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Wargzawa

Szanowny ?anlc Wezydenciz.

Prezydium Okrqgowego Zanqdu polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w
Czqstochowie po zapoznaniu siQ z artykulem zamieszczonym w dziennlku
,,Rzeczpospolita" w dnlu 19 grudnia 2014 roku pt. ,,pomysl na zalatwienie
roszcenia bez pienigdzy" Jest zaskoczone taklm obrotem sprawy. lak
Stowarzyszenie 

"Dekretowiecry , Kdre zOstalro powolane do naprawienia kreywdy
ludziom poszkodowanym po il wojnle SwiatoweJ na mocy dekretu Bierub,
rno2e bez pardonu zaproponowai odebranle dzialkowcom zieml i ich mlenia
bez odszkodowanla w celu naprawy krzywd Innym. Wszyscy wiemy, 2e nie
sq to niejednokrotnie nawet spadkobtercy tylko ludzie maiqcy na celu szybkie
wzbogacenie slq dziqki wykupowl roszczefi.

Szanowny Panie prezydencle.

Dzialkowry polscy tak samo jak warszawscy dzialaJq w oparciu o zaptsy
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, Dlatego zwracamy srq do pana Jakostra2nlka konsb/tucji o podiQcre dzlalari zmrerzaiqcych do wyhamowanra
zapQddw stowarz/szenia Dekretowiec , K6re proponuje bezprawne zagarniqcte
prawie 500 ha ziemi I mienia naszych czronk6w, na kt6rej oziatatnos6
prowadzq od tat warszawskie ogrody zzeszone w pzD. Jezeli bgdzle taka
konleczna lilwidacja to winna ona pzebiega€ zgodnie z pzepisami prawa g.
ustawy o rodzhnych ogrodach dzialkowych.

Liczymy na pelne popafcie przpz pana Urzqd problemu prawie g.000
warszawskich rodzin i zrozumtenie ich trudnej sytuacji 2yciowej wynlkajQcel zniezawinlonych pzez nich sytuaqi prawnej.
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Dzlatkowcy nigdy nie przejmowali terendw samodzlelnle lecz mlell na to
pr4rzwolenie 6wczesnych wladz samozqdowych I tak samo wlnno byc teraz w
chwlli gdy upominajq slq o te tereny spadkobiercy , K6rym naleiy naprawid
wynqdzone dawnej kzywdy. Jednak naprawa krzywd dta kilku os6b, nie mo2e
byd realizowana kosztem wlelu tyslqcy warszawiak6w.

Kopia:

1. Marszalek S€Jmu Rp
2. Marszalek Senatu
3. Parlamentarzy6ci ziemi czqstochowsktej
4, Prezydent Mlasta Warszawa
5. Prezes KR pZD

6. a/a


