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Szanowna Pani Marszalek!

Dzialkowcy otuz Zarz4d i KomisJe Statutowe Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Lesna Dolina"
w Kwidzynie zwracai4 sig z proib4 do Pani Marszalek o pomoc w formie wsparcia wszystkich
dzialkowc6w w staraniach o zachowanie swoich praw. Jak dobrze wszyscy wiedz4 przyszloSi naszych
Ogrod6w stoi pod duzym znakiem zap),tania, wi4ze siQ to z zaskarzeniem przez I Prezesa Sqdu
Najwyzszego calej naszej Ustawy o Rodzimych Ogrodach dzialkowych do TrybunalLr
Konstytucyjnego. Dlatego wytypowanie odpowiednich posl6w przede wszystkim o apolitycznych
pogl4dach zbie2nych z pogl4dami nas czyli dzialkowc6w, a nie takich posl6w jak posel Pigta
Stanislawa czy posel Andrzej Derajest dla dzialkowc6w tak w€Ulne i istotne.

My polscy dzialkowcy dobrz,e wiemy, 2e s{ to oponenci w tej sprawie i bQdq tylko szkodzid
naszemu Zwiezkowi a nie pomagai, i to w takich sprawach, w kt6rych dzialkowcy juz dawno
wypowiedzieli sip skladaj4c ponad 620 000 podpis6w w obronie naszej ustawy o ROD.

Wielka szkoda 2e przed Trybunalem nie mogq wystQpii pEedstawiciele Zwiqzku PZD czy sami
dzialkowcy, moze to otworzyloby niekt6rym oczy na nasze sprawy oraz pr6by zagamiqcia tego co my
sami dzialkowcy wypracowali5my wlasnymi silami i finansami. Nasze Ogrody stworzyli3my na
ugorach, wysypiskach Smicci, bagnach itp. terenach nie maj4cycl, zadnej warojci dla gnil w chwili
ich przekazlurania dla dzialkowc6w. Te nikomu nie potzebne tereny przeksaalciliSmy w oazy ciszy,
spokoju, odpoczynku i zieleni dla pozytku naszych rodzin i lokalnych spolecznoSci.
W zwi4zku z Lym zwftcamy siQ do Pani Marszalek o wyznaczenie post6w kompetentnych, ktdrzy
bqd4 godnie reprezentowai Sejm przed Trybunalem Konst).tucy.jnym i bronii praw dzialkowc6w.
Niniejszy list przesylamy takZe do wiadomodci:

- Prezes Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w Eugeniusz Kondracki.
- Prezes OkrQgowego Za qduPZD w Gda{sku Czeslaw Smoczfiski.
Z wl raz ami szacunlu i pozdrowieniami:

Prezes ROD
Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej ROD
Przewodnicz4cy Komisji Rozjernczej ROD

Andrz.ej lancz
Jerzy Wojciechowski
Bogumil Rutkiewicz


