
Stalorva Woia, o6.oz.zor5r.

Pani Hanna Gronkier'r-icz. W altz
Prezydent Miasta \Marszawa

Pani Prezydent!

Wystqpul4c rv imieniu dzialkou'c6rv z nasrych ogrod(lv chcemy
zaprotestor,r,ad przecirvko dzialaniom na szkodq dla Polskicgo Zwiqzku
Dzialkowc6w przez P '-ezydenta Miasta Warszau'a. Nic zgadzamy siq z

zastrzc2cniami iakic rvnirisla Pani przy reiestlacji Stalutrt PZD.
Nadzwyczainy 7jaz.clPZD, kt(rry obraclowal z3.ro.zot4r. mial tak4

san-rq rnoc pra\l'na jak ,,zwykty" Zjazci, dlatego dclcgaci mogli dokonyrva6
zmian $.' Statur:ie. i)otradto zostali oni uybraui rv denrokraty cz.nych
n'yboraerh iroclczas konf'crencji przcclzjazdowych, spoirirtl tlclcgat6n' rv
ka2cl1'm okrqgu <-rddziclnic. Dlatcgo nic moi,na slnicrdziC, lc to Kraiona
Rada PZD wska;ryrtala delegat6w.

UrvaZarny, ie rcfcrcndarz s4clolry nie przcanalizot-al zapis6n' n'
Statucie PZD, ani ll rtstawic o roclzinnych ogrotlach dzialkon'vch. Bti
gdyby tak bylo, [o nasz Statut zostaiby zarejcstlou'any.

Pani dzialania rnajq charakter polityczny, ponicwaZ Platformit
Oby"rvatclska nigdy nic popierala ruchu dzialko\\icgo. A szuka.jilc
przysklwiou'ci dzittry iv calym, chcc siq Pani pozby(: clzialkor,r'cirw, zc
Stolicy, a potenl zapel{rnc sprzedad grunty i podrcpcro\ /aa irudi.ct miasta.

tlczcstnicy szkolenia dla czkrr-rkirw zalztltirin- roclzinnych ogrotiriru
cizialkowych (lista rv zal4czcniu)

Do rliatlornojc:i:
-Parri Plr:nicr lil'a K<-rpacz
- Kntiou'a RLrda PZI)
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