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Zarzqd Rodzinnego ogrodu Dz,ialkowego ,, Kolejarz" w strzelinie z niepokojem oraz pelnq
dezuprobatq przyimuie doniesienia o kolejnej prtibie tikwidacji warszuwskich iottzinnych ogrtxl;w
dzialkou'ych.

Podczas comiesigcznego posiedzenia zarzqdu naszego ogrodu om6wiliimy plany i dzialania
slowarzyszenia ,,Dekretowiec", dq2qcego do zwrotu obecnych warszawskich tnrrrZ* ogrodowych _

spudkobiercom bylych wlaicicieli grunt|w - przejgtych na mocy delcretu z 26 paidziernika 1945 roku
6wczesnego Prezydenta Polski.Boles!awo Bierutq. Czym zawinili dzisiejsi *o)rro*rry tlzialkmcy, ie
clorobek ich iycia, miejsce, w ktdrym kilka powojennych pokolert pohi\w spgdro swli worny czas na
pracy i utypoczynku ma hyt im zabrane. Za jakie zre czyny rub winy pr6buje sig poLbawit ich tego
skruu'kt ziemi' nu ktdrym przez wiele lut hrorzyli dla siebie oraz swoiih rodzin o'azg spokoju, relaiu
oraz tr6dlo pozyskiwania owoc6w, warzw, kwiat6w, czyti e.fekt6w ich pracy.

Nie mo2na w taki brutalny, bezwzglgdny i krzyudzqcy innych'spos1b zaspakajat roszczenia
oraz. rozwiqzlnvat problemy odszko:rowawcze spadkobierc|w poszkoiowanych. Kriywdzqce i jak
bardn nieludzkie sq tez pomysry, prany i zamiaiy sto*orrysr"iia, a takze piojekt ustawy, kt6ra nie
prz|'widu.ie Zadnych odszkodowori za wielopokoleniowe mienie tlzialkowe i ogiotlowe. ll jakim kraju
my obccnie .yjemy, ie pribuje sig teruz.jednych uszczg iwit, a drugich k ryridrit, czy tukie dziaranie
nie.icst to podohne do dekrelu Bieruta z 26 palrtziernika 1915 roku. .Iest, aie iest tez ii"lko ,6zriro *
obu tych przypadkach, bo przejgte po u,ojnie grunty sluiyly powoiennemu sporeczehsfreu oroz
rozwojowi kraju, natomias! obecne dzialania prowaclzq jedynie-do przeigcict tych grunt1w w celu
sprzerla2y ich. A wszystko to - \u imig tak nnanej sprawiediiwolci i naprawy'dozninyci' krzywd.

. Cty, zdaniem Pani, proponowane przez ,, Dekretowca" zaspokiienii ,t rr"rei iudnej grupy os(tb
kosztem innej grupy os6b jest moralnie zasodne, humanitarne i srtrawiedliwe ?

Odpow iadamy - nie iest.

. Szanowna Pani. mamy jednak nadziejg, 2e wykorzysra Pani wszystkie mo2liwoici i znajdzie
takie., rozwiqzanie, 2e zaspokojonl bgdq wszystkie 

'roszczenia 
bytych wtaicicieli grunt6w lub ich

sp.adkobierc6w oraz bgdq isrniet i rozwijat sig wszystkie warszawskie ogrody izialkowe w ich
obecnych granicach.
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