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Prezydent
Miasta Warszawy

Pani llanna Gronkiewic z-YIaIEz

Ucze s tn.icy konferencj i sprawozdawczo-wyborczei
w ROD ,,Siarkopol" w Tarnobrzegu sia ba rdz o
zaniepoKojeni rnfor:r:racja o Pan:. z.astrze2eniach co Cc
t:ybu r:chwalen:a nowego Statuiu PZD. Szczo96lny
niepokoj budzj. fakL, i2 Pani t,i:tLpliwaScj zosLaly
poi.lt.rzyma-.e w postanowien.u .t :'dmowic rc]e:slra,''j i

Sl,at-utu w Krajowyrn Re je s:tiz-e SAdowVm.
Podwa2errre zgod:rosci z przepi sam: praw.t ca icl

pr-ocedury uchwafen::r St_ai_LitJ Drze.z Nadzwycza'j ny
Krajowy Zjazd :Jel egai-'6w P/,1) nj e p.r;,. ynt-os:r-) :_i(:zcgo
dobrego d.l"a dz j.atkowc6w i ogrodow " Pelrnie w1;rSn,ie
o to chodzi , 2.eby r.r l-en sposcb uwcln id qrunLy
og::odow. Nie bedzie f orma I no-pl:awiych podstaw cio
f u:rkcj onowan ia organ.: zac j : ;go I nopoLskiel l.lror:i4ce;
ogrcdi/, to bedz j e mo2na _l e bezka r:n i.e l. i kwidowac.
Wie my ni.es:ety, 2e spor:y wokol ogroior.: clzial kowycn
r)ie ustana njqcy. Taki ju2 iesL nasz kraJ, 2e mltstm!
zef)suc wszysrko Lo/ co w nim dob::zc iunkcjonuje.
Dopi er:o po.-ein przychodzimy po rozum do glow.7, t_yIe ze
wfedy jest juZ z.azwycza) za pc2no na naprawient e
wyrz4dzonych s z k6d.

Na ogrody dzi.alkowe nie ptozna patrzea -1 edynic
przez pryzmai te:en6vr, rc kLoryeir stg zna jdu-; q. !o
p:rzede wszystk j.m ziel-cne pluca miast i mic j sca
wypoczynku dla wiel u .t ch ni j eszkahcow. DlaLeoo t,<:2
apelu j emy cio Pani Pro7../dan-r- a zapr'1.e s tan j e
UsZcZVnani,t kr-'rrinp I aw;rrrrlrr\/ .r r,/1 rr\..lrr dzr -r I znr"rn'"J,.'jy\,\/Y!v\ay

Z v,'yra zam r szacunku
(pccp r sy uezesrni kow Konierencj i )
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Sygnatariusze listu do Prezydent Miasta Warszawy
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