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Takiego poparcia nie miał jeszcze żaden projekt obywatelski

924 801
tyle osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 
Wynik ten z pewnością przejdzie do historii, gdyż jeszcze żaden projekt 
obywatelski nie uzyskał tak dużego poparcia obywateli. 

Złożenie podpisów w Sejmie

5 lutego br. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy 
o ROD wraz z ponad sześćdziesięcioma działkowcami przekazali do Sejmu 
924 801 podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 

Tak duża liczba podpisów sprawiła, że musiały zostać zapakowane aż w 32 kar-
tony. Równocześnie przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz 
z zastępcą ofi cjalnie przekazali projekt ustawy wraz z listem do Marszałek Sejmu 
i wymaganymi dokumentami na ręce przedstawicieli Biura Podawczego Sejmu. 
Złożenie podpisów spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. 

 UDANE ZAKUPY Wszystkich 
miłośników zdrowych upraw i wy-
poczynku na świeżym powietrzu 
zapraszamy do odwiedzenia sklepu 
internetowego „działkowca” na 
www.dzialkowiecsklep.pl Są 
tam zarówno narzędzia i sprzęty 
potrzebne na działce (np. sekatory, 
opryskiwacze, kompostowniki, wer-
tykulatory, kosiarki), jak i nawozy, 
nasiona, cebule, szczepionki miko-
ryzowe, przyspieszacze komposto-
wania, mała architektura, książki 
o tematyce ogrodniczej, produkty 
prozdrowotne i ekokosmetyki. 
Codziennie wprowadzane są nowe 

produkty a wybrane objęte promo-
cją. Od wiosny rusza też sprzedaż 
roślin w pojemnikach.  Zapraszamy! 

 STOP SPALANIU! Przypomina-
my, że spalanie resztek roślinnych 
i innych materiałów na działce jest 
niedopuszczalne. To wbrew prawu 
i zbrodnia wobec środowiska i nas 
samych. Trujemy siebie i innych. 
W ROD obowiązuje całkowity zakaz 
wypalania traw oraz spalania od-
padów. Wyjątkiem są pochodzące 
z działki części roślin porażone przez 
choroby i szkodniki, które można 
spalać tylko w dzień, w okresie 1 
X–30 IV. Gminy mogą wprowadzać 

całkowity zakaz spalania na swoim 
terenie. Naruszenie go jest wykro-
czeniem i podlega grzywnie. 
Co robić z dużą ilością resztek roślin-
nych? Kompostować! 
Więcej na ten temat na – 
www.dzialkowiec.com.pl 
w zakładce Bądź eko.

 TNIEMY DRZEWA OWOCOWE 
Prześwietlamy korony jabłoni, grusz, 
śliw oraz krzewy owocowe. Wiśnie 
i czereśnie tniemy po zbiorze owo-
ców. Drzewa zbyt wysokie obniżamy 
tak, aby ułatwić prace pielęgnacyj-
ne. Wycinamy gałęzie krzyżujące 
się, położone zbyt blisko, rosnące do 

środka korony, uszkodzone. Sposób 
cięcia zależy od gatunku rośliny 
i formy korony. Warto zainwestować 
w dobre narzędzia do cięcia –  lep-
szy sekator dłużej i lepiej będzie słu-
żył nam i roślinom. Więcej informacji 
na ten temat w „działkowcu” 02 
i 03/2013 oraz książce „Sztuka cięcia 
drzew i krzewów owocowych” (do 
nabycia na www.dzialkowiecsklep.pl 
lub tel. 22 101 34 34). 

 USUWAMY ZIMOWE OKRYCIA 
ROŚLIN jak tylko pogoda się ustabi-
lizuje i zaczną utrzymywać się tem-
peratury powyżej zera. Rozgarniamy 
kopczyki chroniące róże. 

 TNIEMY KRZEWY OZDOBNE  
Usuwamy pędy chore i przemarznięte 
oraz wszystkie pędy zbędne, krzyżują-
ce się i pokładające. Krzewy, u których 
pąki kwiatowe powstają na pędach 
tegorocznych (np. tawuła japońska, 
hortensja drzewkowata) i krzewy 
ozdobne z liści lub pędów (np. dereń 
biały, perukowiec podolski), wymagają 
silnego przycięcia. Krzewy posiadające 
pąki kwiatowe na pędach zeszłorocz-
nych (np. forsycja) tniemy dopiero po 
przekwitnięciu.

