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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
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I rena Lipowicz

Zarzqd i dzialkowcy ROD ,,Gqdowianka" obecni na zebraniu wszystkich

dzialkowc6w, w sprawie podjqcia decyzji o pozostaniu lub odl4czeniu od

Stowarzyszenia Ogrodowego P7)), z.wracany sig do P. Profesor Ireny Lipowicz z

pro6b4, aby zaprzestala podwa2ania konstytucyj noSci naszej obywatelskiej ustawy o

ogrodach dzialkowych.
O ustawg tg walc:ryli wszyscy dzialkowcy przez ostatnie kilka lat, a Pani

zamiast popiera6 inicjatywg obywatcli, zwlaszcza tych najuboZszych zarzuca nam, 2e

nie jest ona demokratyczna. Pr4rpominamy wigc, 2e przynaleZno{t do

Stowarzyszenia Ogrodowego l)ZI) jest calkowicie dobrowolna. Na zebraniu tzw.

,,wyl4czeniowym" w naszym ogrodzic, kttlre odbylo siE 6 wrze3nia 2014 r, zebrani
jednoglodnie i bezapelacyjnie wyrazili chqi pozostania w tym stowarzyszeniu.

Dlaczego Pani Rzecznik wydaje siq. 2e spolecznori6 dzialkowc6w nie potrafi

samodzielnie wybrai naj lepszcgo dla sicbie rozwi4zania. W naszym ogrodzie mamy

dzialkowcow w r62nym wicktr. oprocz emeryt6w mamy wiele mlodych rodzin z

dzieimi, zamieszkuj4cych pobliskic osicdle. Dlaczego nie broni Pani naszych

interes6w tylko racji dewelopcrow i innych urzgdnik6w, kt6rzy chcq zabetonowai
nasze miasta, a sami mieszkaj4 w dornacl-r z ogrodem pod miastem.

My zwykli ludzie, zwykli dzialkowcy chcemy wreszcie w spokoju uprawiai
nasze ogrody dla dobra nas:rych rodzirr i spoleczno6ci z nami sqsiaduj4cych. W ten

spos6b budu.lemy spoleczcrislwo obvwatclskie inie mo2etny sig ci4gle bronii przed

urzgdami kt6re z ka2dej strony nas atakuj4 ( czego przykladem jest nowy atak na

nasze altany ogrodowe). Wtainic Ilzccznik Praw Obywatelskich jest powolany do

obrony najslabszych, a w Pani dzialaniach tego nie widai. Jest tyle wa2nych i pilnych
spraw ludzkich, ktorymi powinien zaj4i sig Pani urz4d, a dzialkowc6w proszq

wreszcie zostawii w spokoj u.

Mamy nadziej q, a tak),,c gorqc4 pro6bg aby Pani Profesor wycofala sig z

zajmowanego stanowiska o n ick onstl,tucyj no6ci naszej obywatelskiej ustawy o

ogrodach dzialkowych.
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