
Dnia 11 września  2018 r.. w Domu Działkowca ROD „Malinka” odbyło się posiedzenie 

Kolegium Prezesów 11 ROD rejonu Bydgoszcz - Wschód. Wzięli w nim udział prezesi 

ROD im.: M. Skłodowskiej Curie, Flaming, Gajówka, Kauczuk, Makrum, Malinka, 

Malwa, Pod Brzozą, Storczyk, Swoboda i Leona Wyczółkowskiego. 

 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK, który serdecznie 

przywitał Panią Prezes OZ PZD Barbarę KOKOT i Dyrektora Biura Pana Piotra 

MATERNOWSKIEGO z Okręgu PZD Bydgoszcz oraz przybyłych Prezesów 

Zarządów ROD. 

 

Sekretarz Kolegium Prezesów Pani Jadwiga WINCONEK, przedstawiła plan 

przebiegu posiedzenia Kolegium, który został przyjęty jednogłośnie. 



 

Następnie głos zabrała Pani Barbara KOKOT - Prezes Okręgowego Zarządu PZD 

omawiając najważniejsze sprawy dotyczące ROD jakie są rozpatrywane na szczeblu 

KR PZD i Okręgu Bydgoskiego. Dokonała również podsumowała Krajowych 

Obchodów Dnia Działkowca, które odbyły się w Warszawie. Podkreśliła, że kolejny raz 

ROD z Okręgu Bydgoskiego zajął wysokie miejsce w Konkursie Krajowym PZD. Tym 

razem II miejsce w konkursie krajowym „Wzorowy Ogród 2018” zajął ROD 

„Transportowiec” z Bydgoszczy.                                                                                       

 

Dyrektor Biura Okręgu Bydgoskiego Pan Piotr MATERNOWSKI przedstawił 

sprawozdanie z Okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się na promenadzie jeziora 

Małego w Żninie. W swym wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą organizację i przebieg 

uroczystości. Wymienił min. wyróżnionych w konkursach na szczeblu Okręgu 

Bydgoskiego. I miejsca w konkursie „Wzorowy Ogród 2018” zajął ROD im. „Pod 

Brzozą” wchodzący w skład Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód.  



 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Kolegium Prezesów Pan Józef 

CHODENIONEK, który przedstawił główną tematyką posiedzenia, jaką było 

wypracowanie propozycji wprowadzenia zmian zapisów uchwały Rady Miasta 

Bydgoszcz, w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Bydgoszczy w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników 

bezodpływowych nieczystości ciekłych dla ROD. Zapoznał z pismami jakie w tej 

sprawie wpłynęły do OZ PZD i do Kolegium Prezesów, a następnie w ramach dyskusji 

prezesi ROD wypowiadali się co do zapisów w Regulaminie. Przeważały opinie 

udokumentowania wywozu odpadów ciekłych z poszczególnych działek jeden raz w 

roku (w sezonie letnim), a nie jak było zapisane dotychczas w Regulaminie  

„przynajmniej raz na dwa miesiące”.  

 

Prezes ROD im. Leona Wyczółkowskiego Pani Jadwiga WINCONEK poprosiła 

prezesów ROD o pomoc w zorganizowaniu kwiatów na warsztaty tworzenia 

kompozycji kwiatowych z okresu międzywojennego dla Muzeum im. Leona 

Wyczółkowskiego  podczas edycji TehoFestu 15 września w Bydgoszczy. 



Prezes ROD im. Leona Wyczółkowskiego Pani Jadwiga WINCONEK  i Prezes ROD 

im. „C. Skłodowskiej Pani Halina JANKOWSKA poinformowały o zorganizowaniu 

uroczystości dla działkowców z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości 

pod patronatem Prezes OZ PZD Pani mgr inż. Barbary KOKOT. Propozycja została 

przyjęta i będzie realizowana w dniu 13 października br. w domu działkowca ROD 

im. „L. Wyczółkowskiego” w Bydgoszczy.      

Ze względu na zbliżający się sezon zimowy w ROD-ach pomyślano o zabezpieczeniu 

działek w tym czasie. Postanowiono wystosować pismo do Komendy Miejskiej Policji 

– Bydgoszcz - Śródmieście w sprawie objęcia opieką rodzinnych ogrodów 

działkowych poprzez patrolowanie ogrodów i terenów przyległych. 

Ponadto zebrano od prezesów Zarządów ROD szczegółowe informacje dotyczące 

realizacji programu polityki społecznej na terenie ROD Kolegium do sierpnia br. oraz 

krótko omówiono sprawy nurtujące społeczności ogrodowe na terenie ROD Kolegium 

Prezesów rejonu Bydgoszcz Wschód. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

J.Ch. 


