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OXREGOWY?,EpzfunPZD
W Legnicy

Stano*,iskodzialkowct|*t?gromadzonysl,na ll/ulnym Zehraniu Rodzinnych
w Glogowieils dolszego
OgroddwDzialhourych im. Dzieci GlogTowskich
funkcjonowanid PolskiegoZwiqr*u Daialkowctfww dnia 9 marca 2013r. .
Dzialkowcyzgromadzenina Walnyn Zebnrniu celonlt6wROI) w dniu 9 marcr 2013
roku po odc.lytaniu prtereprczc$aROD P, Edwarde AdemskiegostanowiukaPreqFdium
OkrggowegoZrrzqdu PolskiegoZwipku Dziellkowc6ww Leguicy z dnie 28 grudnia
20l2r. ustogunkowali sig negetpurnedo dzidari prrtii politycrnych szczegdlniedo
projekf,dwPO i SPpod przyw6dztrvemP. posldwHuskos'rkicgoi Dery o rozbiciejeduofci
organizrcji rcprezeutujqcej rhirlkowc6w jekirn ject PZf,).Odnoszqcsip do wyroku
Trybunelu Konsqrhrcyjnegodzialkowcystwicnleili r ts w mrjestacie pnwa zlamano
pnrwo w stosunlsudo nrszych wladz PAD i srmych &idkowc6w olEanizacji srmorzqdnej
nie narusaajqcej prewg srrn6flsrnqujlcej oigb,ezdotacji pa{swa.
Zbulwersowsnidzialkowcy dzirleniami PtOi $P okrrykrniw;rrrleli swojeniezadowolcnie
politycy prerczod ogroddw! Stwierdzili ,r.egqwthiejsze problemy do roavitzanir w
naszTmkrajiu nit ogrofy dzirlkowe.
T,gomtdneni ns TVrlnym Zebraniu popienrjq projekt obywatolskijaki zostalzloiony
410 podpis6wpoparcia ne zebraniu
pruezDlize wledzew Seimiedowodemjest zc,hrranie
informrcyjn,ym.
Jak podkre{lili biorqcy udzial repreentujlcy {}Z w Lepicy y-ce prez$ okrggu Grzegorz
Pletek i Edword Wieczoreknejlepszymgorpodnrzemswoichogro'd6wsq drislkowcy i
wybr-enypruuznich zrrzld romz reptrzentujqca og6lnopolrkaorgenizecjgPZD,
Odnoszqcsig do przejgcia naszcgoi najltku FZIII vry2racowanegoprzezdzialkowcfw itz.
nacjonalizar:jipor6wnali do czes6wprzesztychiinie mogqsip pogodzidw jakim kraju
zyjemy,gddiereeuV demokrecJii s*noznduojicl
Zebrani rtwierdzili irepocrynania partii rr4dzqcychzsprrniQtrje Edy pzyjdzie czas
wybordw qrglqdr to grofoie bo przecimnicyogrod6wnic zdejl sprarvyile glos6wmogQ
miedpmeciw ergumenftjqc tl'm it ogruily i nnszaorgenizacjsP7fi nie mieszlla sigdo
polityki,r wr?sz politykr przyszla nr ogrody,
Apel P, Grz;egorzrPlatka v-ce prezesstAZw'l,egnicy o jedno$dneszychogrod6wi
orgsnizssji reprezentujqcejdzirlkowc6w jekim jert PZD galaptzyjth z du?ymaplauzem
braw.
OkrggowcPZD w
PrEzesROII Edwerd Adamski zepemnildzialkowc6w,te wled,c,e
Legnicy i Rada Iftajowa PZDw Warszawiedobue reprezcntujl ryrllvy ogroddw i
prowrdze negocjecjez politykami w trhi rporrib by nedrl reprezcntautcm nrszychepraw
byla organizacjaPT,Di nowa ustawskorzystnl dlr ROD.
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Z powelaniem przewodnicz4cy
WalnegoZebranie
ROI) im- Dzieci Glogowskich
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