Szanowny Działkowiczu!!!
W Twoje ręce przekazujemy ten oto
informator
ogrodowy,
ponieważ
mamy
świadomość, że informacje zawarte na tablicy ogłoszeń
nie są przez Ciebie czytane, więc przekazujemy Ci te:
WAŻNE INFORMACJE
Skład Zarządu od 27 kwietnia 2019 r.:
1. Jolanta Bryl – Prezes
2. Tomasz Nowicki – Pierwszy Wiceprezes
3. Marek Sawicki – Wiceprezes
4. Iwona Jaroszewska – Sekretarz
5. Krystyna Włodarczyk – Skarbnik
Nr telefonu do kontaktu : 532-584-566
Adres do korespondencji listowej:
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im.
„Zagaje”,
Skrytka pocztowa nr 38, 82-310 Elbląg 2
Adres do korespondencji e-mail : rodzagaje@wp.pl
W okresie od 15 kwietnia do 15 października w każdy
czwartek miesiąca od godziny 16.30 do 18.30 Zarząd ROD
pełni dyżury. W ważnych sprawach niecierpiących zwłoki możliwy
kontakt z Zarządem w innym dniu po uprzednim umówieniu
telefonicznym.
Osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty za działkę oraz nie
rozliczyły się z energii elektrycznej prosimy niezwłocznie uregulować
na numer rachunku bankowego ROD im. „Zagaje” Nr 15 8297
0008 0002 9027 2000 0010. Przypominamy, że zgodnie z
Uchwałą Walnego Zebrania opłaty za działkę wnosi się w terminie
do 30 czerwca każdego roku. W tytule przelewu prosimy
podawać numer działki.

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
1. Jeżeli przywozisz swojego pupila na działkę, to proszę zadbaj
o to, żeby był odpowiednio zabezpieczony, nie wypuszczaj go,
aby biegał po alejkach bezpański, załatwiał swoje potrzeby
fizjologiczne na alejkach, bez smyczy i kagańca, bo jest to
wbrew przepisom naszego Regulaminu ROD, a ponadto
irytuje to Działkowców.
2. Jeżeli wjeżdżasz samochodem na teren Ogrodu , zachowaj
prędkość (20 km/h) , pamiętaj aby zostawić alejki przejezdne
i nie komplikuj ”życia” innym Działkowcom, nie bądź
opryskliwy, szanuj swojego sąsiada. Jeżeli zapraszasz Gości,
to pofatyguj się do bramy po nich i uprzedź jakie panują tutaj
zwyczaje. Cenimy sobie porządek, ciszę i spokój.
3. Ogrodowe pojemniki na śmieci służą tylko i wyłącznie do
wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z działki.
Nie wyrzucaj do śmietnika zielonych odpadów – zeskładuj je
na swoim kompostowniku. Pozostałe odpady typu: meble,
elektro śmieci należy usuwać we własnym zakresie.
Proszę tego przestrzegać!!! W przeciwnym razie wszyscy
zostaniemy
obciążeni kosztami wywozu!!
Bądźcie
czujni!!!
„ZAANGAŻUJ SIĘ !!!!”
W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować dwie imprezy:
1. Targi Ogrodowe pod hasłem: „PODZIEL SIĘ ROŚLINKĄ „
w dniu 24 sierpnia br. od godziny 11.00 „Pod Wiatą”
spotkamy się , aby podzielić się sadzonkami, które należy
posadzić jeszcze jesienią, aby na wiosnę cieszyć się ich
widokiem. W ramach targów proponujemy, aby nie tylko
wymienić się roślinkami (truskawkami, kwiatami itp.) ale
również ciekawymi przepisami na przetwory zimowe. Mile
widziane przetwory do degustacji oraz ciasto do kawki .
Ponadto planujemy zaprosić na naszą inicjatywę Instruktora
ogrodowego, który opowie nam trochę ciekawych rzeczy o
uprawach ekologicznych i nie tylko. Oczekujemy na Wasze
zaangażowanie i prosimy o potwierdzenie przybycia na Targi
z roślinką i nie tylko do 20 sierpnia br. na adres e-mail

bądź na telefon ogrodowy. Chcielibyśmy aby Targi odbywały
się dwa razy do roku (wiosną i jesienią) ,oraz żeby na stałe
wpisały się w nasz kalendarz ogrodowy.
2. W dniu 31 sierpnia br. od godziny 14.30 organizujemy
Dożynki Ogrodowe. Zapewniamy muzykę na żywo ognisko
z kiełbaskami, żurek, bigosik oraz piwko.
Od Was oczekujemy propozycji wspólnych zabaw
i konkursów, a ponadto chcielibyśmy, aby w miarę
możliwości przynieść „rarytasy” do wspólnej degustacji np.
przetwory, ogóreczki małosolne (chlebek i smalczyk już
zamówiono),ciasto własnej roboty, naleweczki oraz plony
z ogródków (dynie, cukinie, kabaczki, kwiaty, zioła), tak aby
pięknie dożynkowo przystroić nasz wspólny stół. Z uwagi na
zbyt skromny budżet na tę imprezę, proponujemy niewielką
składkę po 15 zł. od osoby dorosłej i 5 zł. od dziecka (do 14
roku życia).
W dzień poprzedzający dożynki będą potrzebne również
Wasze ręce, aby przygotować miejsce do tańców oraz
przystroić naszą piękną Wiatę.
Oczekujemy na Wasze zaangażowanie
i prosimy o
potwierdzenie przybycia na Dożynki wraz z wpłatą
odpowiedniej kwoty gotóweczki do 25 sierpnia br. na ręce
Pani Skarbnik- Krystyny Włodarczyk( działka 65). Chętni do
pomocy przy organizacji proszeni są o zgłaszanie się do Pani
Prezes – Jolanty Bryl nr telefonu 532-584-566.
COŚ PYSZNEGO???
Proste i szybkie ciasto z owocami








Składniki:
125 g masła
10 łyżek drobnego cukru do wypieków
3 jajka
szczypta soli
10 łyżek mąki pszennej
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
około 400 g dowolnych owoców np. nektarynek, śliwek



Do posypania:
cukier biały lub jasny brązowy (trzcinowy)

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, odłożyć.
W misie miksera umieścić masło z cukrem i szczyptą soli.
Zmiksować do otrzymania jasnej, puszystej masy maślanej.
Dodawać jajka, jedno po drugim, miksując po każdym dodaniu do
całkowitego połączenia się masy. Dodać przesianą mąkę
z proszkiem i delikatnie wymieszać szpatułką.
Ciasto przelać do tortownicy o średnicy 20 lub 22 cm wyłożonej
papierem do pieczenia. Na wierzch wyłożyć owoce (owoce typu
nektarynki, śliwki - skórką do dołu, rozcięciem do góry; owoce
drobne można wcześniej obtoczyć w mące). Po owocach posypać
cukrem - według uznania.
Piec w temperaturze 175ºC przez około 40 minut lub do tzw.
suchego patyczka.
Smacznego :-).
ODROBINA HUMORU
Wielkie targi jabłek. Ogrodnicy przechwalają się kto
wyhodował większy okaz:
- My to przywieźliśmy takie jabłko, że we dwóch musieliśmy
je na pakę wrzucić.
- My wyhodowaliśmy takie, że jak dojrzało to całe drzewo się
połamało.
- A my wyhodowaliśmy takie, że jak je wieźliśmy wozem na
targ to przy postoju wyszedł z niego robak i zeżarł konia!


Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej!!!
www.rodzagaje.pl
Red. JB, lipiec 2019 r.

