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Dzialkowe dozynki

wElblagu

Blawat
Fot.)erzv
Swietojestokazlqdo wsp6lneizabawy
Takiak tolnirySwietujqzakoficzenieiniw, tak i dziaf'
kowcymai4swoie5wieto
dzialkowychplon6q od lat
we wrzeiniu
obchodzone
i znanepowszechnie,
iako
Dni Dziafkowca.
Swigtojest okazj4 do
wsp6lnychspotkair pol4czonychz podsumowaniem minionego sezonu,
wyr62nienianajlepszych,
najbardziej zaslu2onych
i wsp6lnej zabawy.
Uroczysto6ci dzialkowe
w Elbl4gu,pod patronatemZarz4du Okrggowego
PZD, odbyly siq w minion4
sobotgna terenie Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
im. R. Traugutta. Warto
w tyrn miejscu wspomnie6
i2 ten ogr6d dwukrotnie,
w 2o1o i 2011r., w og6lnokraj owym konkursie zdobylzaszczytne miano
,,Ogr6droku". Nieprzypadkowo teZ,ogr6d ten
nazwano oazqzieleni
i spokoju na osiedlu Zawada.
Boleslaw Mikolajczyk,
prezeszarzqdu okrggow-egoPZD, w swoim wyst4pieniu du2o czasu

po6wigcil aktualnej sytuacji jaka wytworryla sig
w nvi4zku z uznaniem
przez Trybunal KonsQrtucf ny RP 24,artykul6w
Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Dzialkowych
za niezgodnychz Konstytucj4.
- Prawo powinno by6
prawem dlawszy-ntkich
jednakowlirn - m6wil
prezes.- Na tg ustawe
pracowaly kolejne pokoleniaorzez 115lat. Jest ona
naj6ardziej wiarygodna
i korzystna dla dzialkowc6w.W rwi4zku z t4 sytuacj4 Rada KrajowaPZD
rw olala na 6 p a2dziernika
zjazdnadrwyczajny, na
kt6rym to zostanieprzedstawiony nowy projekt
obynvatelskiustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych oraz projekt
nowego statutu PZD.
Milym akcentem spotkania bylo wy'rqczeniewyr62nieh najbardziej
zasluZonl'rn dzialkowcomOdznak4,fiazasl.ogSdla
Polskiego Zv"iqzlil Dzialkowc6w" rvyr62nieni zostali Bronislaw Mikolajko

oraz Stanislaw Kania.
:e
Zlot4odznakq,ZasluLony
dzialkowieC' w1'r62niony
zostalZenon Magoir.
Srebrneodznaki,Zaslt2ony dzialkowiec" otrzymali: AnnaWi6niewska,
Wieslaw Wi6niewski, Kryst)na Mrozowska, Stanislaw Sawke,Ryszard
Mikol ajczyk, Il4adyslawa
Kadiubowska. Okoliczno- -. Sciowrm pucharem oraz
dlplomami wy62nieni
zostali: BoleslawMikolaj czyk,EwaAntonowicz,
Jerzy Snopek, Krystlma
Grochowska,Halina Gburzvfiska.Aleksander Kozlowicz. IM konkursie
,,Wzorowa Dzialka 2O12"
wl'r62nieni zostali El2bieta
i Roman Chelminiak
z ROD im. R. Traugutta,
kt6rych uhonorowano
okoliczno6ciowl'rnpucharem oraz nagrod4 rzeczaw4.
W6r6d wyr6Znionych byl
prezesZOPZDw Elblagu
- .Frleslaw Mikolai czyk,
kt6ry t9 zaszcrytn4funkcjq pelni nieprzerwanie
od,37lat.
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