
 

 

 

 

 

 

I. 

 Szanowni Państwo! Dziś spotykamy się z okazji „DNIA DZIAŁKOWCA”. 

 Historia tego ogrodu jest wieloletnia.  Na początku były to ogrody zakładowe, później w miarę 

upływu czasu charakter tych ogrodów zmieniał się, a dziś jesteśmy STOWARZYSZENIEM 

OGRODOWYM, ale zawsze głównym celem była praca na działce i obcowanie w towarzystwie 

przyrody, na świeżym powietrzu! 

 W tym dniu do wielu z nas dociera świadomość jakim ważnym elementem naszego miasta są 

działki ogrodowe,  jak wiele my jako ludzie czerpiemy z tych ogrodów pozytywnych rzeczy. 

Codzienna mozolna praca działkowców pozwala nam wszystkim cieszyć się widokiem kwiatów, 

zielonych pięknych krzewów czy czerwienią jabłek. To dzięki ogrodom w naszym mieście możemy 

oddychać świeżym powietrzem, to nasz drogocenny wkład w czyste powietrze działki to kombinat 

zdrowego odżywiania bo sami wiecie jak smakuje pomidor z działki a jak z marketu! 

Zdrowe powietrze to zasługa wszystkich działkowców! Brawo!!! 

Dziś, aby uhonorować mozolną pracę działkowców, my jako Zarząd SKŁADAMY 

NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA ZA WASZ WKŁAD W TE DĄŻENIA DO 

POZOSTAWANIA BLISKO NATURY! 

II. 

Doceniając pracę i zaangażowanie Działkowców, Zarząd postanowił wynagrodzić osoby, które w 

tym roku wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszą Działkę”. Komisja Konkursowa przyznała 14 

wyróżnień,  a następnie wyłoniła z tej grupy zwycięzców,  którzy zajęli I, II, III miejsce i nagrodziła 

wszystkich bonami do sklepu PSB MRÓWKA w Bolesławcu! 

Zwycięzcami konkursu zostali działkowcy z następujących działek: 

 MIEJSCE I  - działka nr 49 sektor II 

 MIEJSCE II - działka nr 71 sektor I 

 MIEJSCE III - działka nr 46 sektor III 

Wszystkim nagrodzonym SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 

III. 

W tym uroczystym dniu należą się też podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz ogrodów  

dla 

- Sekretarza Ogrodu GWAREK - Pana Edwarda CZERNA - który został uhonorowany przez 

Zarząd i otrzymuje złotą odznakę „ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA”  



oraz dla 

- wieloletniego Gospodarza na Sektorze-IV, byłego Członka Zarządu - Pana Szczepana 

ZIELIŃSKIEGO - który również został uhonorowany złotą odznaką „ZASŁUŻONEGO 

DZIAŁKOWCA”. 

Wszystkim odznaczonym życzę dalszej owocnej pracy, a dodatkową nagrodą niech będą gromkie 

brawa!  

  

 Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnej wspaniałej zabawy!!! 

 

 

 


