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Eugeniusz KONDRACK
Prezes
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

Szanowny Panie Prezesie,
ProszQ o pnyjgcie serdecznych gratulacji oraz najlepszych 2yczeh z okazji
Krajowych Dni Dzialkowca. Jest fo dla mnie mila okazja, by na rpce Pana Prezesa zlo2yc
wszystkim Dzialkowcom szczere wyrazy uznania oraz podzigkowania za dbalo66
o miejskie ogrody, ktore przyczyniajq sig do ochrony naturalnego
oraz
'rodowiska
ksztaltujq estetyke naszego otoczenia.
Rodzinne Ogrody Dzialkowe wpisaly siq na trwale w krajobraz naszego kraju,
stanowiq enklawe zieleni w miejskim krajobrazie, spelniajqc jednocze1nie bardzo
potrzebnq i po2ytecznq rolq spolecznq-. To miejsca wypoczynku, rodzinnych
i pnyjacielskich spotkah slu2qcych utrwalaniu wiqzi miqdzypokoleniowych i integrowaniu
lokalnej spolecznosci. Dzialkowcy sq rownieZ pzyktadem samorzqdnej, dobrze
funkcjonujqcej orgarrizacji, ktora wielokrotnie dawaia wyraz swojej niezale2noSci
iobywatelskiej postawie. W bie2qcym roku Polski Zwiqzek Dzialkowcow odnotowal
kolejny sukces, jakim jest wejScie w 2ycie nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowych, kt6ra gwarantuje dalsze ich istnienie. Obrona i zachowanie teren6w
zielonych w miastach nie bylyby mozliwe bez ogromnej mobilizacji i aktywnoici
Dzialkowcow.
Niestety, chociaz sprawy Dzialkowc6w sq mi bardzo bliskie, nie mogg wziq6
udzialu w tegorocznych Krajowych Dniach Dzialkowca, gdyz Czgstochowa w tym samym
dniu jest gospodarzem innej wa2nej imprezy: Krajowej Wystawy Rolniczej odbwajqcej
siq w ramach 096lnopolskich Do2ynek Jasnog6rskich.
Dlatego tq drogq dzipkujq raz jeszcze za dbaloSC o ogr6dki, za zieleh, kt6ra
sprzyja poprawie warunk6w
miast i serdecznie pozdrawiam wszystkich
'rodowiskowych
Dzialkowc6w oraz go1ci pzybylych na to waZne rodzinne Swigto. PrzekazujQ r6wnie2
zyczenia udanego pnebiegu uroczysto1ci, a tak2e satysfakcji i wielu dalszych sukcesdw
w pracy spolecznej oraz szczqScia w zyciu osobistym.
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