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Górze czv Gorzourie, to sąw
'Warszańe czy Wtocławiu -
mówil Hawryiuk. |ego zda,-
niem to bylby koŃec pra-
cowniczych ogódków.

Działkowicze coraz mnre;
rozumieią z tego, co w stoli-
cv mówi_się o iĆh zagonkach
i'rabatkach. - Teraz trwa
kampania sprawozdawcza,
ńrńv zebrrania - mówił
nam óziałkowicz zwilkano-
wa pod Zeloną Górą. - Mo-
że nam to wytłumaczą.

llrńusr 3hriewsli, linl
68 324 88 79

dchaiewski@gazetalubuska,pl
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dzialkowcom. Taki jest sens
naszego proiekru. To dziala-
c?.e "l'ril*kiego Związku
l )z.ialkr lwl:(lw l tic;rrrtrzebnie
sicill slIaclt ;lrz.ekrlrtywala
puŚńr,ku I'0 lGystyna Si-
bństa na specialnie zwola-
nei konferehcii prasowej w
Gorzowie. W tei chwili przy-
gotowane są Ź cztery. pro.-

iekty nowej organtzac|l'aziatet. 
Oprficz te8o autor-

stwa PO są dwa obywatel-
skie (w tym ieclen PZD)
oraz Solidimei Polski. Pod-
kreślmy: aby projekty we-
szĘ w-zycie, muszą zostać

o nieprawda, że
platforma odbiera
działki, Jest wręcz
przeciwnie: my
bhcemy oddać je

prryjęte przez SeiIn, Senal i

breźvaeńta. Do obróbki
'nrr."Ź oarlamentarzystów
;orinpi, weiść w kwietniu -
'bardzo ilrańdopodobne, że
wszvstkie iednocześnie.

Zlodnió zpro jektem. Pla t -

forńv PZD żostallie z.likwi-
dowinv. ,,legtr" grrltlly wrćl,
cą drl gInin, a lc ltlai:| ()b()-

wiąze[ p<rdpisaIlia ttmów
ze stowłryŚzeniami dzial-
kowców, }tóre dopiero po-
wstaną. W ustawie zapisanrr
też obietnice. olu dzialkow-
cy teraz placą l9 gr za Ilrkw,,
a maią placić tylko 9 gr,

Gmini zvska większą wla-
dzę nacl Ógródkanri. Gdy w

olanie przestrzennym lere-
hv ood'dziattanri będą mia-
ły 'inn" nż ,,ogródkowe"

Drzeznaczenie, gmina bę-
ilzie mogla dzialkę odebrać
(za odsłodowaniem), Bę-
tlzie nlogla także karać za
niezgtrdllc 7, przeznacze,
niem wykrlrzystanle terenu,

- l'rrlitlkt ustawy PO za,
bez.llieĆza irlteresy dzial-
kowców?'lil Ilrantputac;a
i klarnstwrl! - skomentowal
<tla ,,GL" Rafał Hawryluk z
zielonogórskiego P.ZD,
- Wystarczy się w nlego
wczlńać. Np. dzialkowcy
maią rzekonlo tltlslać bez-
terIninowe umowy, ale nlc
się rrie nrówi, że jest możli-
wość iclr zerwania z sze-
ściomiesięcznym lvypo-
wiedzeniem.

DziŃacze iprawniryPZD
twierdzą, że piojekt Plafor-

JJ
- Nasz projeK zakłada

likwidację

Polskiego Związku

Działkowców

- mówi posłanka

Krystyna Sibińska

mv zakłada nacionalżację
miiątku związku. Podkre-
Slaia. że w wielu przlpad-
iaóń to są pieniądże dział-
kowców a to ozrraczaloby
zamach na prywatrą wla-
sność. Ich zdaniem propo-
zvcie nie konlcetyzują tynr-
ń órawneso dzialkowca do
użltkowańego_ gruntu. W
orńkwce to oóebianie dział-
kowcóm prawa do bezczlm-
szowego korzfstania z tere-
nów -stanońących wła-
sność sminv lub państwa. -

Wszvs&o kręci sić wokól li-
krłióacii PZD. I to nawet nie
zp wzńęd6w politycznyc!,
Tak nóiawdę-chodzi o od-
blokońanie gruntów pod
inweswcie, o ile takich za-
kusów" ńie ma w Zelonej
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