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InstruKorzy SSI
Okrqgu Czqstochows ki ego

Czqstochowaf 23.03,20L2 r.

Sasnowna Pani
Ewa Kopacz
Mersaalek Seimu RP

Szanowna Pani tlarczalek

InstruKorey Krajowi, okGgowi i ogrodowi spoleczneS stutby

InstruKorskiej w czgstochowie obecni na szkoleniu w dniu 23 manca aOLZ

roku, wyratajq wietkie zaniepokojenie brakiem Pani odpowiedzi na pzestany list

uczestnik6w IX Krajowego Tiazdu Delegat6w PZD doWczQcY wsparcia dziatari

polskich dzialkowc$w w walce o zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku'

ustawa preyjqta przez sejm RP jest najwa2niejszym dokumentem prawnym dla

potskich dzialkowcow, 0 ujgte w nich prawa zostaty wypracowane na

paestneni kilkudziesiqciu tat i dobrze sluze czlonkom Zwiqzku oraz lokalnaj

,pot*ono6ci. Zagro/eniem dla wspomnianych praw stalo siq skierowanie Prze3

Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego wniosku o stwierdzenie niezgodnoSci

naszej ustawy z Kons$fucJq RP do Trybunalu Konstyturyjnego.

Brak po-djecia sprawy przez Trybunal Kons,$turyjny budzi zaniepokojenie

dzielkowej rodziny. JesteSmy pelni obaw o przyszloSf naszych dzialek oraz

rodzinnych ogroddw dzialkowych dla kolejnych pokolefi' Jako Spoleczna Sluiba

Instruktorska dbamy o to, aby nasze ogrdy byly wta$ciwie zagospodarowane' a

uffiownicy dziaNek mogri siq ciesryi z pron6w swojei prasy i w poczttciu

bezpieaefistwa spoglAdai w przysztoii'
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Szanowna Hnl Matsaalek,

Znajqc Pani sympatig do dzialkowcdw oraz Zwiqzl<u wyraionQ w

iyczeniach skierowanych do uceesffiikdw D( Krajowego Zjazdu Delegatdw PZD,

zwracamy siq do Pani Marszalel< z pro$bq o wsparcie naseych dEZeri i starari

o ZaChoWanie w niezmiennym ksztatcie u#wy, K6ra dobZe zabezpiecza nasze

prawa i pozwala na roarr6j ogrod6w, tak wainych dla miliona polskich rodzin'

Z wyrazami szacunku

Li$ otruymuia:

I' Preaydent RP'
2. Premier RP'
3. Marszalek Senahr RP'

4t. Kluby Parlamentarne Po' PSL' SLD' RP'

5. Prezes KR PZD'

6. Prczes OZ PZD'
7. ala
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