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PORADY OGRODNICZE

 PORZĄDKUJEMY DZIAŁKĘ 
Na początku miesiąca odkrywamy 
rośliny, wygrabiamy resztki ściółek, 
zaschnięte liście, wycinamy za-
schnięte pędy bylin. Resztki roślinne 
najlepiej przeznaczyć na kompost. 
Po uprzątnięciu działki rozpoczyna-
my wiosenne uprawki.

 ZAKAZ SPALANIA Przypomina-
my, że spalanie resztek roślinnych 
i innych materiałów na działce jest 
niedopuszczalne. 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 spala-
nia na swoim terenie, a jego naru-
szenie podlega grzywnie. 

 UDANE ZAKUPY Zapraszamy do 
odwiedzenia sklepu internetowego 
„działkowca” na www.dzialkowiec-
sklep.pl To doskonały sposób na 
szybkie i tanie zakupy artykułów 
bardzo dobrej jakości. Są tam zarów-
no narzędzia i sprzęty potrzebne na 
działce (np. sekatory, opryskiwacze, 
wertykulatory, kosiarki, rozdrabnia-
cze gałęzi), jak i nawozy, nasiona, 
cebule, rośliny w pojemnikach, 
szczepionki mikoryzowe, przy-
spieszacze kompostowania, mała 

architektura, książki o tematyce 
ogrodniczej i produkty prozdrowot-
ne. W ofercie sklepu znaleźć można 
też tunele i szklarnie. Codziennie 
wprowadzane są nowe produkty 
a wybrane objęte promocją. 

 NA TRAWNIKU Wykonujemy 
wertykulację (usuwamy warstwę 
fi lcu) i aerację – napowietrzanie po-
przez nakłuwanie np. butami z kol-
cami lub specjalnym sprzętem. Po 
zabiegu warto rozrzucić na trawniku 
nieco piasku. Sprzęt i materiały do 
pielęgnacji trawnika a także nasiona 
do wiosennej dosiewki można zamó-
wić na www.dzialkowiecsklep.pl

 A CO ROBIĆ NA DZIAŁCE? 
Co miesiąc odpowiedź na to pytanie 
podaje miesięcznik „działkowiec”. 
Poza praktycznymi zaleceniami na 
temat bieżących prac na działce są 
tam też gotowe projekty np. rabat, 
kącików wypoczynkowych, warzyw-
ników, a także prezentacje pole-
canych na działki roślin ozdobnych 
i sadowniczych, zasady ich uprawy, 
nawożenia i ochrony. Poruszane są 
też tematy dotyczące modernizacji 
działki, w tym altany.

 CIĘCIE BRZOSKWINI Rozpoczy-
namy je po kwitnieniu drzew. Rocz-
ne pędy skracamy nad 6–8 oczkiem, 

wycinamy pędy bardzo cienkie, cho-
re, przemarznięte, zbytnio zagęsz-
czające koronę. Duże rany po cięciu 
smarujemy Funabenem PA. Warto 
zainwestować w dobre narzędzia –  
lepszy sekator dłużej nam posłuży. 
Więcej informacji w książce „Sztuka 
cięcia drzew i krzewów owocowych” 
(do nabycia na www.dzialkowiec-
sklep.pl lub tel. 22 101 34 34). 

 TNIEMY RÓŻE Inaczej 
tnie się róże wielkokwiatowe, 
inaczej pnące lub okrywowe. 
U róż wielokwiatowych 
(najpopularniejszych) przycina się 
pędy nad 5–7 oczkiem i usuwa 

pędy słabe, uszkodzone, nadmiernie 
zagęszczające krzew. Gdy krzewy 
są nieco przemarznięte przycina się 
je mocniej, pozostawiając tylko 6–7 
pędów. Szczegółowo o cięciu róż – 
w kwietniowym „działkowcu”.

 W WARZYWNIKU Na początku 
miesiąca na grządkach siejemy 
jeszcze groch, bób, szpinak, 
pietruszkę, cebulę, a na rozsadniku 
brokuły, kalarepę, kapustę i sałatę 
na zbiór letni. Grządki, które 
chcemy obsadzić później, teraz 
można obsiać nawozami zielonymi 
na przekopanie (facelią, wyką, 
łubinem, peluszką). (mm)

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na  www.pzd.pl  www.ocalmyogrody.pl   www.dzialkowiec.com.pl
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Licznik z podpisami poparcia wzrósł do

