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Stanowisko prezes6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych PZD rejonie w
Ostrofgce w sprawie zagroLefi dla istnienia warszawskich ogrod6w
dzialkowych

Dzialkowcy z rodzinnych ogrod6w dzialkowych skupieni w Delegaturze
Okrggu Mazowieckiego PZD w Ostrolgce z wielk4 uwag4 i niepokojem
obserwujq to co sig dzieje wok6l ogrod6w dzialkowych w Warszawie.
Niezrozumiala dla nas obojgtnoSd wladz Warszawy na historyczne
uwarunkowania powstania i funkcjonowania tych ogrod6w, lekcewaZenie praw
dzialkowc6w i ich rodzin,4 tak2e brak poszanowania dla prawa dotycz4cego
rodzinnych ogrod6w dzialkowych, pokazujq nam z cal4wyrazistodci4 jakie
zagroheria mog4 d,otyczye calego ruchu dzialkowego w Polsce, a wigc i w
Ostrolgce oraz w naszym regionie.

Obserwuj4c zatrwaZai4c4 sytuacjg, jakq wladze m. st. Warszauy tworz4 wok6l
ogrod6w dzialkowych, gro24c ich likwidacj4 i po6wigceniem dorobku
dzialkowc6w na rzecz bezdusznej i politycznie motywowanej reprywatyzacji,
domagamy sig jasnego stanowiska rz4du Pani Premier w sprawie obrony ruchu
dzialkowego zgodnie z tre$ci4 i duchem ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Taka sytuacja, jaka powstaje w Warszawie, nie mo2e dlu2ej trwaC,
bo stwarza wra2enie,i2rz1d koalicji PO i PSL popiera takie dzialania
warszawskich wladz samorz4dowych i toleruje naruszenia ustawy o ROD w
imig pof itycznych interes6w ludzi gotowych przekeSlii iryciowy dorobek
dzialkowc6w, byle tylko zaspokoi6 interesy agresyvrnych grup bylych
wladcicieli nieruchomo(ci, po6wigcii dobro publicme na rzecz prywaty i
sobieparistwa.

Domagamy sig by Warszawa, szanuj4c prawo o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, traktowala ich u4hkownik6w na r6wni z pretendentami
podwaZaj4cych tzw. dekret Bieruta do tych teren6w i zapewnila w kaZdym
przypadku godziwe odszkodowania oraz tereny z:rstepcze. Obawiamy sig, 2e
praktyka polegaj4ca na wypychaniu dzialkowc6w poza Warszawg przeniesie sig



do innych miast i pozbawi nas 2yciowego dorobku, jakim bylo przeksztalcenie
nieuzytk6w w dobrze utrrymane azjalkr,kt6re zapewniaia ..lut,' *yt;i;;;;
dla licznych rodzin emeryt6w, rencist6w, os6b slabo sytuowanych.

Popieramy dzialkowc6w warszawy, wspieramy dzialania pol skieeo ZwiazkuDzialkowc6w zmie.rzai4ce do obrony-ogroio* *,roti.f . dil ;;r';;;*-
zn6w dzialkowcy,kt6rzy tworz4 w miastach ich zielone ptuca, dajq szansg napneff.cie i godn4 starosi, pozwalai4 zregenerowai sity pracowniko* 
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pT.I.i 1.., kt6re tworz4 dorotek i doch6d polski, s4 siraszeni przez chciwychludzi i nieuczciwych urzgdnik6w perspektyr,vq utraty iorobku rycia.Ogrody powstawaly zeofnig , p**_"1l i ,rwooyiy ludziom n"dri.;g rruuzupelnienie brak6w, jakich.nie zaspakajalo parrrwo oabuaowu;ace sig po
woj;1nej katastrofie i pogr42one * po*o.j.nny.h kryzysach. fe.a, purisJo
polskie toleruje akty bezwzglgdnei ctrciwlscii u.utu poszanowania dla dorobkutychze dzialkowc6w. Uznajemy t9 laknyvvdz4ce i niemoralne. Dlatego
prosimy Pani4 Premier o obrong dzialkowc6w ii.h pru*4 kt6re powialo dzigkiwsp6lnej woli wszystkich sil politycznych decyduj4cych o stanie prawa w 
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Polsce, w tym tak2e w Warszawie i * ln"ycfr potsiC"l _iasta"t.
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