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dot.artykufupt. "Dziafkowicze
i dzialacze',.
OkrqgowyZarzqdPolskiego
ZwiqzkuDzialkowcdw
w Pile po zapoznaniu
siq z
artykufem pt. "Dziataczei dziafkowcy"eutorstwa Pani Joanny Solskiej
stwierdza,2E dziennikarkapo raz kolejny napisalaniestety zto6liwyi
tendencyjny
aftykutdotyczqcy
roli ogrod6worez naszegoPolskiego
Zwiqzku
Dziatkowc6w.
Niezgadzamy
siqz wywodamiPaniredaktor,ie ogrodydzialkowe
nie powinny
istnieCw miastach,bo zajmujqatrakcyjne
terenyi blokujqplanyrozwojowe
tychmiast.
Czytak trudno zrozumiet,2e takie samejak naszeogrodyfunkcjonujE
we
wszystkich
krajachUniiEuropejskiej
i nikomuonenieprzeszkadzajg.
W naszymkraju jak Pani twierdzi sq wielkq przeszkodq
w rozwoju miast.
Pytanie,komu ogrody przeszkadzajq?
W naszejocenie przeszkadzajq
one
fudziombogatym,
ktdrychpoglqdyzaprezentowala
Paniw artykule.AbydodaC
podburzania
przeciw
"jadu"celem
ich Zwiqzkowii wfadzomgffiin,
dzialkowcdw
atakujePani w swoim artykule PrezesaPZD.Prosirny,aby Pani wymienita
r6wniei inne zacneosoby szanowanew naszymparistwie,ktdre za bardzo
dobrq pracqsq urybieranepo raz kolejnyna swoje funkcje,My dziatkowcy
demokratyczne
wybory takich osdb szanujerny,
bo ludzie,ktdrzy potrafiq
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winnito
robiC,
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siqz Panipoglqdami
na ternatlikwidacji
ogrod6wi uzaleiniania
likwidacjiod zgodyPZD.Jestto stwierdzenie
nieprawdziwe.
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wydajezgodgna likwidacjeogrod6wlub ich czqfci na cele publiczne.Nie
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na celekomercyjnelikwidowaiogrodowbezuzasadnienia
moinanatomiast
miastach.
gl6wnieobiektyhandlowe,ktorychjest nadmiarwe wszystkich
po co? jednebqdqzamykane
i bgdqstatypuste,ludziestracqpracea
Pytamy,
nowebqdqbudowanepo to, abyfirmamiatakosztyi nie ptacifapodatk6w.,
w wielu
gruntamimoina jui zauwaiyC
gospodarki
Takqpolitykgw zakresie
miastach,
dla nas jest krytykaart. 24 naszejustawydotyczqca
Catkiemniezrozumiata
przez
gruntowroszczeniami
do grunt6wzajmowanych
obciqiania
wtaJciciela
ogrody.
swojedzialkina gruntach
zagospodarowali
ie dziatkowcy
Czyibyzapomniano,
przezSkarbPafistwalub Gminy!
przekazanych
administracyjnymi
decyzjami
aktami
Obecniegrunty ogrod6ww naszymOkrgguPilskimsq przekazane
wieczystq
Kaidyogr6dma swojaksiqgq
u2ytkowanie.
w wieczyste
notarialnymi
ustawy
naszej
z zapisami
Zgodnie
uiytkowania.
z wpisemprawanieodpfatnego
naswoichdziatkach.
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jestefmywta$cicielami
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przedwojenny,
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obecnegouiytkownika'
od wtasno$ci
wywlaszczeniowq
decyzjq
dzialkowca?
obecnyRzqdRPo prawne
Paniredaktor,aby zapytala
Byliby$mywdzigczni
wladcicielii
tej bardzo wainej spraWydla wywtaszczonych
rozwiqzania
kt6rzyw zaufaniudo stanowionego
uiytkownik6w- dzialkowc6w,
obecnych
we wiadanie'
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pozdrowieniem
i dziatkowym
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