Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory
W niedzielę 24 sierpnia w Zelgniewie odbyły się gminne dożynki 2008. Wydarzenie
to jest jednym z najważniejszych wydarzeń roku na terenie naszej gminy. Jedno
z najważniejszych, ponieważ rolnicy z terenu naszej gminy stanowią większościową grupę
naszej społeczności, a jeśli wgłębimy się dokładniej w rodowód naszych mieszkańców to
prawie wszyscy mieli coś wspólnego z rolnictwem, dlatego to święto potrafimy docenić
wszyscy. Wszyscy życzymy naszym rolnikom, aby im i ich rodzinom powodziło się jak
najlepiej i zdrowie dopisywało. Trud codziennej pracy rolniczej doceniamy obserwując ją na
co dzień. Wiemy, że mimo iż są coraz lepsze maszyny nie oznacza, że jest lżej i łatwiej. Praca
w rolnictwie wymaga wiele trudu, poświęcenia i oddania się całkowitego swojej działalności,
co jest możliwe dzięki umiłowaniu rolników do ziemi, co ich charakteryzuje od wielu
pokoleń.
Drodzy rolnicy gminy Kaczory, gospodarzenie na naszej kaczorskiej ziemi nie jest
łatwe ze względu na bardzo niska klasę naszych gleb. Przewaga gruntów uprawnych to grunty
V lub VI klasy, trochę jest czwartej klasy (w Zelgniewie) i łąki. Dlatego efekty osiągane przez
Was są imponujące, świadczą o waszej pracowitości i zaradności, czego Wam serdecznie
gratuluję w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękuję naszym
rolnikom za to wszystko, co robicie dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra naszej gminy.
Wasze osiągnięcia są widoczne na każdym kroku. W naszej gminie dobrze się współpracuje,
ponieważ mamy w świadomości, że wszyscy sobie wzajemnie jesteśmy potrzebni. Jeszcze raz
życzę Wam i Waszym rodzinom drodzy rolnicy wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
zadowolenia z osiąganych efektów w tej trudnej działalności.
Szanowni Państwo, tegoroczne dożynki jak już wspominałem i wszyscy o tym wiemy
odbyły się w Zelgniewie. Chcę podkreślić, że tegoroczne dożynki (podobnie zresztą jak każde
poprzednie) przygotowane były pod każdym względem wzorowo, co jest zasługą przede
wszystkim mieszkańców Zelgniewa. Wszyscy, którzy brali udział w tych dożynkach byli
zachwyceni wystrojem całej miejscowości oraz czystością w każdym miejscu. Dziękuję
serdecznie mieszkańcom Zelgniewa za zaangażowanie w przygotowaniu tej pięknej
uroczystości. Swoją postawą udowodniliście, że jesteście społecznością zgraną, dobrze
zorganizowaną i odpowiedzialną. Szczególnie serdecznie dziękuję głównym organizatorom:
panu Bogdanowi Pszczółce – sołtysowi wsi oraz panu Zbigniewowi Zdanowiczowi –
radnemu Rady Gminy Kaczory z Zelgniewa. Dużym zaangażowaniem wykazali się również
starostowie dożynek pani Wiesława Peksa oraz pan Adam Korcz, za co im również

serdecznie dziękuję. Dziękuję również delegacjom ze wszystkich miejscowości naszej gminy,
które przyszły z wieńcami oraz sołtysom poszczególnych miejscowości za zorganizowanie
delegacji i przygotowanie wieńców. Dożynki Zelgniewo 2008 były udane pod każdym
względem, w czym jest zasługa organizatorów oraz wszystkich biorących udział w ich
obchodach, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Wszystkiego najlepszego drodzy rolnicy, dobrego nowego roku gospodarczego życzę Wam.
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2008/2009 życzę
wszystkim dzieciom począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową i młodzieży
z gimnazjum miłego pobytu w tych placówkach, aby nauka Wam łatwo przychodziła i każda
z placówek oświatowych była miejscem, w którym lubicie przebywać. Życzę rodzicom, aby
w tym nowym roku szkolnym nie mieli żadnych przykrości ze strony swoich pociech i byli
zadowoleni z osiąganych efektów przez swoje dzieci. Również wszystkim pracownikom
oświaty, nauczycielom życzę przyjemnej pracy, zrozumienia ze strony uczniów i rodziców
oraz zadowolenia z osiąganych wyników swojej pracy.
Wszystkiego najlepszego w nowym 2008/2009 roku szkolnym.
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