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Conzczgrtuiej dochodzado Ro.lzinqych Ogrod6w Dzialkowych wie5ci o

przygotowaniach do miany zapisow w Ustawie o ROD, co Qdzie skutkowalo
ograniczeniami &ialkowicz6w w ich prawach. 

.

R6wnie2 corazczgft:iej w mediach ukazujqsiq artykuly w kt6rych
pseudodzialkowicze szkalujq nasz Zwtgek co rna w5.robiC w qpoteczedsfirie
przekonanie,?p tle siq dzieje w PZD.

Uwa2amy, ze j6t to @te itrlzrydrye, poaiewaz nagla.fnia sig wy'powiedzi
kilkudziesieciu kombinaror6w, Wnrr.ry na.plecach" Pm, chcieli siq sta,6

,,wlo3cianami', a nie slyszy sie ponad miliona glos6w Prawdziwych Dzialkowiczdw,
lrtbtzy sami wybrali swoje wladze w Swoim Zun4"}l*

Ifrrywdzrynjest r6vmiez twierdzede 2s zawNasz.czrrmy grunty r62nych
wlaicicieli.

Ani PZD, ani dzialkowicze nie przyflasznzyh sobie teren6w, na kt6rych
wlasymi rekona z ogromnym nakladem frodk6w finansorarych stworzyli ogrody, to
aklady pracy oddaty PZD taeny, ktdre do nich w tamtych ezasachnalezaly, by
zapevmid sroim pracownikom moiliwodC v4rpoc4mku na $wie{an powiefzu i
podratowaC ubos budeet domowy, dzieki uprawianej przystowion'ej machewce.

I<ahda,in$ytucjamusi miec sw6j Statut, Regulamin i wolq cdonk6wby
ishded i dzrdrafl. My czlonkowie PZD to mamyi dzigki te,mu mamy poczucie
bezpieczenstwa, tp wtadzn wolnego. traju kdestraenikami prawa dla wolnych
obywateli w swoim Zwrqzfu.

Budzet panstwa co roku pnaanac?amiliony zlotychna pielggnacjg tere,n6w
zielonych u4rtecaoir:i publicaej, ? r{, dzialkowicze robimy to za darmo i to nie
Olko dla siebie, ale dla wszystkich mieszkadcow miast, bo ogrody sephrcami miasta.
Czy to nie rownowa2y podatku grrmtowego?

Wiemy, Ze Ustawa o ROD zostalaprzekazana do ,,poprau&i', ptzazTrybund
Konstymcyjny. Przekonani jeste$my, 2e Ustaunr w obecnlm ksadcie jest najlepsza i
sprawiedliwa, tate?nnacamy sip z pro$@o ochrong przed jej -'nanipulowrnie'n, bo
zdeiemy sobie sprawg z nacisk6w ze strony przeciumik6w nrchu dzialkourego,l*t6tzy



tylko w rcj jednej sprawie m6wiqiednlm gtosem, a w sprawac,h waZnych dla tr{u i
narodu Polskiego ka?dy gra do ,,wlasnej b'ramki".

z naidleiqna po4rfywn& rcalrcj e Trybunatu Konsryruc$nogo oa naszq ptCIs4,

podpirujemy sig pod tyrn pismem, zcbrani na Walqm Zebraaiu Sprawozdawcz5nn

naszego ogrodu
Z szacr:nkiem

V-ce Prezeg4OD.B-S'

W zatqpzeniu: lista z podpisami os6b biorqpych udzial w zebraniu

Do wiadomo$ci: Mazowiecki Okregowy Zan4d'PZD.

t{fnieisxe 7is'ntc
r{ainem &efuanh

/
Sy.,"tl rro n da tt r a99,0

x,rltluto P'YlXgle ilrn,aTq t"r U iHef'eo'&

'45 &.4o'rart,t{ it/nN


