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STANOWISKO
PREZYDTUM OKR4GOWEGO Z,AF.Z4DU SWT4TOKRZYSKTEGO

POLSKTEGO ZWT4ZKU DZIALKOWCoW W KTELCACH

w obronie warszuwskich rodzinnych ogrodfw dzialkowych

Dzialkowcy korzystaj4cy z dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych
poloZonych w duZych miastach nigdy nie mieli iatwego 2ycia. To bowiem
wlasnie te ogrody od bardzo dawna sq powodem i celem atak6w oraz obiektem
zainteresowania wielu r6mych srodowisk, niestety ogrodnictwu dzialkowemu
nieprzyjaznych.

Niejako przywykliSmy do tego, 2e na ogrody patzy sig
z perspektywy uSpionego w gruncie pieni4dza. Obecna sytuacja jednak jest
niezwykle gro2nym precedensem, kt6ry wedlug nas podwaZa podstawowe
zasady funkcjonowania demokratycznego paristwa prawa. Oto bowiem
stowarzyszenie ,,Dekretowiec" przedstawia propozycjg spiaty wierzltelnoSci
swoich czlonk6w terenami RoD polozonymi w centrum stolicy. Ma to czynii
zado{( roszczeniom spadkobierc6w bylych wiascicieli nieruchomosci
w warszawie, utraconych przez nich wskutek postanowieir dekretu Bieruta
wydanego w 1945r. Propozycja ta, zakladajqc odebranie teren6w dzialkowcom
po to by oddai je na rzecz,,dekretowc6w", jednoczeSnie wyklucza wyplacenie
im i PZD odszkodowari za utracone mienie. pozostale za| ogrody
,,Deketowiec" proponuje przenieSi na obrze2a miasta, oczywiScie bez ich
odtwarzania, a uwolnione w ten spos6b grunty miasto mialoby sprzedai p'
bardzo korzystnej cenie. w ten spos6b stowarzyszeni e zabezpiecza interesy
swoich czlonk6w oraz zapewnia stolicy sowity zarobek - wszystko to
oczywi6cie kosztem dzialkowc6w - ich wiasnosci i slusznie nabytych praw
i wszystko to w Swietle obowiqzujgcej w polsce Konstytucji...

Obywatelom ci4gle powtarza sig o tym, jak waZne s4 konsty.tucyjne
zasady, jak Swigte jest prawo wlasnoSci, jak istotna jest r6wnod6 obywateli
wobec prawa i sprawiedliwo66. w tym samym czasie jednak senacka Komisja
Ustawodawcza przyjmuje pod rozwagg propozycjg,,dekretowc6w',, kt6ra
powinna przecie2 na samym starcie zostai zdyskwalifikowana - wlasnie lako



niezgodna z podstawowymi zaloZeniami Konstytucj il W przeciwnym razie
bowiem okazuje sig, 2e dzialkowcy sq niejako drug4 kategori4 obywateli, nie
zaslugujqcq na r6wne traktowanie i szacunek...

Niebywale, 2e w XXI wieku, po tylu latach doSwiadczefi i tak cigzkiej
historii naszego kraj u - powstaj4 propozycje zakladal4ce odebranie wszystkiego
jednej, mniej zamo2nej grupie obywateli po to, by dai to wszystko innej, mniej
licznej i znacznie zamo2nielszej. Nale2y miei bowiem swiadomosi, 2e obecnre
,,deketowcy" to przecie2 w gt6wnej mierze nie spadkobiercy bylych wrascicieli,
a sprytne osoby skupui4ce wierzytelnosci i czyni4ce z tego sw6j spos6b na zycie
i bogacenie sig.

Prezydium Okrggowego Zarz1du Swigtokrzyski ego pZD w Kielcach
wyraZa sprzeciw wobec podobnego traktowania warszawskich dzialkowcow
i ogrod6w' wyra2amy sprzeciw wobec jawnych pr6b lamania Konstytucji,
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych i fundamentalnych zasad lel4cych
ponoi u podstaw naszego Paristwa. Stanowczo stajemy w obronie dzialkowcow,
ogrod6w, demokracji i prawa! Glgboko wierzymy,2e Senatorowie, bgd4cy
przecie2 ludZmi swiatlymi, kt6rzy winni byi szczeg6lnie wyczuleni na wszelkq
niesprawiedliwosi i lamanie prawa - podzielq nasze stanowisko
i zdyskwal i fi kujq tg komprom ituj qc4, niebywalq propozycj g,,dekretowc6w,'.
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