
LIST GZLONKOW

RODZINNEGO OGRODU DZIALKOWEGO "RELAKS"
w osrRowcu swlqroKRzYsKlM
Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU

DoPANIMARszAtEKSEJMURPPAN|EunrKoPAGz

Pani Marszalek!

Uznajemy konieczno$c, wobec dalszego realne.go zagro|enia istnienia samych ogrodow

dziailowych i polskiego Zwiqzku Diialkowcow, wyrazic swoje stanowisko w tejze

sprawie.

wy,uru*y swoj zdecydowany sprzeciw wobec kilkuletnich ciqglych prob kwestionowania

urir*y o ROD i pozbawienii dzialkowcow ustawowych gwarancji i nabytych praw oraz

zlikwidowania Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow - jednej z najwigkszych pozanqdowych

org anizacji spolecznYch.

Ustawa o rodzinnych ogrodach r]zialkowych to nasza larcza obronna a Polski Zwiqzek

Dzialkowcow to zbrojni armia ludzi nieustannie czuwajqcych i gotowych do walki

o zachowanie ponad wiekowej tradycji ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Pani Marszalek!
prosimy docenic cigzkie zmagania calego Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow i samych

clzialkowcolv w obrong rodzin-nych ogrclow dzialkowych jako uzqdzen uzytecznosci

publicznej i specyficin.go Swiadczenia socjalnego slu2qcego przede wszystkim

ubo2szym grupom spoleczer'rstwa polskiego'

Pani Marszalek!
prosimy takze o dolqczenie do licznego grona sympatykow dzialek i dzialkowcow,

bqdqcy'ch jednocze$nie Polakami i chcqcych poprzez kozystanie z dobr natury,

tworzenie lokalnych spolecznoSci diialkowych wspierac takze budowanie

demokratycznego pafrstwa obywateli polskich.

Pani Marszalek!
prosimy o odpowiedz na otwarty list adresowany do Pani przez uczestnikow

lX Kraiowego Delegatow Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow i poparcie swym

leonoin'acrnlr gnsim usilnych stiran zachowania 110-letniej tradycji ogrodnictwa

dziatkowego w polsce i nieziszczenia dorobku kilku pokolen miliona polskich rodzin.

znadzielqw sercu na spokojnq i stabilnq pzyszlo$c wolamy:

Niech zyje Zielona Rzeczpospolita!!!
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