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Jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym Polski Zwi4zek
Dzialkowc6w zglosila Pani zastrze2enia do statutu P7.D uchwalonego
w paZdziemiku 2Ql4 r. S4d Rejestrowy podzielil pogl4d i oceng organu nadzoru, nie
zwa2ajqc,2e statut ten zostal uchwalony zgodnie z wymogami ustanowionymi w an.
65 aktualnie obowiqzujqcej ustawy o ogrodach dzialkowych.
JeSli tak ma byc realizowana praworz4dnorii w demokratycznym paristwie prawa, to
nale2y najpierw zmienii konstytucjg RP, a je6li nie, to rz.ecz trzeba nazwac wprost:
Sila determinacji Pani Prezydent w zadoriiuczynieniu pokrzywdzonym przez dekrct
Bieruta z 1945 r. stoi ponad prawem, ponad interesem og6lnym, ignorowanym przez
elity rz4dzqce. Zastrze2enia organu nadzoru do statutu majq zatem wylqcznic
podtekst polityczny.
Dzisiaj juz ka2dy dzialkowiec wie, 2e roszczenia reprywatyzacyjne. a gl6wnie
handel tymi roszczeniami ( bo spadkobierc6w wywlaszczonych dekretem Bieruta jcst
ju2 jedynie garstka) s4 chronione przez wladzg, nie bacz4c,2e ucierpiq z tego powodu
wszyscy polscy dzialkowcy. Wiadomym jest, 2e Miasto Warszawa nie ma wolnych
zasob6w nieruchomoSci aby roszczenia te zaspokoii. W tej sytuacji wladze
Warszawy widz4rozwiEzanie tych problem6w poprzez likwidacjg Polskiego Zwi4zku
l)zialkowc6w. W6wczas wszystkie, nie tylko warszawskie ogrody dzialkowe bgdq
otwafte dla komercji. Nikt, a zwlaszcza elity rz4dz4ce, nie uczyni nic, aby ponad
milion dzialkowc6w i ich rodziny nie zostaly pokrzywdzone.

W moj ej ocenie, jako obywatela i dzialkowca, naprawianie krzywdy
z przeszloici kosztem kilku milion6w obywateli RP bgdzie kolejnym dekretem w
dziejach naszego paristwa -- dekretem Gronkiewicz - Waltz.
Pamigtam jaki projekt ustawy o ogrodach dzialkowych zostal przygotowany pr7,e'/.

posla Stanislawa Huskowskiego w 2013 r., oczywi5cie z natrasz.c'zenia wigkszotici
parlamentarnej. Projekt ten zakladal likwidacjg Polskiego 7,wi1zku Dzialkowc6w, co
rnialo umo2liwi6 swobodne dysponowanic gruntami ogrod6w dzialkowych przet. ich
wlaricicieli. Dzigki determinacji miliona rodzin dzialkowc6w - czlonk6w Polskiego
Zwi4zku Dzialkowc6w elitom rz1dz4cym nie udalo sig przelbrsowai w Sejmie
z,alo2eh tego projektu. lnnymi slowy wladza przegrala z dzialkowcami batalig
o grunty ogrod6w i nie godz4c sig z tym faktem ci4gle podejmuje inicjatywy
przeciwko Polskiemu Zwi4zkowi Dzialkowc6w, bo tylko ten Zwi4zek jest w swcj
sile barier4 przed, zagarnigc iem ziemi rodzinnych ogrod6w dzialkowych.



W sprawie dotyczqcej zastrze2eh do statutu Polskiego Zwi4zku Dzialkowcow,
podzielonych przez Sqd Rejestrowy, widoczne jest jedynie dzialanie przeciwko temu
Zwiqzkowi, a nie kwestia przestrzegania prawa przez Zwiqzek. W mojej ocenie
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w moze sluzyi jako przyklad poszanowania prawa
w obronie ogrod6w dzialkowych i praw dzialkowc6w. Ajak nazwa( sytuacjg, kiedy
ta sama wladza, kt6ra ustanowila prawo dla dzialkowc6w sama jego nie przestrzega?

Jako dzialkowiec z ponad 40 letnim stahem z przykro6ci4 stwierdzam, 2e nigdy
w dziejach naszego paristwa wladza nie atakowala z takq determinacj4 dzialkowc6w,
jak dzieje sig to aktualnie. T-eraz dopiero widzg, jakq silg ma wizja pienigdzy dla
tych, kt6rzy po nie siggaj4. Widzg te2 jak sprzyja im w tych d42eniach panstwo.
Tylko dlaczego kosztem najubo2szej czgSci spoleczeristwa?

Przesylam sw6j list do Prezydenta m. stolecznego Warszawy, ktory wiernic
odzwierciedla oceng dzialkowc6w nie tylko z mojego Ogrodu. Nie wiem co zrobimy
jako dzialkowcy, aby uchronii nasze ogrody przed widmem zaglady. Wiem jedno,
bedziemv sie bronii.
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