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Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl

Wspólne
świętowanie!

3

Rys.J. Szymański

35-lecie istnienia PZD

W 2016 roku Polski Związek Działkowców obchodzi 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra
okazja do wspólnego świętowania, ale także do
podsumowań minionych lat i zaprezentowania
dorobku ogrodów i Związku.

W

ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele
nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej
Polsce udało się zbudować ogromną społeczność
sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje
i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa.
Rola PZD zmieniała się w ciągu tych lat wraz z sytuacją społeczno-polityczną. Dynamiczny rozwój ogrodów stopniowo zastąpiła konieczność walki o zachowanie ogrodów działkowych
i praw przysługującym działkowcom. Doświadczenia z minionych
35 lat istnienia pokazują, że posiadanie silnego, niezależnego
samorządu, reprezentującego interesy środowiska działkowego
jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Tylko Związek jest
w stanie skutecznie obronić ogrody i prawa działkowców oraz
zapewnić warunki dla dalszego rozwoju idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jedynie silna i zjednoczona organizacja może
obronić ogrody i dać opór nieustającym atakom, by zachować
ogrody dla przyszłych pokoleń.
Minione 35lat to nie tylko trudy ciężkiej i owocnej pracy tysięcy działaczy Związku w całej Polsce na rzecz ogrodów działkowych, ale i wiele sukcesów, które udało się odnieść. Uroczyste
i radosne świętowanie obchodzonego jubileuszu PZD odbędzie
się podczas Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu. AH

KONKURS JUBILEUSZOWY

„PZD – historia
i wspomnienia”
Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie
upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę
o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu
czekają cenne nagrody!
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden
z pięciu tematów konkursowych:
 Praca i służba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste
działaczy związane z działalnością PZD pokazujące ich
osobiste zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do
rozwoju Związku.
 Ocalić od zapomnienia. Materiały archiwalne (zdjęcia, dokumenty, itp.) będące w posiadaniu uczestnika konkursu
wraz z ich opisem lub relacją z danego wydarzenia, którego dotyczą materiały oraz wyjaśnieniem ich znaczenia dla
historii PZD.
 Jak PZD przyczynił się do rozwoju mojego ogrodu.
Informacje i relacje obrazujące wpływ działalności PZD
na konkretny ogród działkowy. Co udało się zyskać, lub
ochronić przed zniszczeniem, dzięki obecności w strukturach Związku ( relacje + zdjęcia).
 Szczególne chwile. Najważniejsze dla uczestnika konkursu
wydarzenia związane z działalnością PZD.
 Za co jestem wdzięczny PZD. Osobiste korzyści płynące
z przynależenia do Związku, a także pozytywy wynikające
z działania w strukturach. Jak obecność w PZD wpłynęła
na mnie, na mój ogród.
Więcej: www.pzd.pl 
AD

września odbędzie
się wielkie spotkanie
działkowych pasjonatów i działaczy PZD z całej
Polski podczas Krajowych
Dni Działkowca. W tegorocznym wspólnym świętowaniu,
które odbędzie się w Zabrzu,
uczestniczyć będzie blisko
800 działkowców.
Krajowe Dni Działkowca od
wielu lat stwarzają doskonałą
okazję do zamanifestowania jedności i solidarności
środowiska działkowców.
Tegoroczne święto będzie
jednak wyjątkowe, gdyż
połączone jest z uroczystymi
obchodami jubileuszu 35-lecia Związku. Wśród obecnych
nie zabraknie przedstawicieli
władz związkowych na czele
z Prezesem PZD Eugeniuszem
Kondrackim. Zaproszeni zostali także zasłużeni działacze
PZD, którzy w minionych 35
latach wnieśli znaczący wkład
w rozwój ogrodów i Związku.
Krajowe Dni Działkowca
rozpoczną się galą sztandarową, w której wystąpi ponad
40 delegacji z różnych stron
kraju. W programie przewidziano wiele atrakcji. Nie
zabraknie też wpisującego
się w tradycję tego święta
oficjalnego ogłoszenia i nagrodzenia laureatów konkursów krajowych „ROD Roku
2015”, „Wzorowa Działka
Roku 2015” oraz „Wzorowa
Altana”, a także wręczenia
odznaczeń związkowych
zasłużonym działaczom. Po
części oficjalnej zaplanowano
m.in. zwiedzanie wystaw,
kiermasz, prezentacje i degustacje lokalnych produktów.
Organizatorem imprezy jest
PZD wspólnie z prezydentem
Zabrza oraz OZ Śląskim. AH

Zakończono
przegląd ROD
i działek

Powszechny Przegląd Zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku dobiegł
końca. Dla ogrodów jak
i działkowców był bardzo
ważnym projektem, który
kompleksowo przedstawi
stan zagospodarowania
polskich ogrodów.

