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Dzialkowcy pracujqcy spolecznie w Komisji Rewizyjnej w Okr^gu Szczecinskim ,
pragn^ zwrocic si§ do Szanownych

Poslow

i wyjasnic wiele spraw o ktorych nie

mowi sif na spotkaniach ani w srodkach masowego przekazu radiu i telewizji.
Wszyscy w rozmowach o dzialkach i PZD mowiq o oplatach , gruncie, o tym ile trac^
na tym gminy ze dzialkowcy korzystaj^ z dzialek a nie pl^c^ podatku.
A my chcielibysmy powiedziec Szanownym Poslom kto to jest dzialkowiec.
Jest to pokolenie Polakow ktorzy zaraz po wojnie odbudowywali

kraj

z gruzow ,

organizowali zaklady pracy , odbudowali przemysl, stocznie, porty budowali domy i
realizowali hasla

caly

Narod

odbudowuje

swojq

stolic^. Cegly

ze

Szczecina

transportowalismy do odbudowy Warszawy. Budowalismy 1000 szkol na 1000 lecie i
nikt nie pytal w tedy za ile, cz^sto robiono to w czynie spolecznym, i nie zaleznie od
ustroju budowalismy wlasny kraj ^bo to jest nasze miejsce na ziemi.
W tej chwili to pokolenie czuje si^ wykluczone , jakby ktos powiedzial jestescie juz
nam nie potrzebni. Ale my jeszcze zyjemy i pragniemyj by ktos o nas pomyslal (nie
tylko w czasie wyborow ). Dzialki ktore uprawiamy s^ dla nas wszystkim co mamy^
tu czujemy sif potrzebni a tym samym szcz^sliwi. Na dzialkach wychowalismy nasze
dzieci, teraz wychowujemy

wnuki a czfsto

owocami i warzywami naszych bezrobotnych
dzialkowcow

ktorym chcecie

wspieramy

nasz^ nisk^

emerytur^ ,

dzieci i wnuki. To jest to pokolenie

zabrac dzialki . Praca na dzialce w srod przyrody

trzyma nas przy zyciu i daje nam troch^ radosci. Nasze emerytury s^ bardzo male i
nie stac nas na nic wif cej.
Dzialkowcy ktorym juz nie wiele zycia zostalo, zwracamy si§ do Panow Poslow z
prosb^, zostawcie nam nasze dzialki, dajcie ma godnie dozyc do smierci w radosci i na
dzialkach wsrod przyrody

