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Pan
EugonluszKondrscki
Prszeg
PolskiegoZwiqzku Driatkowcdw
WARSZAWA
CzlonkowieokrggowegosamorzeduPZD w Zielonej G6rzo - Okrqgowego
Zarzqdu,OkrqgoweJKomisji RewizyJnej
i OkrggowejKoniieji Rozjemczej-pragnq
pzelraza0Panu,a za PanapoirednictwemcalejKrajowejRadzieorazjej Prezydium
wyrazypoparciai solidarno€ci.
Wrazz nimilqczyrny szczsteslowapodziqkowania
rolg,jakq
za inspirujqcq
Prezydiumi KrajowaRadapod Pane,PaniePrszeeie,kierownictwem,
spelnialaw
cafymponadtrzydziestoletnim
okresieistnieniaPolekiegoZwiqzkuDzialkowcdw.
W ciqgu tych lat niejednokrotniemogli$my obserwowai wyjqtkowe
zaanga2owanie i troskq o przyszlo66naszej organizacjii ka2degorodzinnego
ogrodudziafkowego.Zawszeutoisamiali$my
sig i uto2samiamy
z dzialaniami
na
'z.etrzjedno$ci
i umocnieniaPolskiegoZwiqzkuDzialkowc6w.
Doceniamypodejmowaneinicjatyltry,kt6rych realizacjaprzyczynltasiE do
ogromnegorozwojurodzinnychogrod6wdzialkowych,co znajdujepotwierdzenie
w
istnieniuunowocze$nionej
przez
infrastruktury
ogrodoweja takte w podejmowaniu
eamozqdy ogrodowe szeregu zadai na frzeczdzialkowc6wi ich rodzin o
charakterze
socjalnymi kulturalnym,
jednakpragniemy
podkreSlid
W spos6bszczegOlny
wytrwalo60
i determinacjg
jakq podejmowaloPrezydium
w walceo obronq rodzinnychogrod6wdzialkowych,
KR,a w szczeg6lno$ci
Panoeobi$cie.
Nie rnotna nie zauwatyd,2e z takim uporemprowadzonawalka o ogrody
stata $ie bodioem dla dzialkowc6w,ktOrzy popierali te dzialania licznymi
stanowiskami
i listami.Wyra2nymi widocznymtego pzejawem byt r6wnie2Tydzien
jeszczebardziej.
Prote$tu,
dzlEkiktoremucel naszejwelkizostafuwidoczniony
DziSkieruiemynasz list w dwa dni po Nadzwyczajnym
X Z)atdzlaPZD,kt6ry
rozpoczqlkolejny etap walki w obronie dzialkowc6w,rodzinnychogrod6w
jeste6myczlonkami.
dzialkowych
i samozqdnejorganizacji,
ktOrej
Popieramyprzyjgte na Zia2dziedokumenty,a zwlaseczeprojekt ustawyo
rodzinnyoh
ogrodachdzialkowych,
co wyralamyte! w oddzielnymstanowisku.
jednocze6nie,
Deklarujemy
ze podejmiemy
wszelkiedzialania,aby projektten
projektem
uczynid
wszystkichdzistkowc6w
okrEgu zielonogdrekiego.
Chcielibyimy
przekonanie,
w tym miejscuwyraziG
ze kolejnyrok zakorlczysiq
uwiefiezeniemprowadzonej walki i zaowocuje przyjqciem dobrego prawa
dzialkowego- ustawy o rodzinnychogrodachdzialkowychpzygotowanejprzez
Zwiqzek.
JeEzczeraz skladamyserdecznepodzigkowania
za caly trzydziestoletni
okres
zaangatorvaniai starania o zachowanietradycji i wartoAciruchu ogrodnictwa
dziafkowogo.
W lmieniudzialkowc6wi eamorzqd6wogrodowychokrggu zielonogdrekiego
pragniemy
te2 przekaza6Panu,a tak2gczlonkomKrajowejRady, Prezydium
oraz
pracownikom
biuraKR ZyczeniadobregozdrowiaiwszelkiejoEobistej
pomySlno6ci.

ZielonaG6ra,I patdziernika
2012roku
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