P

owołane komisje we
współpracy z zarządami
ROD rzetelnie i z zaangażowaniem przeprowadziły dokładną
ocenę stanu zagospodarowania
polskich ogrodów. Komisje oceniały infrastrukturę ROD i działek,
ustalając jednocześnie potrzeby
inwestycyjne ROD. W większości
przypadków idea przeglądu została odebrana pozytywnie.
Analiza i końcowa ocena
powszechnego przeglądu będzie
stanowiła ważny punkt odniesienia w procesie rozwoju i dalszego
prawidłowego funkcjonowania
ROD. DM

PZD walczy z opłatami za śmieci

JUŻ W SPRZEDAŻY
jesienna oferta
cebulek kwiatowych!
Tulipany

Narcyzy
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ozdobne

Lilie

ZAMÓW
na www.dzialkowiecsklep.pl
lub tel. 22 101 34 34

W związku z problemem wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych KR
PZD podjęła szereg działań, mających na celu doprowadzenie, aby opłaty za śmieci były dostosowane do specyfiki i potrzeb ROD.

P

o opracowaniu badania jak funkcjonuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęto zadania dla wszystkich struktur Związku. KR PZD wystąpiła też do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa o spowodowanie, aby opłaty za śmieci były adekwatne do
ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD. Tematem opłat za śmieci z ogrodów
działkowych udało się również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do
Ministra Środowiska o zmianę zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD. Ministerstwo Środowiska dostrzega problem i potrzebę zmiany przepisów ustawy „śmieciowej”, m.in.
w zakresie określenia górnej granicy stawki opłaty ryczałtowej. KR PZD przedstawiła również
Ministrowi Środowiska problemy związane z wywozem śmieci na terenach ogrodów działkowych wraz z wnioskami oraz informacją, że jesteśmy zgodni z RPO, co do konieczności nowelizacji ustawy „śmieciowej”. MAP

Problem meldowania w ROD

Art. 12 ustawy o ROD zakazuje zamieszkiwania na terenie ogrodu działkowego. Jednak części
nielegalnym lokatorom ROD udaje się uzyskać zameldowanie w ROD, co traktowane jest przez
nich, jako usankcjonowanie ich nielegalnego zamieszkiwania w ROD. Tymczasem w świetle przepisów meldunek jest jedynie potwierdzeniem miejsca pobytu, a nie jego prawną akceptacją.

W

sprawie meldowania na terenie ROD
interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył poseł Tomasz Szymański (PO). Minister podzielił
stanowisko, które reprezentuje PZD, wskazując, że „meldunek nie rozstrzyga o prawie
do lokalu […] stwierdza bowiem tylko stan
faktyczny i nie stanowi wyrażenia zgody osoby uprawnionej do lokalu na pobyt w nim
meldowanego”. Oznacza to, że meldunek nie
legalizuje zamieszkiwania, jednak utrudnia
walkę z tym zjawiskiem. Przykładają do tego
rękę zarówno organy administracji publicznej,

które meldują, jak i sądy administracyjne, które akceptują takie decyzje. W ich opinii zameldowanie to czynność jedynie o charakterze
ewidencyjnym.
PZD wskazuje, że nie oznacza to jednak, że
można meldować w dowolnym miejscu. Ustawodawca dopuszcza jedynie zameldowanie
w lokalu, czyli miejscu służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Tymczasem
altana w ROD tego kryterium nie spełnia
w związku z ustawowym zakazem zamieszkiwania na terenie ogrodu oraz jej warunkami
technicznymi. AD

Milionowe inwestycje w ogrodach

Blisko 49 milion złotych wyniósł koszt prac budowlanych w ogrodach działkowych w ubiegłym
roku. Przeprowadzone inwestycje dotyczyły najpilniejszych potrzeb remontowych ogrodów,
a także rozwoju infrastruktury ROD.

W

ramach inwestycji przeprowadzonych w 1020 ROD wykonano: 63 376 m² ogrodzeń;
298 bram i furtek; 75 hydroforni i innych urządzeń wodnych; 81 pomp wodnych; 1 408
punktów czerpalnych wody; 77 333 mb sieci wodociągowej; 81 512 mb sieci energetycznej; 30 825 m² dróg i alei ogrodowych; 4 323 m² parkingów; 2 698 m² pasów zieleni; 1 689
mb kanalizacji i 10 sanitariatów; 3 227 m² placów zabaw. Z kolei w 261 ROD wykonano prace
remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych, a także wiele
innych prac, takich jak budowa rowów odwadniających czy monitoring. W wielu ogrodach wykonano remonty infrastruktury ogrodowej.
Fundusze na remonty pochodziły z dotacji struktur PZD i środków własnych ROD. Zaledwie
niewiele ponad 2 proc. z 49 mln zł stanowiły środki ze źródeł zewnętrznych. To najlepiej pokazuje, że wszystkie struktury Związku powinny wytężyć swoje działania w zakresie ich pozyskiwania. Przeprowadzanie regularnych inwestycji i remontów w ROD sprawia, że ogrody lepiej
służą nie tylko działkowcom, ale także lokalnej społeczności. AD

„ROD ROKU 2016”
WYBRANY!

