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Trybunal Konst5rtucyj ny

Al. Szucha l2a

Warszawa

czlonkowie zarzqdu , czlonkowie Komisji Rewizyjnej i
Komisji Rozjemczej Rodzinnego ogrodu Dzialkowego w Gorzowie wlkp.
zwracaiq sig z apelem do sgdzi6w Trybunalu Konstgucyjnego o
pozostawienie w dotychczasowym stanie ustawy o RoD. uJtawa ta
gwarantuje nam podstawowe prawa do zyciaw naszej spolecznosci
dzialkowej i w Polskim Zwi4zku Dzialkowym.

Pragniemy wierzyd, 2e Trybunal Konstytucyjny w swoim
dzialaniu kieruje sig dobrem obywateli Rzeczypospolitej a ttie-interesem
poszczeg6lnych opcj i polityczny ch czy r6znorodnych grup biznesowych.
Chcemy zachowul wiarg przynajmniej do jednego organu konst5rtucyjnego.
Ten apel , tq prosbg traktujemy jako ostatecznoS6 , bo nikt na nasze prosby
nie odpowiada. czy mamy lvyjsd na ulica , blokowa6 ruch, pali6 opony i uie
sig z policj4 ? To wtedy ktos za nami sig, ujmie. My tego nie chcuny.
Zyjemy w Polsce, kt6ra powinna bye mitk a au*riystkich polak6w a nie
jak dofychczas macoch4 dla milionarodzrndzialkowych. Mamy wruzenie, ie
jestesmy niepotrzebni bo poczynaj4c od posl6w klub6w poselskichpoprzez
Marszalka Sejmu i Senatu na nasze listy nikt nie odpowiedzidi Premier
r6wniez. Potrzebni bgdziemy jako wyborcy, wtedy uslyszymy jak poslowie i
senatorowie sig znaniliczyli i jak cigzko dla nas pracowali. Rachunek przez
nas wystawiony moZe byi przykry.
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ludzi miejscem wypoczynku, magazynem swiezych owoc6w i wariyw a
przede wszystkim ucieczkq- azylemod zgielku i szarzyzny naszych osiedli.
Jest to miejsce gdzie powstaj4 nowe przyjuhnie i nowe inne zycie.

Szanowni Czlonkowie Trybunalu Konstytucyjnego - fylko
wy mozecie pozwolid wierzyd w sprawiedliwosi w polsce. rylko wy
mozecie nie pozwolii by emeryci i renciSci zostali wyprowadzeni ze swoich
mini gospodarstw na betonowe osiedla by tam dokonad swojego zywota .

JesteSmy przekonani ze Szanowni Sgdziowie zdaj1sobie spia*g ,-2e vznanie
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ustawy za niekonst5rtucyjn4 jak pragn4l tego pierwszy prezes sqdu
Najwy2szego Lech Gardocki jest r6wnoznaczne z likwidacj4 polskiego
zwiwf<u Dzialkowc6w a tym samym calego samorz4du dzialkowego i
sSrowadzenie ogrod6w do roli insekt6w, kt6re kuzdy bgdzie m6gl rozdepta6.
ogrody znqdqqce sig w miastach zostan4 zlikwidowane a dzialkowcy w
rzec4nvistoSci okradzieni ze swego dobr4 kt6re wypracowali latami.

Apelujemy do Was Panowie Sgdziowie - Czto*owie
Trybunalu Kons0rtucyjnego zachowajcie w caloSci Ustawg o ROD dla dobra
dzisiej szych i przys zty ch pokolefr. Niech przynaj mn ie1 ter az znane
porzekadlobrzmi, ze Polak przed strat4 i po sfracie m4drym jest.

Z vrryazarrri szacunku

ZaZarz4d

Alfred w6jtowicz - prezes
Tadeusz Kazmierczak-v-ce prezes
Cezary Jabloriski - sekretarz
Czeslaw Blaszczyk - czlonek
Jozef Dudziak - skarbnik
Danuta Lewandowska -ksiggowa
Zbigniew Kaliowski -gospodarz
Ireneusz Bukowski * honorowe sek.

Za Komisjg Rewizyjn4

Malgoruata B orowiak -przew.
Stefania Nosewicz -vce ptzew.
Krystyna Slobodzian - czloneek
Tomasz Cieszko - czlonek

Za Komisjg Rozjemcz4

Edwina Milowska - przew.
Witold Staszewski - vice przew.
Stanislawa Podsiadlo - czlonek
Marek Blaszczvk - czlonek

Do wiadomoSci :

l. E. Kondracki - Rada Krajowa pZD
2. P.Wilms Zarzqd OktEgu PZD
3. ala
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