
Informator 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO IM.ŻWIRKI I WIGURY II 

Bezpłatny kwartalnik ”37”STYCZEŃ/LUTY/MARZEC 2018r. 

ZEBRANIE WALNE 17.03.2018 

Zebranie Walne 2018 odbyło się „tradycyjnie” w drugim 

terminie czyli o godz. 11.30. Frekwencja na zebraniu była 

bardzo niska, zaledwie 89 działkowców co stanowi około 9% 

członków PZD z naszego ROD. Sprawozdania z działalności 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe przedstawiły: Ewa 

Kaźmierczak – wiceprezes ds. organizacyjnych i 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Waluk. 

Odczytano 18 projektów uchwał. 17 projektów przyjęto 

przez głosowanie do realizacji, tylko jedna uchwała 

dotycząca inwestycji – siłownia zewnętrzna dla działkowców 

- została nieprzyjęta. 

Głównymi tematami poruszanymi przez Walne 

Zgromadzenie był problem nierówności na drodze 

dojazdowej od ulicy Bukowskiej; segregacja śmieci, odpadów 

zielonych i gałęzi; wjazd samochodów na teren ogrodu i 

przepustki wjazdowe; planowane inwestycje tj. płytki przed 

domem działkowca, wyrównanie ubytków drogi wewnątrz 

ogrodowej, siłownia zewnętrzna dla działkowców oraz  

dodatkowe kamerowanie ogrodu.  

W poszczególnych komisjach zasiadali: 

Prezydium: Przewodniczący zebrania Jerzy Wątor, 

wiceprezes ds. technicznych Ludwik Czubat, wiceprezes ds. 

organizacyjnych Ewa Kaźmierczak, delegat z OZ PZD Andrzej 

Górczyński i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga 

Waluk. 

Komisja Wniosków i Uchwał: przewodniczący komisji

Zbigniew Szymkowski i Krystyna Żukowska.

Komisja Mandatowa: przewodniczący komisji Przemysław 

Kaliszan oraz Maria Rykała, Jadwiga Dajlidko i Jan Mruk. 

Sekretarz zebrania: Wiesława Kołodziejczak.

Zebranie przebiegło w dobrej atmosferze. 

 



MAMY KOLEJNY NOWY STATUT 

 
Zaledwie trzy lata temu ogrody zaczęły funkcjonować 

zgodnie z nowym Statutem, który powstał po 

znowelizowaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

a już od 15 marca 2018 roku obowiązuje nas kolejny nowy 

Statut, tym razem po znowelizowaniu ustawy prawo o 

stowarzyszeniach. 

Dla przypomnienia: 

Jesienią 2017 roku w oparciu o konsultacje z okręgowymi 
zarządami, PZD przygotowało treść kolejnego Statutu. 
Ostatecznie uchwalony 9 grudnia 2017 roku przez XIII 
Krajowy Zjazd Delegatów akt prawny został w połowie 
stycznia 2018 roku złożony w  Sądzie. 23 lutego 2018 roku 
Sąd zadecydował o wpisie do KRS nowego Statutu PZD. 
Postanowienie sądu uprawomocniło się 15 marca 2018 roku.  
Decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część 
nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. 
Dotyczy to § 40 p.3; § 60 p.2; § 144 p.4 i 5. 
 

55 LAT ISTNIENIA RODZINNEGO OGRODU 
DZIAŁKOWEGO IM. ŻWIRKI I WIGURY II 

 
W tym roku nasz ogród obchodzi 55 urodziny. Zarząd a 

przede wszystkim komisja społeczna naszego ROD, 

przymierza się do uroczystych obchodów. Jednak realizacja 

obchodów tak zacnego jubileuszu nie będzie w pełni 

satysfakcjonująca  bez  udziału  działkowców. Wśród  nas  są  

działkowcy, którzy pamiętają tamte czasy, pierwsze dni, 

miesiące i lata kiedy nasz ogród powstawał i stopniowo się 

rozwijał. Wspomnienia tych działkowców oraz pamiątki z 

tamtych czasów, w szczególności fotografie, dla podkreślenia 

wagi tego jubileuszu są bezcenne. 

Komisja socjalna prosi o udostępnienie tych pamiątek. 

Wspomnienia prosimy przekazać w formie pisemnej.   

Pamiątki sfotografujemy, natomiast zdjęcia zeskanujemy.  

Z góry dziękujemy za pomoc przy organizacji naszego święta. 

 

Pamiątki prosimy przekazywać 

Ewie Kaźmierczak lub Jadwidze Waluk. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

W ogrodzie budzi się życie a przed nami działkowcami 

otwiera się nowy sezon. Pora przywitać już wiosnę w 

ogrodzie. Życzymy więc owocnej pracy, miłego 

odpoczynku, sprzyjającej pogody i bogatych zbiorów.  
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Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 
 


