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Okrqgowego Zarzqdu Polskiego Zn'iqzku Dzialkowc6w we Wroclawiu
z dnia 28 lipcn 2012 r. w sprawie wyratenia podziEkowaniaKrajowej
RadziePolskiegoZwiqzku [lzialkowc6wza prowndzenieheroicznejwalki
w obronie praw dzialkowc6w,ogrod,6wi Zwiqzku zrwartych w ustawic
o rodzinnychogrodachdziatkowych.

Okrqgowy Zarzqd Polskiego Z'wi47ku Dzialkowc6w we Wroclawiu
wyrazapo<lziEkowanie
Krajowej RadzieZwiq,zkuza prowadzeniei inspirowanie
walki w obronie ustawy o rodzinnych og;rodachdzialkowyoh. OkrEgowy Zarz1d,
podkre$la jednak, hc walka w obt,onie praw dzia{kowc6w i ogrod6w
prowadzonabyla ptzilt dlugi okres 22lat. W ola'esietym zardwno Zwiqgek jak i
ogrody przcszly wielkie przcobrahenia, Nastqpily ogromne zmiany w
ftinkcjonowaniuogrod6w, w dzialalnodciorgan6w Zwiqzku a w szczeg6lnodci
nastqpil wielki ronv6j infrastruktury ogrod6w, zrealizowano tysi4ce zadari
inwesrycyjnych i rcmontowych przy wydatnej pomocy Krajowej Rady i
OkrEgowegoZarzqdu.
W minionym okresie 22 lat umocniono status prawny ogrod6w
zapewniajqc wiqkszofci z nich istnienie w ramach prawa uzytkowania
wieczystcgoZwiqpku.
Pomimo, ze Wyrok Trybunafu Konstytucyjncgoz dnia 11 lipca 2012 r,
zmusza do zakorlczeniadzialalno$ci statutowej Zwi47-ktrnalezy wierzy6, ze
nabyte w ponad 30-letniej dzialalno$citdo$wiadczeniabtdq procentowaddla
zapewnieniaw przyselo$citrwania ogrrod6wi zachowaniajak najwiqccj praw
uzytkownikow dzialek.
OkrEgowy Zarz4d podkre$laj4c; rolg Krajowej Rady w walce o
zachowanie praw dziatkowc6w, ogroddw i Zwiqzlfl zwraca uwagQ na
niezaprzeczalny,ogroffrnywklad w obronq i rozw6j ogrod6w, w obrongustawy
o pracowniczych a nastqpnie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
I)rezesaPolskiego Zwiqzku Dzialkowcdw Pana EugeniuszaKondrackiego,To
dziEki Prezesowi Zwiqzku dzialkowcy mogli w rniarq spokojnie uprawiai
dziatki, wiedz4c ze za nimi stoi prfiwo zapisanew nstawach,ze za nimi stoi
Zwiqpek, ktoty do samego korlca bqdz:iebronil tego prawa i nie pozrvoli by
rodzinomdzialkowcdw stalasiq la'zywd,n.
Dzigkr.rjqc
PrezesowiPolskicgoZ,wiqzkuDzialkowc6w za ponad30-letnie
po$wicccniedla dzialkowc6w i ogrod6w Okrqgowy Zanqdjest przekonany,ze
zadne paszkwile oraz celowa, sterowanaw mediach nagonka nie przysloniq
osiqgnigi i wielu sukces6w,kt6rc byty dizielemPrezesaZwiqzku.
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Za poniesiony trud i po$wiqcellie, za wklad w rozwdj ogrodow
dziatkowych i za obrorrg,Okrqgowy Zai:rr4dPolskicgo Zwiqzkl Dzialkowc6w
we Wroclawiu wyraza PrezesowiZwi4pku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu
nie tylko podziqkowanieale Suczere,ogrctmneuznaniei szacrurek,
Okrqgowy Zarzqd wierzy, ke zar$wno Krajowa Rada jak i Prezes
Zwiqzku uczyniq wszystko oo rnotliwe by zapewnii dalsze funkcjonowanie
ogrod6wdzialkowych w Polsce.
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