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W spotkaniu uczestni cry\ap. posel RP Ewa Drozd reprezentuj4ca Platformp obywatelskq

czlonkowie Prerydium okrggow ego zarzqdaPZDw.Legnicy P'-J:YV Anulewicz sekretarz P'

Barbara Kupczak, prezesi ROD i- n i..iClogowskichidward Adamski i ROD Relax Edward

wieczorek, oraz czlonkowie zarzqdhw ROD. rlzyuyta liczna rzesz^ 150 dzialkowcdw '

obecni na zebraniu dziarkowcy po powitaniu i przedstawieniu zaproszonych gosci r oraz

tematyki zebrania brawami przyjpto oiecno56 Pani Posetr Ewy Drozd w5r6d dzialkowc6w'

prezes Edward Adamski oddal glos p. Jerzemu Anulewiczowi cerem przedstawienia projekt6w

poszczeg6lny"n p"Jii politycznfchdotyczqc4 o-grodtfw i ich zalozenia projektu ustaw ) otilz

najwazniejsze zapisy. p. Jerzy toor.*i.ffiiorirmowal 
zebranych o zlozonych skargach do

Trybunaru praw czlowiekaw Strasbui-gu' przez,zwiFzeki indywiduarnych dzialkowc6w z calej

Polski.
w trakcie omawiania projekt6w wielkie emocje i wzburzenie wsr6d zgromrdzonych wzbudzil

projekt ustawy pil;f*;y duv*x.r*ai"i i soliiarnej.polski. pani posel staratra sig ostudzi.

emocje dziatkowc6w zapewniaiQc o ';Gt lo rylko ryloltxt 
i nie jest to oficjalny dokument Klubu

parramentarnego, kt6ry jeszczenie pfrjql stanonriska co do proiektl Zapewniai qce Le ieszeze

zostanie w komisjach sejmowy.n pop""*iooy 
" 

myslt dla dobra dzialkowcfiw'zaptoponowala

spotkanie delegacji dzialkowcO* , -oZti*oSci4 spltmnia sig w Sejmie z komisjami w6wczas gdy

bgdq trwaty prace nad ustawq o ogrodach dzialkowych'

wiele gorzkich.row re strony ori"u.o*"6w padlo pod adresem Posla stanislawa Huskowskiego i

Lidii Starofl uznaj4c ich jako porf,Ooti"pr."*tol4tyth wyborc6w 'a przeciwnym ogrodom'

pani posel 
"uprop"ooo*aia 

dla Kolegiuilp".""ro* clogowskich grsa_nlzlclp spotkania z Panem

poslem stanislawem Huskowst<in g?wnym projektooaica proiektu Platformy obywatelskiej'

Dzialkowcy zapoznanidokladnie z proiektami ustaw o ogrodach iednoglosnieprzyznali le Slko

projekt obywatelski spelnia otroop offi organizacji i ogrod6w zwracaj4c sig do zarz4dtt

ROD dalsze zbieranie podpis6w z poparcil^,72'92aOz&i na Walnym Zebraniu Informacyjnym

popieraj4 projekt otywatetski i t*"i.";e sig doitaAz krajowych PZD o dalsze konsultacje z

klubami parlamentarnymi z przekona"ii- o dalsrym istnieniu organizacji 'otaznasrych

ogrod6w.

Dzialkowcy broniqc naszej organizacj iPzDroraz o-grod6w nie mogli zrozumied jak mozna

zepsud cos co donz'e ioot"joo,il" i oi""*v.iQga rqkdo_parfistwa po pieni4dze w jaki spos6b frLesz'n

emeryt6w i rencist6w o""urilu.ig porityxonitwieraril dzialkowicz P. Stanislaw Kr6t'



Dzialkowiec P' Kazimierz Naculak zwr6cil uwagp ,te dziarkoycy 
lappdzaj4 koniunkturpgospodarczq paristwa kupujqc materialy ludowtine, o.*o"y, srodki o.n"ooy roslin, sprzgtogrodnicry bez ogrod6w przestan4 istniedsklepy oliJoi.".".1"rqkrzy rigi t"r. duie bezrobocie,apozbawieni dzialek dzialkowicze kiientami vrie;stiir osrodk6w pomocy spolecznej.

Na pytanie prezesa Edwarda Adamskiego jakie jest stanowisko p. posel w/s ogrodriwstwierdzila jednoznacznie ,Le jest za istnieniem aziarer< i dokona wszelkich stararf by ustawa bylakorrystna dra dziarkowc6w , oiru, glosujqc * r.j;;;;;rosuje zgodnie ze swoim sumieniem.
P' Jerry Anulewicz zwr6cil sip do dzialkowc6w w dalsrym ciQgu o skladanie podpis6wpopieraj4cych nasz grojekt obywatelski 

:o-.ry{a "rva}" 
ogrody organizujqce walne zebranieInformaryine RoD im. Dzieci Grogowskich ihob ,,"Rerax,,, w Glogowie.

Na koniec zebrania przyiPto apel odczytany pmezprezesdw Edwarda Adamskiego i Edwardawieczorka do Premiera Donalda Tuska gdyitop.i-ort"*iciel po p. stanislaw Huskowskiautorem tak niekoruystnego projekt ustawy o ogrodach.
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