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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE – 7.10.2017 
 

Jesienne zebranie sprawozdawcze kół działkowców odbyło 
się jak zwykle w dwóch turach – Koło nr1 i 2 – godz. 11.00 – 
13.00; Koło nr 3 i 4 – 13.30 – 15.00. 
Sprawozdania z działalności prezentowali:  
- Prezes Zarządu ROD pan Józef Szczytko – prawa i obowiązki 
działkowców w świetle nowej ustawy o ogrodach 
działkowych; wizerunek ogrodu oraz utrzymanie działek; 
realizacja inwestycji ogrodowych. 
- Przewodnicząca Komisji Ekologii – pani Danuta Pawlik – 
zagospodarowanie i utrzymanie infrastruktury ogrodu i 
działek; wyniki przeglądu ogrodu i działek. 
- Wiceprezesi pani Ewa Kaźmierczak i Ludwik Czubat – 
gospodarka odpadami komunalnymi i zielonymi; utrzymanie 
porządku na składowiskach odpadów komunalnych oraz 
gospodarka odpadami zielonymi. 
- Panowie: Ludwik Czubat i Przemysław Kaliszan – 
inwestycje działkowe – budownictwo, szamba,  woda, prąd. 
- Wiceprezes, pani Ewa Kaźmierczak – sprawy organizacyjne. 
Po prezentacji głos zabrali instruktorzy ogrodowi, pani Beata 
Grabowska i pan Tomasz Kubala, którzy zaciekawili 
zebranych wiedzą o roślinach leczniczych, roślinach 
trujących i o dzikich i niebezpiecznych zwierzętach                             
spotykanych w ogrodzie jak żmija zygzakowata.  

Zebrania zakończyły się dyskusją a tematami najczęściej 
poruszanymi było łamanie przez działkowców regulaminu w 
naszym ROD. 
Frekwencja jak zwykle bardzo niska. 
 
 

XXVI EDYCJA KONKURSU „ZIELONY POZNAŃ” 
ZAKOŃCZONA – 24 LISTOPAD I 7 GRUDZIEŃ 

Pierwsza gala odbyła się na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich natomiast druga w ROD „Urodzaj” . 
Nasz Zarząd został wyróżniony za największą liczbę 
zgłoszonych obiektów do konkursu oraz za wyjątkowo 
sprawny przebieg I etapu. Pierwsze miejsce w tej 
konkurencji zajął ROD Minikowo – 456 działek, drugie ROD 
Sypniewo – 357 działek a trzecie ROD Żwirki i Wigury II – 
336 działek. 
5 działek z naszego ROD zgłoszonych do II etapu konkursu 
zostało wyróżnionych i nagrodzonych. 
Wyróżnione działki to: działka 145  – Kania Zenon i 

Halina, działka 246 – Ludwiczak Henryk i Barbara, 

działka 343 – Idczak Joanna i Dariusz, działka 399 – 

Łysek Adam i Iwona, działka 681 – Olejniczak Barbara. 

Gratulujemy! 

NOWELIZACJA STATUTU   

Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach spowodowała 

konieczność wprowadzenia zmian w Statucie PZD. Po 

szerokich konsultacjach 9 grudnia 2017 roku Nadzwyczajny 

XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął zmiany w statucie. 



Znowelizowany statut będzie obowiązywał dopiero po 

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do momentu 

jego rejestracji obowiązuje dotychczasowa wersja. 
Można już zapoznać się z przygotowaną wersją, jest ona 

dostępna na stronie internetowej PZD. Poczyniono dość dużo 

zmian, które dotyczą głównie spraw organizacyjnych w 

zarządach różnego szczebla.  

DZIAŁKOWCU WALCZ ZE SMOGIEM ! 

W ostatnim czasie na temat smogu mówi się dużo i każdy 

zapewne wie, że to nienaturalne zjawisko atmosferyczne w 

postaci „chmury” zanieczyszczeń powietrza unoszącej się nad 

miastem spowodowane jest działalnością człowieka i 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak znaczna 

wilgotność powietrza i brak wiatru. Wszyscy o tym wiedzą 

ale co robią ? Co innego teoria a co 

innego praktyka. 

Spalanie trawy i liści na działkach a 
także innych odpadów szczególnie 
po jesiennych porządkach jest 
nieuzasadnione i kategorycznie 
zabronione gdyż powoduje 
zanieczyszczenie gleby, wody i 
powietrza.      Niestety ale pomimo 
zakazów proceder ten ciągle ma 
miejsce w naszym ogrodzie.  
Działkowcu, nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego! 

Nie truj siebie i innych! 

 

 
 
 

 
Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 



 


