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STAIIOWISKO
Otulgowego Tlrn4tuPZD w LeenicY

z dnia 26 tutcgo 2015 r.
w sDrawie wYbor6w sruorzqdorrYch

-Drirhowql la funkciach'

Osodv ilzidkowe od poczq*u swego isrniaia W! i sQnagrtPer.oTrytloi". Taa*nc
;';,.i.;;dt; ;"!;fi ff;; &'k"j"1q c*;5 lot'='b miesz-kmc'6w z wvj 4tkiem

;;iffi;;;;.'l"iv.h i-b""rfi"t.il ur ei #swi€ -qc.dv *o?.:ejo
pomo"v od wtadz loL"t"y"h i powohuych_ Oo ebo'orgaiacji bV rozwil*C jak

i.:ffi ia pttur.. 
- ix-;d- #ooa a"ia*o*"r*- *vtt'qrc1 a: ryo1z3 t 4:1

;;[T;-pA;A"f"i *=p6lp-"8 z.r'*rowcsni i rl;elaczami zwiqz.ku, sle tet Poparcte I

pomoc ffnansow4 oraz "r*IJ*q 
o" Loq Yg. odrelnych prze'pis6w' Dlatcgo ludzie

liiil^r*r t -J-i*n*aqF ;zron*ami pm' tt'e'y.l nie-zawicdti w przeszlosci' najqcy

;;ffiy ip:t**fu'*oict* i""vtsri @ wsp6lPracv z

ugnpowniami poutvcavni i kosieLni w1'bott4di &id&owcv w okcgu lepiclcm

uzvskdi 2r mmdat6w * 13 ;;llchl t w Radzie Powienr zgoreeleckiego, gdzie

ffi;;r;;;r"o # ie 
^i"dat"r, 

ogrod6w_dziaftorycb, l0 *q$ jest na

'd;fkfft' T;$""# "t"'e*lr*a"ii 
ge-"r wielko#. "gnd6-' 

oraz 
_Fotlem6w, 

ale

l"*'.i"ie, jJ t" L*ia"ffi oriq;iQ"ie w por6rmmiu z wyborani lat ubieglych' Ns

"iAn'rrtri'--rf,re"* 
;[ -;"*Jtr.y'q/t*d 

carw;dza sie ze frodowiska
'dzialkowc6u 

ld6re oczelujq Pomocy'
Wrrryrtkino*"y--c"l.tto*"o',|*6tzryzdoby|inrndatfunkcjonariurze

puurroi6-i-pr" *iitonkcie r ndrcb c,ttrcrroy llzcrctr€ grrtulocie i wyrozy

uznauil.---p;6"ttr" osiqgli€ty indywiduahy s'kces dowodzi obywmelskiej postawre'

oo**i"ac"e"io -byt ;it-dii wyb;zej rryrawniqia aby nnocio si* z pro6bq o ich

wytorryetaric w pracry smorzqdowej poprzez:

- ;rt t1l,le dzidlmlana rzeczogndbw

- utzJ/milie biezqgych kontakt6w ze Srodowiskiem dzirlkowc6w oraz dcywem

sp.i*ayrn prraeu wszystkim na szcaebtrs'h ogrodowych'

. wsp6ludzid w tworzeniu kalendrzy inprez lokalnych z uwzglQilnicniem ogrod6w

wvtposaronych v obie&f,y lorbannowe ptsce zabsw i terery wypoozl;nkowe'

- poeoc zamq$om ROD w pozysleliu cfonk6'rv wspierajryycb' kt6rych dzialalno66

.tot to*. sf"Zy iaegagi &*i""ie i €&hcji &ieci i dodziety lltr:iIaQz irodowieka

ndrahcgo.

Jcstcemy przekonsi, tc wanrrkics srkcceow .dzi6 i jtfro" bcdq_vridoc'zE efekty w

relaoji i wsp6lpracy z dzialkowcami i qT atylemi ogrodnictwa dzidkowego'-" tyffiy otyrf.rcli i zadowoleoirr z dtjrldrcioi na niwie gamorztdowej ors,
w otowe-rzyrzeniu ogrodowym Polrki Zwigek Dzidtsowcfw'

Wszystklcgo nrilePszego.

Uczestnicy )fiV zebrania
Okr6gowego T.arzqerPzD

w lrgrooy
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