
, C' : OZPZD a7 L]T. 2Zt2 ABt l ,5 sTR. 1

Poiskt Jlvl lek n?ialituNddw
Okrego* Zorz4d OPdls ln-

4: - !x1r lp ,  t  
I  . ' i ' -_ , .  

' "

Pier*szy Pr€zes Sqdu NajwYiszego

Pen prof. Stanislflw Dqbrowski
w Warszawie

W zwigku z zdskafirerfefi przez bylego Pierwszego Prezesa Sadu

NajwyZszego Fana Lecha Gardeckiego oalej ustawy o rodzinnych ogrodaoh

dzialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku do Trybumtu KonstltucyjDego o uznanie

jej za niezgodnq z Konstytucja RP - my, oztonkowie Prezydium Okrggowego

Zarz4du Opolskiego potaz kolejny wyazamy sw6j kategoryczny sprzeciw

tej iniojatylvie - uznajqp jajako bezprecedensowy zamach na prawa czlonk6w

Polskiego ZwiqT,ku Dzialkowc6w. Jest to niespotykana pr6ba zdyskedytowania

, istniejqoego porz4dku prawnego dotyozqcego polskiego ruchu dzialkowcdw'

Ishiei4cy poftqdek p'rawny, iak do tej pory doskonale sfu2y dzialkowcom i ich

rcdzinonr, Zwiqzek nasz w spolecznym odbiorze zawsze byl i jest postrzegany

jako dobrze i sprawnie &ialajqcy samorz4d dzialkowy' Zdajemy sobie sprawg

z faktu w jakim olbrzymim stopniu jest nam nasz zwiezek tak bardzo polzebny'

Jest naszym jedynym obrofc4 kt6ry walozy o nasze interesy i od wielu lat

godnie przeciwstawia sig wszelkim pr6bom likwidacji ogrod6w dzialkowych'

Panie Profesorze - czy w panstwie ptaws, w paistwie demokratycznym mozna

. niszczyd przez orgarry palstwowe tak ogromn4 organizacjq wspomagajqcq

prawie milion rodzin polskicb, w nieodzowne dobra uzyskiwane z odlogfu

bagierl wyslpisk Cmieci, przeksztalcaj4c je w iryzn4 glebe, z lct6rcj poZy'tki

czerpQ ludzie o najnizsrych dochodach. W dzisiejszych trudnych czasach

dziatka z powrotern staje siQ frodlem pozyskiwania taniclq zdrowych

warzylv i owoc6w oraz j€st jedynym grlejscem wlpoczynkowym

dlalv-ielopokoleniowych rcdzin. Czy tak tudno jest zrozumied, 2e nasze dzta),/.<i

to zielone pluca zetloczonych" zurbanizowanych,miast. Zielone phrca, w kl6rych

samorzqdy lokalne nie inweptqi4 Zadnej zlot6wki.
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Taskarzenie usta\ryy do
skierowan'.rn na czlonk6w
i przeoiwko polskiej demokracji.

NR TEL : @??4542452 ar Ltr. 2at2 aetrS srR.2

Trybunalu Konstytucyjnego jest atskiem
najbardziej licznej otgantzarji spolecznei

Z wielkirn powaianiem
i szaounkiem

Prezydium Olaggowego Zarz4du Opolskiego
Po ts kiegsfwiazku Dz jalkowcow

Zukari,enje ustawy do Trybruralu Konsrytucfnego obr.tza nas i napawanrepokojem o dalsze losy czlonk6w najbardziej ,poira^"j, saEorzqdtejorganizacji, o ptzyszloi, rodzin r
w pofsce. 

dzialkowych i przysztog| ruchu dzialkowego

Dlatego zwracamy si€ do pierwszego prezesa Sqdu Najwzszego
o wzie,oie w obrong dziafl<owc6w i nasz Zwiqzek, o wycofanie z Tr),t unalu
Konstytuc$nego wniosku pana poprzednika i pozostawienie ruchu dzialkoweso
w niezmienionym ksztalcie dla dobra oberaych i przysztych pokolerl

1. Antonina Borori - prezes O2O....,

2. Czeslaw I\{iknrt - Wiceprezes OZO

3. Jan Grgda - Wioeprezes (lZO

4. Wladyshw Maj - Sekrerarz OZO

Wladyrlaw Kurek , Skarbnik OZO

Edward Ambro2ko - Czlonek OZO

Teresa Strzelec - C zlonek OZe

Tadeusz Rutko - C zlonek eZO

9- Stefa:r Chocholow iaz - Czlonek OZO
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