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JESIENNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KÓŁ 

8 PAŹDZIERNIK 2016 r. 
Zebranie odbyło się w naszym Domu   Działkowca,   w   

dwóch turach: koło I, II i III od godz. 11.00 a pozostałe koła 

od godz. 13.30. Na zebrania przybyło zaledwie 95 

działkowców. Wygląda na to że zainteresowanie sprawami 

ogrodu maleje z roku na rok. 

Podczas zebrania Zarząd przedstawił działkowcom jak 

realizuje zadania podjęte na zebraniu Walnym:  inwestycje 

dotyczące modernizacji węzła wodnego oraz instalacji szafek 

energetycznych na alejkach, jak prowadzi gospodarkę 

odpadami komunalnymi i zielonymi, jak dba o odpowiednie 

zagospodarowanie i porządek w ogrodzie i na 

indywidualnych działkach i  jak działa ochrona ogrodu.  

Zadawano wiele  pytań członkom zarządu i podejmowano 

dyskusję. 

XXIII EDYCJA „ZIELONEGO POZNANIA” 
ZAKOŃCZONA 

18 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich miała miejsce Gala Finałowa XXIII edycji 
konkursu „Zielony Poznań”. Do tegorocznego konkursu 
zgłosiło się łącznie 5030 obiektów. Komisja miejska wybrała 

14 laureatów w czterech kategoriach – balkony, ogrody 
przydomowe, pasy zieleni oraz działki w rodzinnych 
ogrodach działkowych.  Przyznano również 6 wyróżnień, w 
tym 2 wyróżnienia dyrektora Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu za "Ogród 
przyjazny pszczołom". 
Pierwsze miejsce w kategorii działki w ROD zdobyli Państwo 
Mariola i Dariusz Sitz – Nogaj   z ROD „Urodzaj”, II miejsce 
zdobył Pan Krzysztof Dziamski z ROD „Wiepofama”, a III 
miejsce przypadło Państwu Jadwidze i Wacławowi 
Kosmowskim z ROD im. Marcinkowski 
Przyznano również wyróżnienia:  dla Pani Marianny 
Kubickiej z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego za nadanie 
nazw urokliwym zakątkom w ogrodzie oraz dla ogrodów za 
największą ilość zgłoszonych obiektów i wyjątkowo sprawny 
przebieg  I etapu XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań”:  
ROD „Sypniewo”, ROD „Minikowo”, ROD im. Żwirki i 
Wigury II, ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego, ROD im. 1000 
Lecia Państwa Polskiego. 
Podsumowanie wyników konkursowych w kategorii „działki 
w ROD”  odbyło się 9 grudnia 2016 r. w Domu Działkowca 
ROD „Urodzaj” w Poznaniu. Działkowcy  stanowili 
najliczniejszą grupę uczestników konkursu „Zielony Poznań". 
W tym roku w konkursie uczestniczyło 46 Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych i ponad 3,4 tyś. działkowców.  
Na spotkanie zorganizowane przez OZ PZD prócz 
uczestników konkursu przybyli członkowie komisji 
konkursowych,  Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski 
oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Marek Stachowiak wraz z 
pracownicami Wydziału. Laureatom  konkursu wręczono 



dyplomy uznania i ufundowane przez sponsorów konkursu 
nagrody rzeczowe, w tym nawozy „Guano”. Spotkanie umilał 
występ zespołu „Łazarski Krąg”. 
Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie 
gratulacje ! 
 
 
  
W dniu 15.12.2016 r. KR PZD skierowała apel do Zarządów 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców ( z całą 

treścią apelu można zapoznać się na stronie internetowej 

związku), na podstawie którego OZ PZD w Poznaniu 

wystosował odezwę o poniższej treści:          

 

„W związku z reportażami w programie TVP 

„Magazyn Śledczy Anity Gargas” oraz 

artykułów w Gazecie Wyborczej, Okręgowy 

Zarząd PZD w Poznaniu zwraca się z apelem 

do Działkowców Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych w sprawie przeciwdziałania 

próbom rozbijania jedności naszej 

organizacji.” 

 

 
 
 
 

Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 


