
ucz e stnik6w *urr,"!'J ;:ffit* s prawoz dawcze go
RoD ,,Pod Czubatk q" w Malogos zczy z dnia 24 kwiet nii zotzroku

w sprawie odpowiedzi pani Marszalek Sejmu Rp
na list otwarty IX Krajowego zjazdu Delegat6 w pzD

ostatnie 22 lata naczelny m wladzom paflstwowym, strukturom
samorz4dowym i licznym obywatelom potski powinny uzmyslowii,
2e bgd4c jedn4 wielk4 rodzin4 dzialkowE nie jestlsmy oLojgtni na nasz
dzialkowy los.

To z uwagi na realne zagrolenie dalszego istnienia ruchu
ogrodnictwa dzialkowego w Polsce wobec zlohenia w Sejmie Rp przez
posl6w partii Prawo i sprawiedliwo1i projektu ustawy o ogrodach
dzialkowych zostal zwolany I Kongres Polskiego Zvd,pzkuDzialkowc6w
w roku 2009.

II Kongres PZD obraduj4cy
polskich dzialkowc6w przeciwko
obalenia calej) ustawy o ROD.

w roku ubieglym byl manifestacj4
kolejnej pr6bie zmiany (a nawet

zbli2aj4ca si g rozpr aw a pr ze z T rybunalem Kons ty tucyjnym bg d zie
decyduj4cym rozstrzygnigciem dla naszego srodowislu i mamy
nadziejg, 2e i tym razem z tejbatalii wyjdziemy obronn4 rgk4.

Szanowna Pani Marszalek!
430 uczesbrikow grudniowego IX Krajowe go zjazdu Delegat6w

Polskieg o zw i4zku Dzialkowc6w, reprezentujacych wszystkicn pJsncn
dzialkowc6w, podpisalo sig pod listem do pani Marszalek apeluj4cym
o pomoc w obronie nabytych praw dzialkowc6w.

Na kolejny list z dnia 24 lutego bieL4cego roku r6wniez
Srodowisko dzialkowe nie otrzymalo odpowiedzi.

Apelujemy o p9w ahne potraktowanie naszych zabieg6w maj4cych
na celu obrong dzialkow c6w, ogrod6w i polskie o Zwi4zku
Dzialkowc6w i zajgcie jednozna cznego stanowiska nr odniesieniu
do Dzialkowc6w, ogrod6w iZwiEzku.

Lista podpis6w dzialkowc6w
ROD ,,Pod Czubatkq" w Malogoszczy,

zgromadzonych na walnym zebraniu sprawo zdawczym
w dniu 24 kwietnia2}l2roku
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