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Srodowisko dzialkowc6w RoD,,czeczotka" w ostrolgce z glgbokim niepokojem iobawami

odbiera medialne doniesienia o pracach senackich komisji zwi4zanych z projektem usmwy

reprywatyzacyjnej. obawy nasze i niepok6j dotyczq szczeg6lnie zagrozenta bytu okolo 70

rodzinnych ogrod6w dzialkowych w Warszawie poloZonych na gruntach przekazanych przez Skarb

Paristwa w latach 40-50.ych XX wieku.

Dotychczasowy bieg spraw dotyczqcych zaspokajania przez miasto stoleczne Warszawa

roszczeir gruntowych zglaszanych przez rozne podmioty, w tym osoby prywatne. kancelarie

adwokackie, kurator6w oraz stowarzyszenie ,.Dekretowiec", wskazuje na jednoznacznie

niekorzystnie dla dzialkowc6w zakoriczenie tych postgpowafr. To widai, slychac i czui jak m6wi

refren znanej piosenki. Szczeg6lnie wnioski i Z4dania stowarzyszenia ,,Dekretowiec,', publiczne

oSwiadczeniaj ego reprezentant6w nie pozostawiaj4 zludzeri co do oczekiwanego rozwi4zania - skoro

nie moZna oddad terenu parku, skweru lub innej nieruchomosci, przejEtych przecie| w zwi4zku z.

odbudowywaniem ze zgliszcz wojennych warszawy, to najprodciej jest zniszczy(, dorobek Bogu

ducha winnych dzialkowc6w, bo akurat teren ich ogrodu, ich dzialek, ich maj4tek osobisty s4 tym, co

zaspokoi z4dania drugiej strony. PoMarzamy to, co jest oczywiste i powszechnie znane - Zad,en z

ogrod6w nie powstal przez zlamanie prawa, tworzono je na innym gruntach, w innym czasie, w

innym krajobrazie, slowem w innych realiach niZ te, w kt6rych spory chce sig rozwi4zac

j ednostronnie. kosztem slabszych, wlaSnie dzialkowc6w

Naszym zdaniem postawie nieprzyjaznych ogrodom, dzialkowcom warszawskim Srodowisk

patronuje Onufry Zagioba oferuj4cy zaspokojenie roszczeh kr6la szwedzkie go poprzez oddanie mu

Niderland6w.

Choi bezpoSrednio problemy gruntowe Warszawy, bylych wlaScicieli, ich spadkobierc6w lub
os6b' kt6re potrafily sig ,,zakrzqtn4i" przy nieswoim, naszego ogrodu nie dotycz4, to pou,odowani

solidamoSci4 irodowiska dzialkowego. w trosce o istnienie ogrod6w idzialek. w poczuciu wrgzi

18.000 tys. warszawskich dzialkowc6w wreszcie - ,,wracamy sig do pana Marszalka o



spowodowanie zaangazowania w pracach prowadzonych przez senator6w przedstawicieli

irodowiska dzialkowego - stowarzyszenia ogrodowego Polski Zwi4zek Dzialkowc6w oraz ogrod6w

z terenu miasta stolecznego Warszawy.

Domagai4c sig r6wnego traktowania stron w postgpowaniu wok6l projektu ustawy
reprywatyzacyjnej wyrazamy pogl4d, ze stosujqc zasadg..nic o nas bez nas" umozliwi pan Marszalek

rozpatrywanie racji w spos6b choi rochg albo bardziej obiekrywny.
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