K

onkurs na najpiękniejszy
Rodzinny Ogród Działkowy
to już tradycja. Dzięki niemu
propagowane są dobre wzorce, które
przekładają się na piękno i rosnącą
estetykę ogrodów. W tym roku zgłoszonych zostało 17 ogrodów będących
laureatami konkursów okręgowych.
Komisja Konkursowa oraz Prezydium
KR PZD miało nie lada problem, by
wśród tylu pięknych ogrodów wybrać
ten najładniejszy.
Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku
2016 otrzymał ROD „Tulipan” w Zabrzu. Wśród pięciu laureatów konkursu
znalazły się: ROD „Mamry” w Węgorzewie, ROD Chemik” w Żorach, ROD
im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach
oraz ROD „Pod Lipami” w Pile.
Prezydium KR PZD doceniło także
10 ogrodów za działalność w różnych dziedzinach. Pełna informacja
na stronie www.pzd.pl w zakładce
KONKURSY.
AH

KONKURS
„WZOROWA ALTANA”
ROZSTRZYGNIĘTY!

A

ltany są nieodłącznym elementem ogrodowego krajobrazu, a także dumą ich
właścicieli. Chcąc pokazać, jak urokliwe
i piękne może być serce działki, Krajowa Rada po
raz pierwszy ogłosiła konkurs „Wzorowa Altana”.
Spośród 41zgłoszeń, Prezydium KR PZD wybrało te altany, które są najlepsze, najbardziej funkcjonalne, estetyczne, pomysłowe i urokliwe. Tytuł
„Wzorowej Altany Roku 2016” otrzymały altany:
Hanny i Andrzeja Pukownik z ROD „Pocztowiec”
w Niemczu, Doroty i Wiesława Kucyk z ROD im.
Obrońców Westerplatte „Malwa” w Świdniku,
Ewy i Krzysztofa Ciepłuch z ROD „Rozkwit”
w Sieradzu, Sebastiana Niewiadomskiego z ROD
„Radiowo-Fosa II” w Warszawie, Jakuba Jaskuły z ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Edyty Dziuba
z ROD „Księcia Bolko” w Świdnicy, Anny i Rafała
Ślęzak z ROD „Wypoczynek” w HeramnicachUstroniu, Elżbiety i Antoniego Rogowskich z ROD
„Złote Łany” w Bielsko Białej, Haliny Nowak
z ROD „Źródełko” w Skarżysku Kamiennej, Genowefy i Józefa Strzałkowskich z ROD „Wodnik”
w Chełmży. Ponadto przyznano 20 wyróżnień.
Pełna lista laureatów na www.pzd.pl. AH

 Co warto wiedzieć o podkładkach
 Odmiany winorośli do uprawy
amatorskiej
 Sadzimy truskawki
 Karłowe krzewy i drzewa

 Zwalczać, czy nie zwalczać?
Sadowniczy słowniczek
Ochrona jesienią
Kiedy sadzić cebulowe

PORADY OGRODNICZE
Czas na cebulowe

Wrzesień to odpowiedni termin do sadzenia kwiatów cebulowych, takich jak:
szachownice, narcyzy, tulipany, hiacynty,
kamasje, lilie, cebulice, śnieżyce, śnieżniki, śniedki, szafirki. Cebule i bulwy
sadzimy zwykle na głębokość równą ich
trzykrotnej wysokości.

Ważna profilaktyka

Usuwajmy resztki roślinne pozostałe
po zakończonych uprawach warzyw,
kwiatów, a także robaczywe i zgniłe owoce m.in. jabłoni, grusz, śliw,
leszczyny. Ograniczymy w ten sposób
źródła chorób i szkodników w przyszłym
sezonie. SM

LAUREACI KONKURSU ”
WZOROWA DZIAŁKA
ROKU 2016”

P

rezydium KR PZD zadecydowało
o wynikach cieszącego się od wielu lat
niesłabnącą popularnością krajowego
konkursu „Wzorowa Działka Roku 2016”. Do
rywalizacji stanęły 24 działki będące laureatami konkursów na szczeblu okręgowym.
Tytuł „Wzorowej Działki Roku 2016”
otrzymały działki: Jolanty i Dariusza Zaporowskich z ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wlkp.,
Małgorzaty Seman z ROD „Miedzianka” w Polkowicach, Teresy i Tadeusza Szczerba z ROD
„Przyszłość” w Tomaszowie Lub., pani Haliny
Marciszewskiej z ROD „Budowlani” w Piwkach k. Kutna, Marii i Zbigniewa Pękalskich
z ROD „Księcia Bolko” w Świdnicy, Barbary
Radajewicz z ROD „Tulipan” w Zabrzu, Jolanty
i Czesława Chrostowskich z ROD „Mamry”
w Węgorzewie, Marii Włodarczyk z ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach. Gratulujemy! AH

