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Prezydent Warszawy

Hanna Gronkiewicz- Waltz

My prezesi ogrod6w dzialkowych z zrzeszeniw Delegaturze Radomskiej
jeste6my zaniepokojeni zamiarem likwidacji Warszawskich ogrod6w
dzialkowych objqtych tzw. Dekretem Bieruta.

Sq to ogrody, kt6re rzekomo powstaly zaraz po wojnie na terenach zabranych
wlaScicielom. Planem likwidacji objQto wszystkie ogrody le2qce na terenie
przedwojennej Warszawy. Nie zwa2ajqc na okres, w kt6rym powstaiy.
Ot62 oglqdajqc mapq Warszawy z zaznaczonymi na niej ogrodami z 1935 roku.

Stwierdzamy, 2e w tym czasie byto ich 42 i wiele z nich istnieje nadal. Czy te
ogrody, kt6re przetrwafy wojnq majq byi likwidowane w ramach dekretu
Bieruta . One przetrwaiy okupacjq ijako pierwsze Warszawscy dziatkowicze
oczy5cili je z gruz6w. Rosly one razem, z odbudowujqc4 siq Warszawq. Byty one
uprawiane w czasie okupacji. Zwiqzek jest w posiadaniu Ksiqgi protokol6w
Wa rszaws kieg o Tarzqdu Towa rzystwa Ogrod 6w Dzialkowych z lat 1941,, 1942,
1943i1944, a w tym okresie istnial KonspiracyjnyZarzqd Warszawski tych
ogrod6w. Ogrody te powstaly przed wojnq, przetrwaty okupacjq, rozwijaly srq

po wojnie a teraz majq zniknqi z mapy Warszawy.
Pani Prezydent wierzymy, 2e Warszawiacy nie pozwolq na likwidacjq a my im

pomoZemy.

Pani Prezydent te ogrody to 2ywa historia Warszawy i bohaterstwa
Warszawiak6w. Jak mo2na nawet my6lei o ich likwidacji, nie wolno historiq
placii odszkodowari, ju2 nie bylym wiaicicielom ale tym, kt6rzy odkupili prawa
od wiaScicieli.

Pozostate ogrody powstaty na gruntach przekazanych dzialkowcom ju2 po
wojnie, ale zgodnie z 6wcze5nie obowiqzujqcymi przepisami. Dzialkowcy przez

dziesiqtki lat uprawiali je w dobrej wierze, a teraz m6wi siq, 2e sE tam
nielegalnie, z krzywdq dla Dekretowc6w.
W paristwie prawa nie mo2na n iesprawied liwojci jednych spiacai kosztem

innvch - kosztem dziatkowc6w.
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