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Szonowni Panowie!

czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
spotecznie wykonujqcy sw6j mandat wobec cztonk6w i Zwiqzku kierujq do was
siowa podziqkowania i uznania za wysilek wlo2ony w doprowadzenie przez
Sejm RP uchwalenia ustawy,,STOP ROZBIORKOM ALTAN".
Wasze wielomiesiqczne starania wspierane przez szerokie rzesze dziatkowc6w
czlonk6w statutowych organ6w Zwiqzku przyniosly dlugo oczekiwany efekt.

i

Satysfakcja jest tym wiqksza, 2e za uchwaleniem nowej ustawy opartej na
obywatelskim projekcie glosowali w dniu dzisiejszym wszyscy poslowie'
Dlugo oczekiwane uchwalenie tej ustawy byto tak2e mo2liwe dziqki
po6wiqceniu, wiedzy i sile u2ywanej argumentacji przez Petnomocnikow
Komitetu Inicjatywy ustawodawczej Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy Prawo
Budowlane.
Szczegolne slowa podziqkowania za trud iwysilek oraz ogromne zaanga2owanie
w walce o dalsze istnienie i bezpieczne funkcjonowanie altan dzialkowych w
naszych ogrodach kierujemy do Pana Prezesa'
Bez wykazywanego przez wiele miesiqcy uporu w prowadzeniu walki o
zabezpieczenie praw dziatkowc6w nie byloby m02liwym osiqgnigcie tego
sukcesu. Bez ciqglego inspirowania i motywowania do podejmowania dziatah
przez wszystkich, ktorym dziatalno6i naszego spolecznego ruchu jest droga nie
doszlibySmy wszyscy do uchwalenia nowej ustawy.
Potwierdzilo siq tak2e tym razem Pana twierdzenie, 2e w jednosci siia i razem
bqdqc w jednej o96lnopolskiej organizacji mo2emy zwyciq2yf .

Dzisiaj zwlaszcza Pan ma szczeg6lne prawo do odczuwania satysfakcji z dobrze

spetnionej slu2by dla dobra spoiecznoSci dzialkowych.
Zyczymy, aby rado5i z dotychczasowych osiEgnigi pozostala dla Pana i
wszystkich ,,ojc6w" tego sukcesu lr6dtem inspiracji do dalszej dzialalno6ci dla
dobra dzialkowc6w, Ogrod6w i Zwiqzku.
Prosimy przyjqt tak2e nasze serdeczne 2yczenia wszelkiej pomy5lno6ci w 2yciu
osobistym i rodzinnym.
Z dziolkowym pozdrowieniem
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