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Jesteiny' dz-ialkowcarni, czkrnkarni PZD. Podobnje .iak serki r;-siqcy
dziatkowc6rv i slmpatyli6rv rodzinnvch ogrodow dzialko$)ch tak inas
zbuhvcrsorvato orzeczenie NSA z 9 stycznia ubr. daja-ce podstawg do objqcia
nakazern rozbi6rki praktycznie kaZdej dzialkor.vcj altanv rvzniesionej bez
pozwoJenia na budorvg i to niezale2nje od jcj loznriarow. Dlatego tez od samego
poczqtku aktlwnie wlaczyli$ny slq rv projekt promowan) przez Komitel
tnicjarlwl' Ustaurda*,czci ,,Stop Rozbiorkom A[ar.r" zbieraiqc podpisl. na
listach poparcia pod obywarelskinr projektem usu*1 o zmianie usllrw) Pra$'o
budorvlane. Polrvierclzenien tego .ies1 1akl, ze wir6d ponad ?00 t,v-siqcl
popielaj 4cych tg in icj at; r.vg znaczn{ czqic stanolyiq lisi} poparc ia zebfunc przer
dzialkowco$ z woj. lodzkicgo.
Elyli3nry u, Sejoie. gdy l8 grudnia 201:l roku odbylo siq pierwszc czttatrie
ob.vrvatelskiego projektu ustaul. T3yliinl durnni sluclraj4c z- galerii s,.'.intt'rr,.i
wystiLpiei naszl'ch pelnomocniktiq'. l..ldo*odnili. ze nie t1'lko posiadajq wiedzg
i doSu'iadczcnie pra*nlcze, ale takze znajotroic zagacinicnia bqd4ccgo
przednriotcm obrad, znaiomoic problernow ogrod(tw dzialkou'"vch i caicgo
Slodou,iska polskich dzialkr.rivcou
Dzisiaj ju2 wicmy, ze Sejnt niemalze jednomy(lnie uchwalii tQ naszq usta\rq.
.

kroru zabezpiecza allan;- clzia{korvc przed rozbinrka,.
Irudno r'lrazid rv kilku siorvach ogromnq tacloii i saty-slakciq z wspanialego
sukcesu Polskiego Zrvi4zku Dzialkowcow. Kolejny' ju2 raz okazalo siq, ze
organizacja dzialkowcow pod Pana pnervodnict*'enr potrafi skutccznie walczlcl
o sprarv_r s*,oich czlonk6w, polskich dzialkowcou. Od1' trzeba manifestujenr).
ale takze pokazaliSmy. ze dzialkowcy rozurnie.ja-. jakie dziaiania charaktcryzuia,
spoleczeistrvo obywatelskie, bo takie miano jest naibardzid adekrvahe
',r' Swietle iniciatyu podej rnou anych plzez Zrvia.zek.
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Dzisiaj dziqkujcuy, DziQku-iemy 7.a lo. Ze rv bar.dzo trudnvch sytuacjach,
a czasem wrdarvaloby siE, 2e beznadziejnych Polski Zrvi4zek Dzialkowcorv
znajduje lozrvitlzania, d)a ktorych potrafi ziednoczyi nie rvlko jrodow.isko
clziaikowco*, r(rrvnic2 znacznq czgii spoleczensrwa, a takze znale2i
sojusznikriw dla proponowanych rozwi4zai.
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lla Pan prarvo byc durnnym, rak jak miliono$a rzesza dzialkowcirw. zc to
dziqki Pana aulorytetowi i deter.minacji udalo siq rozrviqzac kolcjnq bardztr
trudna. sprawQ.

Za Pana podredn ictri,err clziqkujemy mkze pelnomocnikon.r mcc. B&rtlonrieiowi
-l

Iricchowi. mec ornaszo*,i Tcllcckjcmu, kt6rzl rorvnieZ i n. tcl spr.awre
pokazali klasq, udolrorinili ]ak nie tvlko arguut!-ntatnj ale rounieZ sr.roint
tolentern nto2na na drodze parlamentamej ocinicic sukces. potrvier.dzjli. 2e
prlrwo !ni1 sens blko \\,owczas, gdy, slu2v Iudziom i slanowi drogq, dzigki kt6rcj
og4 oni realizorvac swe upraunienia oraz dzialai na rzecz szerokjch
spolecznvch celow.
DzipkL:.1qc. jednocze{nie i.J-.z.ymr-. abl przychl.lno:ic
dziaikorvcriw i ROD rv Polsce bvl.u. tnvale ipou.szechne.
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