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Zwracam sig z pro6bq do Pani Marszatek, jako cztowieka o du2ym autorytecie o

spowodowanie wycofania z Trybunatu Konstytucyjnego zaskar2onej Ustawy

o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 8 lipca 2005r.

Pro5bq swq uzasadniam;
1 - TrwajEcymi od wielu lat atakami na nas dziafkowc6w, na nasze dzialki w

naszych ogrodach ina nasz Polski Zwiqzek Dzialkowc6w

Czy w naszym kraju musimy ciqgle 2yi w niepewno6cijutra, co do dalszego

f unkcjonowania naszych ogrod6w dziatkowych.

2 - Jestem dziaikowcem od 1980 roku w Ogrodzie RoD METALoWIEC w Nysie.

Zakfad m6j tj. Zaktady UrzEdzei Przemyslowych/ ju2 ich niema/ byty stynne

nie tylko w kraju ale w calej Europie.

To zaklad nasz wykupil ziemiq od rolnik6w z przeznaczeniem na pracownicze

Dzialki. W ZarzAdzie ROD METALOWIEC sq dokumenty kupna.

To za nasze pomniejszone " Trzynastki" pieniqdze przeznaczano na zakup

dzialek oraz inne cele socjalne dla pracownik6w.

Dzi5 mamy piqkny Ogr6d o 443 dziatkach ile pracy potrzeba byto wtoZyi aby

doprowadzi6 do tego co dzi( mamy.

3 - Ustawa nasza spelnia wszystkie wymogi prawne ijest gwarantem obrony

interes6w calej spolecznosci dziaikowej.

obecna Ustawa obowiqzywala przez parg lat iteraz nagle stala siq niedobra.

Z tym argumentem trudno mi siq zgodzii.



4 - Wiqkszo66 naszych dzialkowc6w z ROD METALOWIEc w wVborach do

Sejmu I senatu gfosowala na Platfoiirq obywatelskq , kt6ra Pani Marszalek jest

przedstawicielem.

Czy to jest podziqkowanie za to 2e dzialkowcy Wam zaufali'

Uwazam 2e Pani Marszatek moie podjai dzialania o wycofanie zaskarionej

Ustawy z Trybunalu.
Wierze w Paniq Marszalek tak jak wierzytem jak byfa Pani Ministrem Zdrowia'
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KRA"JOWA EADA Z wyrazami szacunku
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Do wiadomoSci:
- Prezes Krajowej RadY
- Prezes OZO PZD w Opolu
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