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dot. artykutu p,t,,Dzialkowlcze i dllriacze,,

Po przeczytaniu artykutu paniJoenny SolskleJ, lamleslczonego w numsrze zF politykip't 
"Driafkowicre i dziafacle", ieko wieloletnia utytkownicrka dziatki oraewiceprzewodniczqca okrqgowej Komlsji RorjemczeJ, chcialabym ustosunkowad siq doniekt6rych sformufowafi i tez. ot6t jak rozumiem autorke wychodzi z ratoienia, ie ,,biednysamorzqd" nle rnoie korzystac z teren6w, a sdyby chcial zagospodarowad aktualne ogrody

drialkowe w inny spos6b to bytby zrnusrony do placenia odszkodowad, podobnie jak to marniejsce w praypadku dawnych wtaicicreri tych nreruchomosci.

Jestern pewna, ii szanowana Pani redsktor zdaje sobfe sprEwq z historycznej zasztojcljakie rnlato mlejsce po ll'ej wojnie 6wiatowej w naszym kraju. Niestety wbrew woli duiej
liczby dwczesnych obywatelizmieniono ustr6i nastrgo parrstwa, dokonano upafistwowienia
czyli nacjonalizacjl i w ten spos6b wlasnolclq Skarbu pafistwa stafo slq prawie wszystko, Anipopnednidriatkowqy, aniaktualnl nie mielrna to irdnEto wptywu.

To ie po koleJnei amianie ustrojowej grntny si samofizildne to z pewno$ciq wielki plus.
Jednak trk jui iest, ie spadek dziedzlcay siq z ,,dobroclq inwentarza,,, a wlgc pfusy i minusy.
Rorurniem, ii spadkoblerca chce tytko plusy lecz tak nie jest.

Zgadram sie 2 tym, ir na sarnozqd 'q przekarywane roine zadqpiE, w tym
zaSospodarowanie gruntdw, odszkodowanla, infrastruktura, Zapewniam autorkq, il nikt ze
znanych mi dzialkowc6w nie czuje siq wlnny, ii 20 ,J0 lub 15 lat remu staf siq zgodnle zprawem cztonkiem PZD, zagospodarowat ugory nawl6zl cate ciqiar6wki ziem. pracq tq
wykonaliimy oczywiscie ,, na ochotnika" lecz jej owocs w formie zlelonych enklaw rbiera
cafe spoleczeristwo' w podobny spos6b molnn by mted pretensje do potskiego Zwiqzku
Wqdkarstwa, ie zarybia rzeki i walcry o ich czystoid lub polskiego Zwiqrku towieckiego, ie
oprdcr polowania dba o polskle lasy. oba w\w Zwiarkl oraz nasz se osobami prawnyrni ireprezentujq interesy swoich czionk6w.
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