UCHWAŁA NR 274/2018
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018”

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie Statutu
PZD oraz uchwały nr 66/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku
2018” postanawia co następuje:
§1
Rozstrzygnąć konkurs i ogłosić listę laureatów w ramach krajowego konkursu
„Rodzinny Ogród Działkowy 2018”.
• Laureatem konkursu – I miejsce z tytułem „Najlepszy Rodzinny Ogród
Działkowy Roku 2018” ogłosić ROD „Odrodzenie” w Zabrzu w Okręgu
Śląskim.
Laureatami konkursu z tytułem „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” ogłosić:
• ROD „Kolejarz” w Słupsku (OZ w Słupsku)
• ROD „Transportowiec” w Bydgoszczy (OZ w Bydgoszczy)
• ROD im. ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie (OZ w Kaliszu)
• ROD „Plon” w Chełmie (OZ w Lublinie)
• ROD im. Feliksa Kotowskiego w Skierniewicach (OZ w Łodzi)
• ROD im. 27 lipca w Białymstoku (OZ Podlaski)
• ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu (OZ w Pile)
• ROD „Cukrownik” w Gryficach (OZ w Szczecinie)
• ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie (OZ Pomorski)
• ROD „Nasza Przyszłość” w Radzionkowie (OZ Śląski)
• ROD „Kolejarz” w Strzelinie (OZ w Wrocławiu)

§2
Laureatowi konkursu, który zajął I miejsce i tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród
Działkowy Roku 2018” przyznać puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę
okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych.

§3
Pozostałym laureatom konkursu z tytułem „ROD Roku 2018” przyznać puchary,
dyplomy, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 4000
złotych.
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§4
Przyznać wyróżnienia dla następujących ROD:
ROD im. Żwirki i Wigury w Poznaniu (OZ w Poznaniu) za zagospodarowanie
działek
ROD „Konwalia” w Głogowie (OZ w Legnicy) za działalność statutową
ROD „Szafran” w Kłodzku (OZ Sudecki) za działalność na rzecz ochrony
środowiska
ROD „Kolejarz” w Dębicy (OZ Podkarpacki) za promocję ROD
ROD im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Pruszczu Gdańskim (OZ
Pomorski) za bezpieczeństwo
ROD „Flora” w Żarach (OZ w Zielonej Górze) za zagospodarowanie ROD
ROD im. Marcina Rożka w Wolsztynie (OZ w Poznaniu) za remonty i
inwestycje

2) Przyznać wyróżnienia specjalne ogrodom:
• ROD „Bratek” w Tuchowie (OZ Małopolski) za całokształt działalności
• ROD „Oaza” w Aleksandrowie Kujawskim (OZ Toruńsko-Włocławski) za
całokształt działalności

Wyróżnionym ROD przyznać puchary, dyplomy, tablice okolicznościowe
i nagrody pieniężne w wysokości 2000 złotych.

§5
Nagrodzić wszystkie ROD biorące udział w konkursie zestawem wydawnictw
związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§6
Wyniki konkursu ogłosić w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca 2018
oraz opublikować w Biuletynie Informacyjnym PZD.

§7
Koszty przyznanych nagród pokryć ze środków budżetowych KR PZD.
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