 WYSIEWAMY DO GRUNTU, 
w drugiej połowie marca, przy sprzy-
jającej pogodzie, warzywa i kwiaty 

wytrzymałe na niskie temperatury 
(bób, cebula, groch, koper, wczesna 
marchew, pietruszka, rzodkiewka, 
szpinak oraz chaber, czarnuszkę, gro-
szek, nagietek). Uprawy warto okryć 
folią lub włókniną.

 ROZMNAŻAMY PRZEZ PODZIAŁ 
BYLINY kwitnące latem i jesienią 
(np. liliowce, rudbekie, ostróżkę 
ogrodową). 

 „KALENDARZ BIODYNAMICZ-
NY 2013” to sprawdzone źródło 
informacji na temat zasad produkcji 
zdrowej żywności na działce. Książ-
ka kosztuje tylko 7,90 zł i można ją 
zamówić tel. 22 101 34 34. M.M
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Dziękujemy 
za każdy podpis!

Komitet Inicjatywy Ustawodaw-
czej pragnie złożyć serdeczne 

podziękowania wszystkim dział-
kowcom, którzy poparli obywatel-

ski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowcy. Szczególne 

podziękowania przesyłamy do 
tysięcy osób, które pomimo nie-
sprzyjającej zimowej aury, zaan-
gażowały się w zbieranie podpi-
sów. Bez Państwa pracy sukces, 
jakim jest zebranie największej 
ilości podpisów pod obywatel-

skim projektem ustawy w historii 
polskiej demokracji, byłby nie-

możliwy. Dzięki Waszemu wysiłko-
wi po raz kolejny dowiedliśmy, że 
środowisko polskich działkowców 
i ich przyjaciół jest pełnoprawnym 
członkiem społeczeństwa obywa-

telskiego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 

wszystkim Państwu, ale też nie 
ukrywamy, że liczymy na dalszą 
pomoc. Razem musimy jeszcze 

przekonać 231 posłów, by idąc za 
głosem 924 801 obywateli, pod-

nieśli rękę za projektem realizują-
cym hasło: OCALMY OGRODY!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o ROD

Co dalej z projektem? 
W ciągu trzech miesięcy – od mo-
mentu złożenia projektu ustawy 
z podpisami w Sejmie tj. do 5 maja 
- powinno odbyć się jego pierwsze 
czytanie (debata plenarna, z udzia-
łem reprezentantów komitetu zakoń-
czona głosowaniem). Dlatego zebra-
nie podpisów to pierwszy etap walki 
o nową ustawę dla działkowców. 
Jeszcze ważniejsze jest pozyskanie 
dla projektu jak największej ilości 
zwolenników w Sejmie. Dlatego już 
dziś trwają spotkania działkowców 
z posłami, do biur poselskich oraz 
Marszałek Sejmu wysłane są setki 
listów i petycji. Szczególne znacze-
nie będzie miało podejmowanie 
tego tematu na walnych zebraniach 
w ogrodach. Warto zaprosić na nie 
parlamentarzystów, aby mieli okazję 
osobiście poznać oczekiwania dział-
kowców. 

Walne zebrania 
sprawozdawcze
Przypominamy, że zgodnie ze Sta-
tutem PZD w ogrodach odbywają 
się walne zebrania sprawozdawcze. 
Najważniejszym ich tematem jest 
sytuacja ogrodów i działkowców 
wywołana wyrokiem Trybunału oraz  
obywatelski projekt ustawy o ROD. 
Zachęcamy wszystkich działkowców 
do masowego udziału w walnych 
i czynnego uczestniczenia w podej-
mowaniu decyzji. 
Walne zebrania powinny odbyć 
się we wszystkich ogrodach do 30 
kwietnia 2013 r. 

