
t_
{ -

POL SKl Zi I l IAZEK DZiA'KOWCOW
OKREGOV/Y ZAF.ZAD WARMINSKO - MAZURSKI

IG5I2 OLSZTYN, LIT. KOPIRNIK\ ]9
tel. 089 527 55 12 , fax. 089 523 70 38, €-mail: olszb'n@pzd-Dl

stona intemetowa: v/ww.ozpzd-olszfyn.pl; olsztyn.pzd.pl
NIP: 739-00-03-641

Al"szq"D' 02.03.2012 |

Pani
Ewa Kopae

Marszalek Seimu RP

Jako uczestnicy odbywaj4cego sie dzisiaj Zebruia Obpgowego Zanqdu

Warmifsko.Mazurskiego PZD w Olszqnie orylcz spraw statutowych

i organizacyjoych wlnikaj4cych z naszej dnataknsci dokonalidmy analizy w jakiej

obecnie sytuacji aajduje siq Zwige! ogrody i dzialkowcy w zwiqzklr z zaskuzeniem

usiawy o ROD do Trybunalu Konst tucyjnego. Od tego czasu mind juz ponad rok'

W okresie tym organy Zwrq?kr, Zarzqdy ROD, pojedynczy dzialkowoy zloiryli

kilkaset stanowisk, petycji, list6w do najwyZszych wtadz ]v pa6sfivie poczynajqc od

Sejmu, Senatq hezydentL parlamentaxzyst6w o pomoc w obronie naszej usta$7

o ROD, kt6r4 dobrze shzy rodzinom dziall<o*l,ll i spolecmosci lokalnej' Wyslane

byly petycje do Prezesa S4du Najwyiszego o *ycofanie wniosku. Niestety wiqkszo5d
z tych pmdb pozostala bez odpowiedzi.

A to, ze ustawa jest dobra (wiadczy fakt, 2€ w jej stl:ortte podpisy AotyLo
620 tys. osob- Ptzaciez jak wiadomo Pani Marszalek dzialki uprawia najbiedniejsza
grupa spoleczeistwa (emeryci, renciSci czy berobotni). Se pomocq socjalnq ze strony
panstw4 a rozvtiqzafia takie doskonale firukcjonuj4 w innych krajach Unii

Europejskiej. Tylko tam wtadze panstwa i samorz4dowe doceniaj4 ich znaczenie i role
jakie speldajew duzrych aglomeracj ach.

Szanowna Pani ldanzalek

Wydaje sip na* i aaj4c fani wczeCniejsze dokonania i praca w Pa amencie
oraz jako Misister Zdrowia wykazala Pani, ze potrafi tozttiEtywa' trudne problemy
istotne dla ludzi i spoleczefstwa- Co docenione zostalo r6wnieZ po katastrofie
smoleiskiej.

Z wielkim szacunkiem i rnnziej4 przyjpljSmy r6vnie2 list skierowany do
uczestnik6w IX ZJazdu Delegat6w PZD, k:.6ry odbyl sig w ubieg$m roku. Slowa
zawarte w nim oddaj4 szacunek i sympatig dla dzia&owc6w, o grod6w i Zwiqzku.

Jestesmy przekonani i w:'trjr4my w to, 2e mimo wielu problem6w i zad^1, K e

tlnikaja z pehrionej przez Pani4 fimkcji, nie zapomni Pani o nas i pomole rozwiqzat
nasze problemy dla wsp6lncgo dobra.

Z wyrazasi szagnku
Czlonkowie Okrpgoweg o Zarzq&)
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Lista podpis6w czlonk6w Okggowego Zarz4du Warmirisko-Mazunkiego PZD
pod listem do Pani Marszalek Sejmu RP Erly Kopacz

przyjgtym podczas Zebrania w dniu 02.03.2012 r. w Qlsztynie
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