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Dzialkowcy okrggu bydgoskiego jednomy5lnie i z prze5wiadczeniem absolutnego
o bezzasadnoSci roszczefi zainicjowanych przez Stowarzyszenie
Dekretowiec, wspieraj4 dzialkowctiw z warszawskich rodzinnych ogrod6w dzialkowych,
Wystqpienie do Komisji Senackiej zawieraj4ce proporycje likwidacji wsrystkich
ROD w Warszawie uwaiarny jako dzialanie wymierzone w spoleczno5d calego miasta
stolecznego. Dzialkowcy warszawscy, podobnie jak ich koledzy wszystkich miast
polskich stanowi4 znacz4cq czg56 Obyrvateli naszego kraju. Dzialkowcy to nie tylko
uZytkownicy dzialek, to r6wnie2 czlonkowie ich rodzin, znajomi i pr:zyjaciele. Jako
pelnoprawni Obyrvatele, przed kilkudziesigcioma laty zgodnie z obowi4zuj4cym prawem
objgliSny prryzn ne nam przez Parfistwo grunty leZ4ce odlogiem, porzucone i nie
zagospodarowane, na kt6rych zaloLone zostaly dzisiejsze pigkne ogrody dzialkowe.
Nasze dzialania nie byly bezprawne.
Dzialania zaproponowane przez Stowarzyszenie DekreJowiec zmierzaj4 do
zlamania prawa, w wyniku kt6rych poszkodowanymi zostanq zwykli Obywatele.
,,Dekretowcy" 2qdajq grunt6w przede wszystkim dla dzisiejsrych deweloper6w, kt6rzy
wykupili roszczenia dekretowe. Ich dzialania okre5lid mo2na jako spekularyjno interesowe. Dziwid musi postawa w tej sprawie warszawskich urzgdnik6w. Krtitko po
wyborach samorz4dowych nie licz4 sig ju2 z opiniami mieszkaric6w.
Dlatego dzisiaj polscy dzialkowcy z wsrystkich zak4tk6w kraju, w spos6b
jednomy5lny i stanowczy - wyraiamy nasz sprzeciw wobec arogancji urzgdnik6w i ich
bezpardonowych pr6b likwidacji ogrod6w dzialkowych.
DziS w Warszawie, byd moZe jutro w innych miastach, dziS pod haslem roszczeri z
,,dekretu Bieruta", jutro pod jakimkolwiek innym haslem - podjgte zostan4 kolejne
pr6by wyrugowania dzialkowc6w z ogrod6w dzialkowych.
Nie godzimy si9 na taki spos6b rozwi4zywania problem6w powstalych nie z naszej
winy, nie z naszej inicjafyny. Dzialkowcy okrggu bydgoskiego solidaryzuj4 sig z
dzialkowcami warszawskimi.
Ufamy 2e w Komisji Senackiej znajduj4 sig ludzie m4drry, odpowiedzialni,
kompetentni i prawi, 2e i w tej sprawie zwycigiy rozs4dek i zwykla sprawiedliwo66.

przekonania

W imieniu

dzialkowc6w okrggu bydgoskiego - czlonkowie prerydium Okrggowego
Zarz4drt Polskiego Zwi4zku Dzialkowcriw w Bydgoszczy.
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