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Zztru4du llOD ,,(ioidzik" rl Plocku
$s. sytuacji warszarvskich ROf).

Zarzqd Rodzinncgo C)grodu Dzialkorvego .,(loidzik" w Plocku z wielkim
niepokojem przyjmuj e intbrmacjc ,uvs. wursz*wskich ogrodt'rw dzialkowych.
Wyra'2amy ogrorny sprzcci* wobec sposobu pozbycia sit tanim kosztem

zielonych pluc Warszawy, miejsca do wypocz_vnku dla r,"'ielopokoleniowych
rodzin warszawskich i nie ty*lko. calych Rodzinnl.eh Ogrod6w Dzialkowvch.
Mamy wra2enie, 2e Warszarva nie chce dzialai m.in. na rzecz wypoczynku
rodzin, dla swoich mit:s"kancriw. A cliqc zdohycia kasy lub jej braku wydatku
skutkuje obrazem pazerstwa finansowego.

Niestety, prawda jest taka. 2e nic wszysrkich siai na luksusowe rvakacje
pod palmami, nie wsz,vscy zarabiajq rak potE.rc pie'niqdz_e jak np. pani
Pre;rydent Warszawy, ktora otr:;vmuje ponad 11,000 zl brutto pensji.

f)ziwi nas ten llkt, ale zgotlnie

z.

dckratem Bierutu ogrody dziaikowc by{y

zakladane na gruntach stanow'iagych rvlasnojc zakladu pracy, a w.razie braku
takich grunt6rv - na terenach, (...) przekazanvch na rcn ccl przez gming". l'o z
jakimi wlaScicieiami mamy tu do czynienia? Albo wiascicielem jest zaklad

pracy. albo gmina. Skoro gmina chcc likwidacji ROD, niech weimio
odpowiedzialno(i za wyplatq godziwych odszkodowair dla tyclr, ktarz;.pr,rcr.
tyle lat tworzryli to. co dla nich najlepsze. to czym

2-,-ii.

z

zapisami rv dekrccic Bieruta ogrody- dzialkorve rniaiy byi
zakladanc w ramach odhudowv miasta. I ruk tc2 byto... tak tc2 siq stalo. .l'o
czemu te same ogrody dzisiaj s4 koici4 niczgody i rvalki z_ narni, dzialkowcami'?
Llo liczy sig tylko kasa. ktorl \{}znacza cel *trdarzotl ntiasta i innym.
Zgodnie

Cz.ym zasluiliimi' sobie. aby trakto,uvano nas jak piqte kolo u wozu?
Dlaczego nic jesteSrn;' Irakrr*ani jak partncrzv'? pie:knc slowa i rizialania pani
Prez-yde nt, kt6ra zape* nia o wspolpracy Kornisji ds. rvsp6lprac_v z ogrodami
rvarszawskimi, sq slo*urni rzucanr rni na * iltr.

Jesteimy, przckonani, \\'nrvsl zapis6rr !la"ir'ror!!;Lj ustaw\ o ROD z l0l-"1

roku.2e nalezy siq odszkodolanic zu nmadzenia i obiekt.u., znajduj4cc siq na
dziaice. Celowo u2ywanry okre(leri \A![ poniew'n2 niL' \!a2nc czy'.jcstcsmv z
Warszawy, czy z Piocka. cty l*. sk4din4d. l a sprar.va dzisiaj dotyczy
Warszawy, jutro moZu dotyczr,i innyclr miast Polsk j.
Wzywamy zatem Pania, Prerydent Vliasta Stoiecznego Wuszawl- oraz
,.I)ck retorvctiw" do zaprzcstlnia wnlki z ltod;inn-vmi Oglodlnri l)zialkowl'nri.
Wzvwamv do zrozumienia nas. dzialkorvcorv. Wzvwamv clo poszanowania
wiclolctnicj tradycji. do poszanowania rodzin i rlic'.isc ich wvpoczynku.
Zapewniamy. 2e rvszelkie decyzje, zar<irvno warszawsc\ dzialkowcy, jak i
z pozostaiych czgSci l']olski bqdq panrictai i zapcwnc rozlicz__v-my sig przy
kolejnych wyborach. Z tego co wiemv. co jr.rz prze2,v.'liimy, svgnai osi-zegalvcrry

otrzymaliScie podczas ostatnich wybor6w sarnorzqdowych. Ilaczcic, aby nic
okaza* sig on prorocz)... Zapew,niam-"- jeszcze iedno: jak bqdzic trzeba ruszym.v
na Warsz.awg. by wesprze6 ograbionvch dzialkow,corv.
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