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Nawi4zui4c do infbrmacji medialnych .;ak rownre2 w rozmowach z wieloma
dzialkowcami powstaje kolelne zaniepokojenie odnosnie dalszcgo is{nienia ogr<dow
dzialkowych tym razsm szczegolnie zagro2onyclr w Warszawie. Na tr)ds+a;ie uw
,.Dekretu Bieruta" |kwidacji ma podlegac 69 ogrodov w Warszawie przy nie;asne.y
sltuacli pozoslafuch ogrodow. 'lakie dzialania wladz warszawy stanowiq precedens
dla innych do latwego pozyskiwania gruntor+, is*rie.lqcych ogrodow nie tylko *
warszawie. Jako dzialkowiec z ponad 50-letnim staiem w u2ytkowaniu dzialki
wyraz2rm slalowczy protest przeciwko kkirn zamyslorn likwidae3i ogrodliw
warszawskich. Illaczego wladze warszawy nie reaguiq na bezprawne propory cl.
Stowarzyszenia ,peketowiec", ktore wynyslilo sobie latw4 rnetodg pozyskann
gruntow ogrod6w dzialkowyeh dla realizacji rzekomych roszczen i rnanrpulowaura
prarvern w tym zakresie. Nie jest bowiem tajemnrc4 iz w wielu przypadkach
dcrchodzi do wykupu roszczeir a nie dotyciz,q one prawdziwych spadkobiercow.
obywatelom ciqgle powrarza sig 1ak wrzne sa konstytucyjne zasady, jak wazna jcst
r6wno$c obywateli wobec prawa i sp'rawiedliwo$c okazqe siQ ze $4 to puste slowa

W tyrn samyrn czasie senacka Kornisja U stawodawcza przylrnuje propo4-c1c

"dekretowcow", Lt6re na samym starcie powinny byc zdyskwalifikowane lako
niezgodne z Konstytucjq. Trudno zrozumie(, ze po tylu latach doswrads:ze{ naszej
historii powstai4 iawne propozycje zaktadai4ce odebranie .iednej rnniej ,a***1
gn-rpie spoleczneJ tego co wypracowali sobie przez lata, otrzyrnuiqc to w dobre;
wierze 0d owcr-esnych wladz tego samego miasta stolecznego Warszawy.

ogrcd w ktirrvm rD''tkuig deialkg ma 1ru za sob4 62 lata o<1.iego znrganizr;wania
t,. od 1953 r. ogrod ten jak wiele innych ogrortow w warszawie i nie tylko w wielkun
mie$cre sluzyl i nadal sluzy integracji rodzinnej i spolecmej, przyczynra sig do
zachowania zdrowra. jcst rnielscem wy'poczynku i zachowania aktywnosci r,r'

ochronie przyrody, co ma szczegohre znaczenie w duZych mtastach.
wyrazaiQc swol osobisty protes{ pralnQ wyrazrg nadziejg, i2wladze warszawy

uznai4 2e w takich zurbanizowanyclr miastach jak warszawa pozostan4 ogrody
dzialkowe jako wazne obiekty przyrodnicze. 'lakich rozs4dnych decyzli iyczg
wlodarzom tniasta stolecznego Warszawy
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