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NrP: 542-19-65453, tct. 85 73222sId,.,emtu peChg&@rrC'D!
S{d Rcjonowy dla tn. sl. Wrrsz.wy w W86zawit, 

- 
Xll Wydzial GorPodarcry

rrqjowigo Rcjestru Sqdowego, Nurncr KRS: lXXl0293EE6

Bialystok, dnia: 07.01.201 5r

Pani Hanne Gronkiewicz-Waltz

Prezydent WarszawY

ul. Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

e-mail s€krctanatprezydenta@um.warszawa.pl

Stanowicko

Prrzydfum okrggouo0to 7lrtz{ldu PodL3klooo Polaklcgo ariq3ku Dzltlkowcdrv z dnlt
7 rgcrnl. 2015r. w lprtwL di.t 6 zmionaiqcych do lil<wld.cil ogrod6w
wTrzawcklch.

Czfonkode Prezydlum OZP PZD, re.gujec na olbrzymie por$aenie wir6d
dzlalkowcow z Podlasia oraz majqc na uwadze krzyudy jakie majq spotkac dzlalkowc6w z

wblu ogrodorv z Warszawy pzekazurcmy Penl Prcrydent nasze sianowisko w toj EprawiQ.

Wszyscy dzialkotrvcy w naszym kr4u, w tym i w Warszawie, otrzymyvvali w r62nym

czasie grunty, na kt6rych Motzyll oazy zicleni, ktore od wielu lat oddzialnvalq potrytyrvnie ne

w€zystkich mlcerkarlc6w. Wnosili oni olbrzymi wklad pracy oraz Srodkdw {inanso,vych na

doprowedz€nb otzymanych kawalk6tv gruntu do stanu obecnego oraz w ich biczgce
utzymanie, zatqpujqc przy tym wydgtkl wledz tych mie6t na ulzymanie zieleni. Czynili to
w zaufsniu do deqfzil wladz. 2adcn z dzlglkonc6w nie uczynil tcgo samowolnie. Po wielu
lstiech mole okazad 6ig, 2e wladzy nie nale2elo dao. Czy i obecnic obywatalc tez w ten
sposdb majq odnocl6 sh do dccyzji r6znych wladz kaiourych i lokalnych ?. Przecie2 to
dopromdzi do anarchii.

W prauroreqdnym kraju nle mo2e byd tak, 2e za blQdy ridadz lamlego okresu,
odpowiedzialno$c poniosq dzialkorrrcy. Nie mo2emy biemie przygladai sig dzlalaniom, K6rc
nieuchronnie zmicreajq do kz)twdy tysiQcy warsza$€kich dzialkowc6w, a byC mo2e
w przyszlo6ci i w innych miastach. Decydenoi - w obecrym czasie w Warszawic pani
Prezydent - mu8zq miee na uwadze, 2e ogrody to mniej ten tBren, a bardzigj to ludzie,
w wiekszosci u scfiyfku 2ycia i niezamozni, kt6rzy przez cale swoje Zycie zawodolrG
pzepracownli na !:recz miesta i kralu, W praworzqdnym pafistwie nio mo2c byi tnk, 26 to
wtafni€ oni majq ponisg6 koszty planawanych ,reform' w tcj aprawic. Nie ich kosztem nsl62y
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zwiqkgzeC bud2et miest tub zaspokaiac ro3zczenia tzw. "dekretoulc6w"' 
ktorzy z taka

;"j;,fi wystqpiti do senackiej Komisll Uetawodawczaj' Sq inne drogi i sposoby na

praworzQdnogc w ka2dym mieiscu naszego kraiu.

Zwracamy 6iQ do Prszydgnt w tej sprawie. Sqdzimy, 2e dzialkowcy w ostatnlch lalacil

juz wystarczajaco du2o wycierpieli. Mamy nadzieig. ze wpfynie Pani Prezydent by jak

neisrybciej podjgfo odpo /iednie decy46 prawn€ w lym zakresie i nie pozwoli by ludzlc u

rchylku swojego zyaia musieli czuC sie i nadal byll oszuklwani. Wyra2amy poglqd' 2e w XXl

wi€ku byd moze slusznych roszczen obyl,vateli wywtaszczonych tzw. dekrctem Biarute, nie

motna wyrownywad kosztem st8rych, czgsto sciorowenych, na ogol naishbiej sytuowanych

obwvateli naszego kraju. Naprarvianie historycznych krzywd Popzez krzywdzenie nastQpnej

grupy spoleczncj Jclt niezgodne z sprawlcdliwo6ciq sPofeczna, K6re gwarantujc wszystkim

Polekom Kons$uCe RP.

W imicniu &ialkowc6w Podla8la

i Prezlrdium OZP. PZO

w Bialymstoku

Prczcg;lqezo
t6?7r.

G)Andrzt Bojko
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