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Sz- Prni
Prcf.dr hab. lrene Lipowlcz
Rzccznik Praw Obywatclrklch

Jako dzia&owic z z poad tzldzicstoledrim starcm oruz aktualny prezes zar,rtdu
Rodzinncgo Ogrodu Dzialkowcgo im. T'Koriciuszli w Czqstochowic
czujg siq * obowiq/o wlpowie&icd na tcmat dzidan podjgtych przez Paniq , ukicrunkowanych na

ocenQ tre$ci Ustrwy o rodzinnych ogmdach deialkowych,
w domy{le kolejnego ujawnienia w nioj istnionia zapis6w niezgodnych z Konstytucjq.

Nic jc* chyba przypadkicm, 2c przcz kilkana3cic ubieglych lat my, dzialkowiczc
musieli$my etale *r!cz walcz.yd o pawo do dalszcgo spokojncgo ui,ytkowanio dzialck. Rok ubiegly
okazd si9 dla nas szczcg6lnie uci4zliwy i gofny - na szczgScie zakoficzyl sip srczq3liwio
uchwalenlern w dniu 13 grudnia Ustawy zawiereiqpcj korzyshc dla nas zapisy.

Mestoty tylko kilka micsiqcy mogla trwad nava rrdo$d - po raz kolejny ujawnila sig nicbc4pieczna
inicjarywa i po raz kolejny Usrawa rcgglujqpa. nasz byt dzialkowy jest oskarhna o niczgodnodd z
Konstytucjq.

Nicmilc zaslokujqpym jest fakt, ze po shonic przociwnik6w nasztgo ruchr! a wigc i naszych
ustawowych pran' t)tn razern stanela Pani Rzcczrik Praw Obywatelskich, kt6ra powinna byd
chyba r6wniez rzecztikiem nasrych p,raw.

Jak dowodzi bic2qpc doriwiadczenie g mam Ar na my$li wyniki dotychczasowych zebrad-
' w gzygniatajqpcj u'rgcz wigkszodcl dzialkowiczc nic chcqanian, kt6rymi pr6btrjq ms usuoadliwiC
kolejni podpowi aArczn. My pyortu chcomy wreszcie spokojaie pracowad i odpoczywat w naszych
malych mini Swiatsoh dzialkowyclt a is{rrienic i przynale2nosd do oaszego starcgo PZD ( teraz
Stowaruryezoaia) naprawdQ nttrl wystarczy i nie ma potrzeby uszczqftiwiania nas bez naszcj woli.

Nikogo chyba nio dzlwi, 2e w swcj mgris jsstoSmy jut z.rngozeni ciqgla nicpewno5ciq,
jednak jcsrcSmy tcz zdeslr€rowani i zrnobilizowani do dalszej obnrny nasz.ych, z takim tnrdcm
u:ryskanyob praw.

Mam nadziejq, zc m6j shonny glos , zabrany nic tylko we wlasnym imieniu alc tcz kilku sctek
dzialkowcdw naszogo Ogrodu pozwoli Pani na obiektywnq occnA naszej sytuaoji
i spowoduje.2e opowic sig Pani po shonie zwyklycb. pragrqpycb wesa:ie tpokoju
i poczucia bczpicczefstwa dzialkowiczow
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