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Pani

Hanna Gronkiewicz Waltz
Prezydent WarszawY

Prezydium OZ PZD w Zielonej G6rze z oburzeniem przyjmuje kolejne p16by likwidowania

ogrodow dziatkowych, tym razem odnoszQce siq do ogrodow dzialkowych w Warszawie,

Pomysl odebrania dzialek tysiqcom mieszkadcom stolicy w celu rozwiqzania problemow

wynikajqcych z wprowadzonego przed laty dekretu Bieruta jawi siq dzi( jako 2alosny przyklad

powiedzenia,,kowal zawinil, a cygana powiesili". Niestety, stojE za tYm nieudolne lub iadne dzialania

urzqd6w, w kt6re iwietnie montuje siq zrzeszenie ,,Dekretowiec" za swoimi bezpardonowymi

iEda niami.

Trudno jest nam zrozumiei, dlaczego stronq liczEcE siQ w tym sporze iest tyko jedna - byli

wlaiciciele i ich spadkobiercy, za6 druga strona traktowana jest z lekcewaieniem. Jest to oburzajEce,

zwlaszcza dlatego, ze dzialkowcy uprawianej od kilkudziesiqciu lat ziemi nikomu nie wyrywali,

a przeciwnie - zostala im przekazana przez padstwo do zagospod a rowa n ia i z tego siq wywiEzali nie

wyciqgajqc do paistwa rqki o pomoc.

Dlaczego wiec teraz pafstwo nie chce ponosii konsekwencii pod.iqtych decyzli? | dlaczego

do zamaskowania wlasnej nieudolno6ci wybiera grupq spolecznie najstabszq?

Jak to sie odnosi do zapisow ustawy o ROD z 1.3 grudnia 2013 r., gdzle wyrainie wskazuje siq

tryb likwidowania ogrod6w dzialkowych.

Z przykro5ciq zauwaiamy, ie rowniei Pani Prezydent Warszawy nie zajeta siq naleiycie

rozwiqzaniem tego problemu. Bya moie dlateto, ie jest jui po kampanii wyborczej, ale moie tez

dlatego, 2e w gruncie rzeczy akceptuje dzialania swoich pracownik6w, nie tylko niesprawiedliwe dla

dzialkowcow, ale iniekorzystne dla ekosystemu miasta.

Przekazujemy niniejsze stanowisko z nadziejq,2e rozpatrujEcy ustawq reprywatyzacyjnq

Senat RP uwzgledni w swych pracach rowniez problemy dziatkowc6w warszawskich, z ktorymi siq

solida ryzujemy.
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