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KONIEC KOLEJNEJ KADENCJI ZARZĄDU 
30 marca 2019 roku Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna, które 

zostały powołane  w 2015 roku, właśnie kończą swoją 

kadencję. Skład tych organów na pewno ulegnie zmianie, 

gdyż już parę osób złożyło rezygnację z kandydowania.  

 

Kto będzie rządzić w naszym ogrodzie 

w latach 2019-2022 ? 

 

Na zebraniu Walnym będą przedstawione kandydatury na 

członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ale wcale to nie 

znaczy, że osoby, które kandydują będą działać w tych 

organach. To Wy Działkowcy zdecydujecie o składzie 

nowej władzy. Nie bądźcie bierni podczas elekcji. Niech 

decyzja Wasza będzie dobrze przemyślana.  

Nawet w dzień wyborów możecie jeszcze zgłosić swoją 

kandydaturę lub innej osoby.  

To Wy zdecydujecie o przyszłości naszego ogrodu. 

Postawcie na ludzi mądrych, którzy mają coś do 

zaoferowania i potrafią pracować w zespole. Postawcie na 

ludzi dla których przyszłość i dalszy rozwój naszego ogrodu 

jest ważniejszy niż osobiste korzyści finansowe. Postawcie na 

ludzi, których charakteryzuje lokalny patriotyzm. 

Stanowiska do wzięcia: 

Na chwilę obecną wiem, że do Zarządu nie kandyduje Prezes 

Zarządu ROD, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz 

członek Komisji Rewizyjnej. Trzy osoby i niewątpliwie trzy 

wakaty. 

Zwalniają się też takie stanowiska jak opiekun/dekorator 

świetlicy, kronikarz i redaktor kwartalnika Informator. Tak, 

jak moi „wierni czytelnicy” zauważyli ten numer 41 

Informatora jest ostatnim kwartalnikiem redagowanym 

przez moją osobę. Dekoratorem byłam od  2006 roku, 

kronikarzem od 2008 roku a redaktorem od 2008 roku, więc 

najwyższa już pora aby ktoś inny przejął pałeczkę. 

 

ŻEGNAMY PREZESA ZARZĄDU 

PANA JÓZEFA SZCZYTKO 

 
Prezes Zarządu, pan Józef Szczytko piastował swoje 

stanowisko od 2001 roku. Dobiegła właśnie kolejna kadencja, 

która zakończyła się rezygnacją z dalszej pracy w zarządzie 

ROD. Pod rządami Prezesa Szczytko nasz ogród w pełni 

rozkwitł. W  2005 roku przeprowadzono kapitalny remont 

Domu Działkowca aby mógł w pełni służyć działkowcom 

(ponowny  remont świetlicy został przeprowadzony w 2018 

roku, zakupiono też 80 szt. krzeseł).  Zorganizowano też 

bogato wyposażony plac zabaw.  



W 2008 roku przeprowadzono modernizację głównych dróg 

wewnątrz ogrodowych. Wprowadzono również wywóz 

odpadów zielonych.   

W latach 2009 – 2011 na indywidualnych działkach zostały 

zainstalowane liczniki wodne. W 2016 roku przeprowadzono 

modernizację węzła wodnego, w 2017 roku wykonano 

operat wodnoprawny ważny 20 lat a w 2018 roku 

przeprowadzono szereg czynności  w celu utrzymania 

sprawności sieci wodociągowej.   

W 2009 roku zainstalowano oświetlenie na terenie całego 

ogrodu. W latach 2016-2018 wykonano montaż rozdzielni 

energii elektrycznej. 

Od 2001 roku ogród jest obiektem chronionym a od 2010 

roku zatrudniana jest profesjonalna ochrona. Zainstalowano 

monitoring  a  co roku przybywało kamer na terenie całego 

ogrodu. Ogród skomputeryzowano, zarówno system 

zarządzania jak i finanse.To te najważniejsze ale było tych 

inwestycji, remontów czy konserwacji o wiele więcej, które 

wykonywano w miarę potrzeb i zasobów finansowych. 

Prezes Zarządu naszego ROD, pan Józef Szczytko był dobrym 

organizatorem. Fachowo i z zaangażowaniem wykonywał 

powierzone mu obowiązki. Doceniał pracę wszystkich 

członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i innych 

funkcyjnych oraz pracowników ROD i działkowców. Był 

życzliwym i wyrozumiałym szefem.  

Dla tych, którzy go znali bliżej to przede wszystkim życzliwy 

starszy Pan, który zawsze służył pomocą. 

Od wszystkich działkowców naszego ROD należą się 

Prezesowi podziękowania za poświęcone lata, za pracę i za 

oddanie ogrodowi.  

Dziękujemy i życzymy powodzenia i zasłużonego 

odpoczynku na najbliższe dni, miesiące, lata. 

 

GARDENIA 2019 
W dniach 21-23 lutego na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja  targów 
poświęconych trzem wiążących się ze sobą branżom: 
ogrodniczej, florystyczno-dekoracyjnej i sportowo-
rekreacyjnej. 
Polski Związek Działkowców był branżowym patronem tej 
imprezy. W uroczystym otwarciu Gardenii uczestniczyli 
między innymi Prezes poznańskiego Okręgowego Zarządu 
PZD Zdzisław Śliwa i główny specjalista do spraw 
ogrodniczych Magdalena Klessa-Kiec. Pracownicy biura wraz 
z instruktorami SSI zorganizowali na terenie MTP w Hali 8A 
stoisko 32B z szyldem Polskiego Związku 
Działkowców.  Można było porozmawiać z instruktorami na 
tematy interesujące działkowców, ogrodnicze i związkowe. 
Stoisko odwiedzali działkowcy i nie tylko. Często były to 
osoby, które zainteresowane były kupnem działki na terenie 
rodzinnego ogrodu działkowego. 
Nasi działkowcy coraz częściej odwiedzają tą imprezę, która 
niejednokrotnie inspiruje a efekty możemy zobaczyć na ich 
działkach.  

 
Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 

 


