
 

Uroczystość Okręgowych Dni Działkowca w Bydgoszczy 

 

W dniu 30 września 2022 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady 

połączone z obchodami Okręgowych Dni Działkowca. 

       

W uroczystości udział wzięli: Członkowie Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej, Prezesi ROD obchodzący jubileusze powstania ogrodów oraz realizujący duże 

inwestycje w ROD, laureaci konkursu organizowanego na szczeblu krajowym pn. „Wielki 

konkurs dla uczczenia jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”,  laureaci konkursu 

organizowanego na szczeblu Okręgu PZD w Bydgoszczy pn. „Wakacje z RODziną na działce” 

oraz przedstawiciele Społecznej Służby Instruktorskiej. Łącznie w uroczystości uczestniczyło 70 

osób. Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali biesiadnej.  

 

Na początku Prezes Okręgu Pani Barbara Kokot przywitała uczestników uroczystości  

a w ich imieniu przywitała Posła na Sejm RP, Jana Szopińskiego oraz Członka Rady Miasta 

Bydgoszczy, Kazimierza Drozda. Następnie przedstawiła referat wprowadzający  

i podsumowujący dorobek 40 lat Polskiego Związku Działkowców. Podkreśliła ogromne 

zaangażowanie społecznych działaczy na wszystkich szczeblach struktur Związku. 

Podsumowała również efekty współpracy Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Samorządami 



Lokalnymi, która przynosi wymierne korzyści finansowe w postaci dotacji celowych, 

przeznaczonych na modernizację infrastruktury ogrodowej. Na zakończenie swojego 

wystąpienia podkreśliła dużą rolę i znaczenie ogrodów działkowych, zwłaszcza w obecnych 

czasach, odnosząc się do realizowanych w ROD programów PZD, wyznaczających nowoczesne 

trendy w zagospodarowaniu i użytkowaniu ROD. 

 

  

Tuż po wystąpieniu Pani Prezes nastąpiło wręczenie 

Prezesom ROD dyplomów z okazji 40-lecia PZD oraz wystąpienia 

gości. Następnie Pani Agnieszka Bartkowska dokonała 

podsumowania konkursu realizowanego na szczeblu Okręgu pn. „Wakacje z RODziną  

na działce”, przedstawiając laureatów konkursu tj. Rafała Steckiewicza z ROD „im. Gen. 

Sikorskiego”, Zofię Szews z ROD „im. MC. Skłodowskiej” i Agnieszkę Wiśniewską z ROD „Pod 

Brzozą”. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne (1500 zł, 

1000 zł i 500 zł).  W kolejnej części Pani Prezes przedstawiła laureatów III miejsca w konkursie 

pn. „Wielki konkurs dla uczczenia jubileuszu 40-lecia PZD”, tj. przedstawicieli ROD „Makrum”  

w Bydgoszczy, Prezes Agnieszkę Chudzińską i Członka Zarządu Jarosława Ostrowskiego. 

Pod koniec posiedzenia została przedstawiona informacja nt. realizacji konkursu 

grantowego i udziału ogrodów Okręgu PZD w Bydgoszczy  w/w  konkursie.  

    



 

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem i serdecznymi rozmowami. 

 

Wyk. A. Bartkowska 


