
Pan
EUOENIUSiZ KONDRACKI
PrezoB
Polekiego Zwiqzku Dzlalkows6w

Szanowny Panie Prezesiel

Z obrad Vlll Okrggowego Zlazdu Dclegat6w PZD z okrggu zlclonog6rrkicgo
prz*ylamy serdeczne pozdrowienia. Wraz z nimi kierujemy slowa podzQkowanir
za to wszyetko, e,o z Pana inepiraQi i pod Pana klerownictwcm uczynil Poleki ZwlqTsk
Dzlrlkowc6w dla obrony dziElkowc6w I rodzinnych ogrod6w dzialko,trych. Szczeae
ddqkujemy ta Pene oeobiaty udzial w wale,c o ustawe i ogrodowc altany,
za mobilizowanie nae i uh^,lerdzanie w paekoneniu, 2e m:rem motemy wlsl€,

Odczuwamy dzl6 glgbokq setyafakQq z faktu doprowadzenle do ucdwalcnla
w roku 2013 ustawy o ROD, cieszy nae podpisanc porozumienie ze Zwlqzkiem Mlart
Polcklch, z du2ym zadowoleniem pzyjgli6my nounlizaQq uetewy Prarvo budonlanc.
I to Jest pour6d do ogromnego zadowolenla,

Dokumenty te aq dla nae gwarancJq ietnienie i rorwoju rodzlnnych ogrod6w
dzialkowyoh. Jeete6my dumni, tc r6wnic2 dzlalkorlcy z zielonog6rskiego okrqgu PZD
mejq sw6j udzial w oeiqgniqciu tego celu.

Na Pana rgce skledemy rtwnlel podzlqkowania KnjorcJ Redzle PZD,
JcJ Prerydium oraz Komitetowl InlcJatyrry Urtawodewczej, kt6rych mqdra
lpzrmy6lana Etralegla, a talkAe nicuetgplhro6C w d42enlu do celu zaowooowaly
ooiqtnieclem zamlerzonego celu, ?yazliwe elowa kicrujemy pod odrosam
praoownlk6w blura KR.

Pragnicmy jednocze6nlc zepewnid, il eolidoryzujemy eiq zc ctanowlrklcm
Krajowsj Rady PZD I JeJ Prezydium w krveetii odnoezqccj siq do &ialalno6ci
Prceydenta Warczawy jako organu nadzorcz€go dls PZD, kt6rego drc?zjl I optnli
odnoez4ceJ Eie do etetutu PZD nle akceptujemy,

Deklarujemy pelny udziaf we wszystkich Inicjatywech podejmowanych w c€lu
zspswnlcnir dzialkonycom i ogrodom ddalkowym w!runk6w apokoJncgo
funkojonowanla I dalszego rozwoju, Jcrte6my zdctcrminowani do podejmovanla
tskfch daialafi, aby ogrody dzialkowe rechowcl,y rwojq funkcJq I nic znlkly
z porv,iezohnl polsklch mlast I mlsotecsck.

P]zesytajqc podziqkowanla pragnlomy zbty| tyq':ania dobrcAo zdrowle
lunzcfkleJ oaobiEtej pomy6lno6ci. Zyczymy tct dalrzych cukaaed^, w pracy dle
dzialkowc6w stowtrzyszonych w PZD oraz eatyrfakoJi z oriqganie ztmhrzonych
col6w.
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