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Koniec sierpnia, to czas kie-
dy działkowcy spotykają się by 
wspólnie podsumować okres wio-
senno-letni i podziękować za ze-
brane plony. 
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Dzień Działkowca co roku gromadzi mi-
łośników uprawiania własnego ogródka, 
których w naszym mieście nie braku-
je. Spotkania są okazją nie tylko do za-
prezentowania dorocznych plonów, ale 
również do rozmów o sprawach ważnych 
dla działkowców. Są również okazją do 
wręczenia odznaczeń przyznanych przez 
Polski Związek Działkowców i dyplomów 
za wzorowo pielęgnowany ogródek. 

W minioną sobotę w Tarnobrzegu świę-
towali działkowcy z ROD Mokrzyszów, 
Miechocin i „Związkowiec". Powody do 
świętowania mieli w szczególności dział-
kowicze z ROD „Związkowiec", którzy 
mogą już korzystać z nowo odbudowa-
nego po pożarze budynku. 

Zadowolenia z szybkiej odbudowy nie 
krył Prezes ROD „Związkowiec"- Aleksan-
der Gruca. 
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- W nowym budynku znajduje się duża 

świetlica i pomieszczenie biurowo-socjal-
ne. Odbudowa wypadła bardzo okazale. 
Oczywiście nie byłaby ona możliwa bez 
odpowiednich środków, które pochodziły 
od samych działkowców. Dziękuję również 
panu Prezydentowi Mastalerzowi, który 
wspomógł naszą budowę - mówił prezes 
Gruca. 

- Dzień Działkowca, to doskonała okazja, 
by wyrazić podziw dla Państwa pasji i prze-
kazać życzenia wszelkiej pomyślności - mó-
wił Prezydent Norbert Mastalerz. -W Tar-
nobrzegu jest wiele ogrodów działkowych, 
na których mile czas spędzają zarówno 
młodzi, jak i starsi mieszkańcy. Bo ogródki 
działkowe to samo zdrowie, to sposób na 
aktywne, dobre życie. 

Dzisiaj, przy okazji Dnia Działkowca chcę 
Państwu raz jeszcze potwierdzić to, co wie-
lokrotnie deklarowałem podczas naszych 
wielu osobistych spotkań. Bardzo cenię 
Państwa pasję, podziwiam codzienną pra-
cę i jej wspaniałe plony. Zawsze wspierałem, 
wspieram i będę wspierał tarnobrzeskich 
Działkowców. I to się nie zmieni - mówił 
Prezydent Mastalerz. 

Na terenie Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych „Związkowiec" znajduje się 409 
działek. 

W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wziął Prezydent Tarnobrzega Norbert Masta-
lerz, Władysław Bieniek (z lewej) oraz Aleksander Gruca (z tyłu). Fot. D. Bajor 
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