
5 maja 1987 roku odbyło się Walne Zebranie założycielskie naszego ogrodu, które dokonało 
wyboru organów ogrodu:

Skład Zarządu

Marian ZAJĄC - Prezes Zarządu

Stanisław ONAK - Wiceprezes Zarządu

Henryk SERWETA - Wiceprezes Zarządu

Barbara MAJKOWSKA - Sekretarz

Alina SKOWRON - Skarbnik

Krystian GRZESIK - Członek Zarządu

Mieczysław KRZYWAŃSKI - Członek Zarządu

Stanisław GORZKOWSKI - Członek Zarządu

Henryk CHMIELEWSKI - Członek Zarządu

Zbigniew DZIENNIAK - Członek Zarządu

Wacław WŁODARCZYK - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Bohdan KARASZEWSKI - Przewodniczący Komisji

Edmund ŁUKASIK - Członek Komisji

Stanisław CHYŁA - Członek Komisji

Piotr NIEWCZAS - Członek Komisji

Bernard FIC - Członek Komisji



Walne zebranie podjęło uchwałę o nadaniu imienia Pszczółka naszemu ogrodowi.

Aby doszło do zebrania założycielskiego warto odnotować dwa ważne wydarzenia:

1. Decyzją  Administracyjną  GG/98/87  z  dn.  24.02.1987r.  przekazano  teren  pod  pracownicze

ogródki działkowe;

2. Protokołem z  dnia 25.03.1087 roku przekazano  teren Wojewódzkiemu Zarządowi  Polskiego

Związku Działkowców w Katowicach.

Przypomnijmy niektóre wydarzenia z minionych 35 lat, które miały wpływ na rozwój ogrodu:

 Przekazanie w lipcu 97 roku do Wojewódzkiego Zarządu na Fundusz Rozwoju przez KUM 

„Bumar-Łabędy” 25 mln. zł oraz przez Hutę Łabędy 450 tys. zł. Za te pieniądze wykonano 

ogrodzenie zewnętrzne ogrodu oraz sfinansowano materiał na sieć wodociągową;

 Lata 1993 - 1994 - wykonanie dróg wewnętrznych, dzięki dostarczonemu żużlowi

przez Kazimierza Marusińskiego;

 Rok 1996 - wykonanie sieci wodociągowej pod kierownictwem ówczesnego prezesa

Pana Mariana Zająca;

 Lata 1997 i 2004 – pomalowanie ogrodzenia zewnętrznego;

 Rok 2000 – przejęcie terenu nad stawem oraz stawu i wykonanie ogrodzenia zewnętrznego 

tego terenu z materiału zakupionego przez Urząd Miasta (w ramach kompensaty

za odprowadzanie wody deszczowej przez staw). Koordynatorem dostaw był Janusz Marcinów;

 Rok 2002 – wykonanie fundamentów pod świetlicę;

 Rok 2003 – zainstalowanie liczników na sieci wodociągowej;

 Rok 2006 – wybudowanie pod kierownictwem Ryszarda Bryły w stanie surowym świetlicy

i wiaty oraz zakończenie i oddanie do użytku w 2009 roku. Znaczący udział w tym 

przedsięwzięciu mieli: Marcin Wojnarowski, Robert Musiał, Sebastian i Jan Matuszczykowie;

 Lata 2007-2009 – w ramach kompensaty za zajęcie terenu pod inwestycje Podstrefy Gliwickiej 

KSSE:

- wybudowano 800 m2 parkingu,

- wykonano trawnik,

- utwardzono teren przed wiatą,

- naprawiono i utwardzono drogę główną miedzy sektorami A i B;

 Rok 2011 – założenie strony internetowej;

 Rok 2013 – zrealizowanie pod kierownictwem Ryszarda Bryły Projektu podłączenia energii 

elektrycznej do Ogrodu i działek. Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu w wys. 50 tys.

z OZŚ. PZD w Katowicach;

 Rok 2014 – odbyto Zebranie działkowców ws. wyboru stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym 

jednogłośnie działkowcy postanowili pozostawić ROD Pszczółka w Gliwicach jako jednostkę 



organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców i powierzenie mu 

dalsze prowadzenie ogrodu;

 Rok 2016 – wykonano 12 stopniowe schody w sektorze B,

 Rok 2016 – wykonano modernizację szafy rozdzielczo – pomiarowej Nr 4 i podłączono 8 działek

do sieci elektrycznej,

 Rok 2017 – podłączono do sieci miejskiej wod. – kan. projektowanego kontenera WC

i istniejącego budynku świetlicy. Dotacja z OZŚl. : 8 000,00 zł,

 Rok 2017 – wykonano ogrodzenie drogi od strony ulic Murarskiej i Klasztornej w celu 

utworzenia 12. działek.

 Rok 2017 - wyłożono kostką brukową plac przed świetlicą,

 Rok 2018 – doprowadzono sieć wodną i elektryczną do 12. nowych działek (numery działek 

178÷189),

 Rok 2018 – wykonano budynek gospodarczy,

 Rok 2018 – zakupiono namiot imprezowy o wymiarach 6mx12m,

 Rok 2018 – zakupiono namiot imprezowy o wymiarach 5mx6m,

 Rok 2018 – zakupiono 12 kpl. Ławostołów,

 Rok 2018 – zakupiono zestaw nagłaśniający,

 Rok 2019 – modernizacja sieci wodnej na kwotę,

 Rok 2019 – utwardzenie drogi w al. Głównej,

 Rok 2021 – rozbudowa sieci elektroenergetycznej,

 Rok 2022 – planowane zadania inwestycyjne i remontowe:

- zadanie inwestycyjne "WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ OGRODU",

- zadanie inwestycyjne "WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO BIURA ZARZĄDU I JEGO 

OTOCZENIA",

- zadanie remontowe p.n.: "MODERNIZACJA SZAF ROZDZIELCZO - POMIAROWYCH SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNEJ",

- zadanie remontowe p.n.: "MALOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE BIURA ZARZĄDU, 

TARASU ORAZ OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY",

Te  wszystkie  działania  mogły  być  zrealizowane  dzięki  zaangażowaniu  działkowców  w  pracach

społecznych na rzecz ogrodu, za co Zarząd ROD Pszczółka serdecznie dziękuje.
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