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SzanownY Panie Marszalku

Jako wieloletnt dzialkowiec i byly pracownik Ilawskich Zaklad6w Naprawy

Samochodow ze slazem dzialkowynr 36 letnim w ogrodu ROD "Grz4dka"' 
w Ilawie na Warmii

i Mu^ru.h, pamiQtam lat< wspotnie z dzialkowcami' zakladalismy ten ogrod na terenach

zdewastowanych - na wysypiskach Smieci po to. aby na tej ziemi uprawlac warzywa' owoce

i wypoczywai z rodzinq.
iamiqta* i to jak w okresie zrywu solidarnodciowego w raz z kolegami' wspierani finansowo

przez Zaklady Pracy powstawaly kolejne ogrody dla dzialkowc6w^llawy'
' panie Mirualku Senatu. - iaki cziowiek ,,legenda SolidarnoSci", pamiQtam akceptacjQ

* orguniraiiiiifrfrIfrdo* p;;;rn ruchu spoleczny w przywracaniu zdewastowanych terenow

ri.f o-ny"h nie tylko na fannii i Mazurach, ale i na terenie calego kraj u w tym n.a lgrgnie 
Warszarvy

Po latach rozpoczQto boj o istnienie tych ogrodow, kt6ry trwa do dnia dzisiejszego'

Ostatnio do likwidacji tych ogrodow dobrata sig grupa ludzi ,,cwaniak6w". zakladaj4c na istniej4cym

,.Dekrecie Biureta i l945r,2rzeszenie Dekretowc6w", - z4daj4cych odszkodowania w naturze

i zlozenie do senackiej komisji propozycji zmiany projektu ustawy reprywatyzacy1neJ '

Celem tego diialanialest likwidacja terenow ogrodowych na terenie Warszarvy'

Zakladaisc oglody dzialkorve, dzialkowcy nigdy nikomu nic nie zablali' gospodaru14 na

terenach, ktore iegatnle zlstaty zakupione od bytych r'vlascicieli przez Zaklady Pracy dla swoich

pracownikow. _.. :: ^_-_^^i,, ,, ^(-,.Moi kolediry dziatkowcy na wsp6lnych spotkaniach' wyrazaj4 srvoj sprzeciw wobec

propozycji zaspokojenia tyrn ludziom tych 
'.. 

bzdurnych".roszczeh,

Mam nadziejE, wraz z szerokE,zeszq moich kotegdw dzialkowcow' ze senatorowie pracuj4c

nad tym projektem tqdq pamigtac' ze rok temu uchwalajqc nowq ustawQ z 2013 r' o. ROD bronil'

ir,nl.'niu ogrlao* i dzialkowc6w w polsce, i tego skrawku zieleni wokol zabetonowanej powierzchnr

Warszawy.
U*tzut, ze senatorowie pracuj4cy w tej komisji dostrzeg4 r6wniez' jaki dramatyczny los

dzialkowcom chce zgotowac "Zrzeszenie Dekretowiec"

Rozumiemr6wnle2, ze tereny zajmowane przez warszawskie ogrody' zlokalizowane w stollcy

s4 lakomym k4skienr dla r6znych giup ,,deweloperskich"' kt6re robi4 wszystko' lqcznie z obejSciem

prawa, aby przej46 te tereny najnizszym kosztem
' sofiOu.yruj4c sig'z dzialkowcami Warszawy' apelujq wraz dzialkowcami Tlawy do Pana

Marszalka Senatu- itp o wnikliwe i sprawiedliwe podejdcie do spraw roszczeniowych ..roznych
kombinator6w i pozostawienie dzialkowiom Warszawy ich dzialek w spokoju Atak na dzialkowcow

Warszawy jest r6wnie2 atakiem na wszystkie ogrody w kraju i caly Zwi4zek Dzialkowy

Dzialkowiec ogrodu ROD ,,Grzqdka" rv Ilawie
Jan Kaminski
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4.OZ PZD w Warszawie


