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W‘. F57” . _ 7““§j1wt'"~w@My mleszkancy ulic M Was "17 19 21 23 oraz Harcerskiej 6a, 6b, 8a, 8b zwracamy sie
z prosbq 0 moiliwosé dalszego dzierzawiena przydomowych ogrédkéw dziaikowych, ktére istniejq
od poezqtku powstania budynkéw czyli od ponad stu lat. Jednoczesnie domagamy sie
natychmiastowego wstxzymaniu decyzji 0 budowie nowych budynkéw mieszkalnych w tej
lokalizacji.
Ogrody zlokalizowane sq w bardzo bliskiej odlegiosci od miejsca zamieszkania ich uiytkownikéw
dlatego tei sq one miej seem, gdzie mieszkaficy chetnie i czesto spedzajq czas wolny, gdzie odbywajq
sie spotkania rodzimie, z przyjaciélmi, znajomymi, gdzie sqsiedzi mogq z sobq porozmawiaé.
Chcemy podkreslié, Ze wsréd mieszkaficéw sq osoby starsze, schorowane bedqce na emeryturze jak
i rodziny z dzieémi, ktére po pracy, codziennych obowiqzkach, troskach korzystajq 2 lokalnego
ogrédka, aby w nich zrelaksowaé sie, odpoczqé. Przez te wszystkie lata mieszkaficy inwestowali w
ogrody swoje prywatne srodki finansowe, ktére trudno dzis byloby policzyé. lnwestowano w
budowe altan, garaiéw, sadzenie drzew, krzewéw ozdobnych, roslin oraz wykonano wiele
czynnosci, ktérych moina byioby tu wymienié jeszcze bardzo wiele. Wiozono w to duio swojego
czasu, serca i wysiiku. Spom czesé mieszkaficéw uzytkuje ogrody jui nawet kilkadziesiqt lat i
utozsamia sie z tymi terenami, tym bardziej, Ze nie jeden mieszkaniec tu wychowai sie, przeiyi
wiekszosé swojego Zycia, ma liczne pozytywne wsponmienia. Rozumiemy fakt, Ze wielu ludzi chce
nowych mieszkafi, ale nie moie to odbywaé sie kosztem innych mieszkaficéw miasta. Uwazamy, Ze
pozbycie nas moiliwosci uiytkowania ww dziaiek ogrodowych jest dla nas krzywdzqce. Jestesmy
zdania, Ze nowe obiekty mieszkalne powinny powstawaé na niezagospodarowanych gruntach,
ktérych w Gliwicach nie brakuje. Tym bardziej niezrozumialy jest fakt, budowy nowych obiektéw w
miejscu, ktére jest juZ dobrze zagospodarowane i dobrze sluzy mieszkaxicom. Zwiaszcza, Ze
dzierzawione przez nas ogrody sq miejscem. ktére ubogaca miasto Gliwice ,,zieleniq” pielegnowanq
i finansowanq przez nas. Zasmuca nas réwniez to, Ze informowani jestesmy 0 inwestycji dopiero w
momencie gdy jest juZ tak dalece zaawansowana. Pieknq przestrzefi zieleni w postaci ogrédkéw
miedzy naszymi budynkami, chce sie zniszczyé i zastqpié nowymi budynkami mieszkalnymi wbrew
naszej woli. Jest to dla nas ogromne zaskoczenie. Jestesmy oburzeni tak przedmiotowym podejsciem
do tematu, gdzie nie liczy sie z naszym zdaniem. Wierzymy, Ze prezydentowi naszego miasta zaleiy
na tym, aby jego dotychczasowym mieszkaficom mieszkaio sie lepiej a nie gorzej, Ze nie bedzie
Jemu obojetny nasz los i nasze starania 0 pozostawienie ogrédkéw przydomowych dalszej naszej
opiece .
Liczymy na przychylne podej scie do tematu i pozytywnie zalatwienie naszej sprawy.
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