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PRZEGLĄD DZIAŁEK ROD 

Od 29.05 do 3.06. 2017 roku w naszym ogrodzie odbył się 

coroczny przegląd działek.  Komisja pod przewodnictwem 

Danuty Pawlik i Marii Rykały oraz przy współpracy 

sektorowych czyli Stanisława Szymańskiego (sektor I), 

Zbigniewa Szymkowiaka (sektor II), Wiesławy Kołodziejczak 

(sektor III), Danuty Pawlik (sektor IV), Marii Rykały (sektor 

V), Przemysława Kaliszana (sektor VI) i Ewy Kaźmierczak 

(sektor VII) oceniła stan zagospodarowania naszych działek. 

Wytypowano 81 działek wzorowych, 221 bardzo dobrych, 

207 dobrych, 104 dostateczne, 78 zaniedbanych. 15 działek 

nie oceniono ze względu na: trwającą budowę; działki 

zarządu; braku właściciela – sprawa spadkowa w toku. Z 

pośród 81 wzorowych działek wyłoniono 7 najładniejszych 

działek – jedną na każdy sektor – 067, 093, 259, 350, 437, 

553/555, 654. 

DZIEŃ DZIECKA 2017 
10 czerwca br. w naszym ogrodzie odbył się festyn 

zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. W programie imprezy 

było mnóstwo atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, 

gry i zabawy ruchowe, łowienie rybek, warsztaty plastyczne, 

malowanie twarzy i mikrofon dla wszystkich. Tematem 

przewodnim festynu były „zwierzęta w ogrodzie” dlatego 

wskazane były przebrania zgodne z powyższym hasłem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z niektórymi zwierzętami można było zapoznać się na żywo, 

obejrzeć terrarium z pszczołami a nawet dotknąć i pogłaskać 

gołębia hodowlanego.  

Pogoda była nie najlepsza i obawiano się, że po pochmurnym 

poranku będą opady deszczu dlatego odwołano przejażdżki 

bryczką i konikami. Zarządowi jest niezmiernie przykro, że 

wiele dzieci było zawiedzionych zaistniałą sytuacją. Dla 

osłody, szczególnie dla tych zawiedzionych dzieci, były lody, 



soczki i inne łakocie oraz tradycyjna wata cukrowa a także 

nagrody dla uczestników konkursów. 

 

DZIEŃ ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA 
W sobotnie popołudnie, 17 czerwca br., w naszym Domu 

Działkowca odbyła się uroczystość, podczas której wręczono 

odznaczenia wyróżniającym się działkowcom. 

Uroczystość prowadziła pani Ewa Kaźmierczak, wiceprezes 

naszego ROD a odznaczenia wręczała pani Teresa Lorenz z 

OZ PZD Poznań. 

Srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” przyznano: pani 

Jadwidze    Dajlidko   ,    panu     Januszowi     Pajchrowskiemu,  

panu Zygmuntowi Rolnikowi, panu Bogdanowi 

Radzikowskiemu. Brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec” 

uhonorowano panią Janinę Klimecką, pana Stanisława Cyla, 

pana Jana Kmiecia, panią Marię Ganię, panią Grażynę 

Herman, panią Marię Wiśniewską, panią Trzcińską 

Małgorzatę i panią Lucynę Karmelitę. Specjalne 

podziękowania za wzorową,  długoletnią pracę w Zarządzie 

ROD jako przewodniczący Komisji Ekologicznej otrzymał 

pan Jerzy Wątor. 

 

120-LECIE ISTNIENIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 
120 lat temu, w 1897r. założono w Grudziądzu ogród, który 

nazwano Kąpiele Słoneczne. Na działkach uprawiano 

warzywa, zbierano owoce i całymi rodzinami korzystano z  

uroków lata i promieni słonecznych. Taki był początek ruchu  

Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. 
Pierwszy ogród działkowy powstał w Koźminie 
Wielkopolskim już w 1824 roku, ale nie był on impulsem do 
zakładania następnych ogrodów. Dopiero po 73 latach 
powstał kolejny grudziądzki ogród a za nim w Gnieźnie 
Karola Marcinkowskiego, później w Poznaniu Roosevelta, 
Karola Marcinkowskiego, Nowa Przyroda i wiele innych. 
Zakładane ogrody pomimo towarzyszącej ze strony władz 
miejskich życzliwości trafiały na duże problemy, których 
rozwiązywanie było łatwiejsze, gdy połączono swoje siły. W 
ten sposób przed 90-laty powstało założone w Poznaniu w 
1927r. Towarzystwo Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej 
Polski. Był to pierwszy zorganizowany ruch działkowy na 
ziemiach polskich. Sukcesorem tradycji tego Towarzystwa 
jest dziś Polski Związek Działkowców, działający na mocy 
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  jako 
stowarzyszenie ogrodowe. Dziś Związek zarządza ponad 
4700 ogrodami działkowymi, w których działki uprawia 
ponad 900 000 polskich rodzin. Z działek dziś korzysta blisko 
4 mln osób, bo działki, jak wskazuje nazwa są rodzinnymi.  

 
 
 
 

Zebrała i opracowała Jadwiga Waluk 



 


