, kt6re nad nim pracowat w czasae

opracowywania statutu PzD, trwaly szerokie konsultacje z dzlalkowcami. w Kraju odbylo siq wiele

spotkai oraz narad w tej sprawie. Ta ciq2ka praca mo2e pdjii na marne, tylko dla"tego, ie wykazuje

siQ Pani zadzlwiajqcq Sorliwolciq w stosunku do PZD.

Znajqc zawirowania wobec warszawskich ogrod6w dzialkowych iproblemy zwiqzane z

roszczeniami do Brunt6w pod ogrodami jestesmy w stanie uznaa, 2e celowo kwestionuje Pani statut

pZD by oslabii organizacjq, kt6ra broni warszawskie ogrody, kt6re chqtnie by Pani zlikwidowala

zadoiiuczyniajqc roszczeniom.

okazuje sie, ie nie przebiera Pani w ircdkach by osiEgnEt swol cel, jest Pani w stanie

pogrqiyt cale (rodowisko Polskich dzialkowc6w aby zlikwidowai ogrody, kt6rymi mo2na by splacic

dlugi.
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