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*:l.yld Dtzazga i.jesrem prezesem ROD .,Kwitn4ca Dolina,. w Swarzgdzu.l o ml spalono w maju zeszlego roku altang_a wczedniej dokonano dewastacji tarasu i pociFto

drzewa. ,,Plagi" te spadly na mnie tylko dlatego, ze t*alto ,to19 nu grrrolie pZD_owskich
racji. Tak jak olb.zymia wiQkszosi polskich dzialkowc6*;;;, ;; Zwi4zek jest

fl:"l l l ,:T l:.t"g" 
socjalnego bezpieczensrwa. lebl nie byi goloslowrlm wymrenrE UtkaKorryscl JaNe. ma przecigm) dzialko\ iec. z t\,,rufu prz).nale2no(ci do 7ui4zku. po pier$sze

Jestesmy zwolnieni z podatku od nieruchomosci lale nie podatku od czynnoscr cywilno-
::1TI:1 l1|_,110"ie 

podaje pani inrerlokutorka), po drugie w razie rikwiaacji 
'ogroau

uosrauem] odszkodowann za nasadzenia i altang i dodatkowo teren zast€pczy pod nowyoglo! Te przylileje sq_ prosrq konsekwencj4 fakru, ze Rodri*" o;.;l; Dzialkowe squrz4dzeniami uz\,tku publiczneso. Su,,a;*,i"*. :"r'J*,i;";;',;;""JH"fi: #,i3" jT"j'i;.1]i?ff j jj:?lHTiTT
cwaniactwem (za 300m2 dzialki roczna oplata to ZSO zl.y. raf *Ec'i*ff'ui"urny ,or".". tif tuos6b,(w przlpadku mojego ogrodu to 4o/o) moze zawa4e na i1'', z"lororturu .rgSeoglodowej spolecznodci poniesie wymieme straty finansowe. Do iego pz'l_l dopusci6 niemo2e!
Osoby,.kt6rych dotykaj4 sankcje zw.iqzku,_ oczywiscie pr6buj4 rarowai swol status quo.Pr4'woluje Pani Ireneusza Jarzabka. Iat 4g,etektronit. Dowarto j"'io*u,j" luni p_u lr"n"u.za.kt6ry jest absolwentem zasadnicze.,"**,y,"*iu. v*." -n*i*"*]" i*"'"L"#",ffiTT;J"i",*"if r.t."fi :";rtro",x:ijako prezes ogrodr,r i oZ pZD musial go rej fimkcji po;ba;i. pr4J;;;;igr" z jednej ale
Y,O:y,$ 

przyczlny- nie placit za niigo. Jeieti cho&i * p"f,"ti, . .t* dlarego. zerdae slg tam podzielii z jnformacj4-taki prawy ob'.watel. 
-Co -*azne 

od czzsu jakptu*oT::oll wyrokiem zas4dzono mu odszkodowanie zu ̂ ir."ron" -i*i., nle demolujenam tablic infonnacyjnych. Do tego czasu Zy1 w prze6wiadczeniu, z";ari-U".turny. co ao
f-b*_1,_^ry-:! :lg !:luScil a od ktor) ch zostal w pierwszej in.t"n".)i ..iJn-""y: ro \ryroxsrQ Jeszcze tue uDrawomocnil.
Obecnie sltuacja w ,,Kwitn4cej Dolinie', jest stabilna, spokojna, dzialkowcy z petnlmzrozrunieniem w swoim _dobrze pojqryrn interesie, listy pisz4: io pani Marszalek i pana
rremrera . maJq JednE prosbq - nie majstrujcie pzy ,,naszej" ustawie, ona nam dobize sluzn,.
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