Konkursy na 2013 rok
Prezydium Krajowej Rady PZD ogło-
siło trzy krajowe konkursy na 2013 
rok: „Modernizacja działki”, „Kroni-
ka ROD – historia i dzień dzisiejszy 
oraz artyzm wykonania”, „Ładny 
i przyjazny Dom Działkowca Roku 
2013”. Terminy przyjmowania zgło-
szeń upływają na początku maja. 
Szczegółowe informacje można zna-
leźć w „Biuletynie Informacyjnym” 
nr 2/2013.

Podczas spotkania z Marszałek Sej-
mu działkowców reprezentowali: 
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, 
mec. Bartłomiej Piech i mec. To-
masz Terlecki z Komitetu Inicjaty-
wy Ustawodawczej oraz sekretarz 
KR PZD Izabela Ożegalska i członek 
KR PZD Janusz Moszkowski.
 Marszałek Sejmu wykazała się du-
żym zrozumieniem dla aktualnej, 
trudnej sytuacji działkowców. Wy-
raziła swoje uznanie dla liczby ze-
branych podpisów oraz nadzieję, że 
projekt będzie ponadpartyjny i zdo-
będzie poparcie parlamentarzystów.  
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki za-
znaczył, że takie jest też oczekiwanie 
działkowców. „Zrobimy wszystko, 
by nasza ustawa zyskała poparcie 
jak największej liczby posłów. Wie-
my, że nie będzie łatwo, ale wierzę, 
w pozytywny fi nał naszej sprawy” 
– mówił prezes. Marszałek Sejmu 
podkreśliła, że jej marzeniem jest 
ustanawianie prawa, którego chcą 
ludzie, a nie któremu się sprzeciwia-
ją. Projekt obywatelski zyskał popar-
cie ponad 920 tysięcy osób i jest to 
najlepszym potwierdzeniem ich woli. 
Na zakończenie Marszałek Ewa Ko-
pacz zaprosiła przedstawicieli Komi-
tetu na ponowne spotkanie, w dniu, 
kiedy odbędzie się pierwsze czytanie 
projektu obywatelskiego w Sejmie. 
Wyraziła też chęć spotkania z dział-
kowcami na terenie ogrodów dział-
kowych.

MZ

mitet Inicjatywy Ustawodawcze

Działkowcy 
u wicemarszałka 
Jerzego Wenderlicha
W tym samym dniu dwunastoosobo-
wa reprezentacja działkowców spotka-
ła się wicemarszałkiem Sejmu Jerzym 
Wenderlichem, przewodniczącym SLD 
Leszkiem Millerem oraz posłanką Anną 
Bańkowską. Przedstawiciele Sojuszu po 
raz kolejny pozytywnie odnieśli się do 
zapisów projektu obywatelskiego. Pod-

kreślili, że w ich ocenie jest on dobry, 
zabezpiecza prawa działkowców i po-
winien zostać przyjęty przez Sejm. Szef 
Sojuszu zapewnił, że jego partia bę-
dzie głosowała za przyjęciem projektu. 
W ocenie wicemarszałka Jerzego Wen-
derlicha imponująca liczba podpisów 
złożonych pod projektem obywatelskim 
sprawia, że  już w tym momencie bro-
ni się on sam. W jego ocenie liczba ta 
nie powinna zostać zlekceważona przez 
parlamentarzystów. 

Działkowcy u wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka

Równolegle pięcioosobowa reprezentacja dzialkowców spotkała się z wice-
marszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, który kolejny raz zapewnił 
działkowców o pełnym wsparciu ze strony PSL. Spotkanie pokazało, że wice-
marszałek bardzo dobrze zna obecną sytuację działkowców i zarówno on sam, 
jak i PSL popierają istnienie ogrodów i obywatelski projekt ustawy przygoto-
wany przez działkowców. Ponadto Eugeniusz Grzeszczak uważa, że mnogość 
projektów  nikomu nie służy. W związku z tym, że złożony projekt obywatelski 
wypełnia wszystkie zalecenia Trybunału, PSL nie widzi potrzeby pisania własnej 
ustawy regulującej prawa działkowców i ogrodów.    

PORADY OGRODNICZE Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na  www.pzd.pl i www.ocalmyogrody.pl