935 867 
Mimo tego że 5 lutego członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodaw-
czej projektu Ustawy o ROD wraz z działkowcami przekazali do Sejmu 
924 801 podpisów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy 
o ROD, wynik ten nie jest jednak ostateczny. Nadal napływają do nas 
listy z podpisami poparcia, dzięki czemu mamy ich już 935 867. Podpi-
sy te nie mogą zostać zlekceważone i wyrzucone do kosza. Dlatego też 
w najbliższych dniach członkowie Komitetu złożą je w Biurze Podaw-
czym Sejmu. (mz)
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Razem przeciwko 
niszczeniu inicjatywy 

obywatelskiej
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o ROD nawiązał 

współpracę z organizatorami kampa-
nii „Obywatele decydują”. Celem tej 
inicjatywy jest ułatwienie Polakom 
składania obywatelskich projektów 

ustaw i zapewnienie, żeby takie 
projekty były rzetelnie rozpatrywa-
ne przez polityków. Tylko bowiem 
poprzez wspólne działania samych 
obywateli można zmienić dotych-

czasowy stosunek klasy politycznej 
do wszelkich oddolnych inicjatyw, 
które – niestety – są postrzegane 
przez rządzących jako zagrożenie 

dla ich pozycji i władzy. Dotychczas 
około 5 milionów podpisów Polaków 
pod obywatelskimi projektami ustaw 

trafi ło do sejmowego „kosza” lub 
sejmowej „zamrażarki”. Świadczy to 
o negatywnym stosunku środowisk 
politycznych do projektów obywa-

telskich. Mamy nadzieję, że wspólnie 
przełamiemy złą praktykę trakto-

wania projektów obywatelskich, a 
projekt ustawy o rodzinnych ogro-

dach działkowych będzie pierwszym 
z wielu, które staną się obowiązują-

cym prawem. (ah) 

Walne zebrania
sprawozdawcze w ROD 
W porządku obrad - obok statu-
towych obowiązków, jakie winny 
wypełnić walne zebrania - doda-
ny został punkt dotyczący aktu-
alnej sytuacji ogrodów i Związku. 
Działkowcy powinni zostać zapo-
znani z projektem obywatelskim 
ustawy o ROD, a także projekta-
mi poselskimi (PO, SP).Powinni 
ocenić wszystkie projekty, a tak-
że otrzymać informacje na temat 
działań podejmowanych w celu 
obrony ogrodów. Apelujemy do 
wszystkich działkowców o ak-
tywny udział w walnych zebra-
niach.  Mamy tylko jedną szansę, 
by obronić ogrody i zachować ich 
dotychczasowy kształt. (ab)

Kwietniowy 
„działkowiec” 
już w sprzedaży!
Za oknem wiosna, na działce 
mnóstwo pilnej pracy do wyko-
nania. Od czego zacząć?  – pod-
powie nam kwietniowe wyda-
nie miesięcznika „działkowiec”. 
Szczególnie polecamy artykuły 
na temat: kwietniowych wy-
siewów, cięcia róż, łatwego 
odchwaszczania, zabezpiecza-
nia roślin przed przymrozkami, 
wiosennego nawożenia, błędów 
popełnianych w warzywniku, 
zwalczania mszyc. Z „działkow-
ca” można  dowiedzieć się jakie 
gatunki i odmiany roślin sadow-
niczych sprawdzą się na dział-
ce, które gatunki kwiatów będą 
nam pięknie i długo pachnieć, 
jak i z czego stworzyć efektowne 
kompozycje roślinne lub jak za-
aranżować przedogródek.
 „Działkowiec” to najlepsze  na 
rynku pismo ogrodnicze.  Warto 
po nie sięgać aby pięknie zago-
spodarować lub zmodernizować 
działkę. Przypominamy, że mie-
sięcznik trafi a też do zarządu 
ogrodu i jest na wyposażeniu 
ogrodowych bibliotek.  Zapra-
szamy do lektury!   (mm)

Zaledwie trzy tygodnie od złoże-
nia podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy o ROD w Sej-

mie, Marszałek Ewa Kopacz skierowa-
ła go do pierwszego czytania. Zgodnie 
z procedurą ustawodawczą powinno 
się ono odbyć do 5 maja br. Czasu po-
zostało już więc naprawdę niewiele, 
dlatego działkowcy powinni wykorzy-
stać każdy dzień, by pokazać swoje 
poparcie dla obywatelskiego projektu 
o ROD. Najpełniejszym tego wyrazem 
pozostaje oczywiście ponad 930 ty-
sięcy podpisów złożonych pod projek-
tem, jednak działkowcy powinni nadal 
kierować listy poparcia do najważniej-
szych przedstawicieli władz, spotykać 
się z posłami i samorządowcami oraz 
brać czynny udział w trwających obec-
nie walnych zebraniach. W każdym 
klubie są posłowie przychylni projek-
towi obywatelskiemu. Jeżeli ich stara-
nia wzmocni manifestacja społecznego 
poparcia, to szansa, że zdołają przeko-
nać władze partii do stanowiska zgod-
nego z interesami działkowców, jest 
naprawdę realna. (mz)

W dniach 8 i 9 marca br. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Biura Mię-
dzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Polski Związek Dział-
kowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnicy 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej 
Piech i mec. Tomasz Terlecki. Jeden z najważniejszych tematów obrad poświę-
cony był aktualnej sytuacji polskich działkowców. Członkowie Biura wyrazili 
swoje pełne poparcie dla PZD i jego działań podejmowanych w obronie ogro-
dów. Na zakończenie skierowali list do przedstawicieli władz RP – prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, Marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.    (mz)

„Zgromadzenie Ogólne Międzynaro-
dowego Biura Ogrodów Działkowych 
i Rodzinnych udziela pełnego poparcia 
projektowi ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych jako realizującego 
idee i wartości ruchu ogrodnictwa dział-
kowego. Zwracamy się do polskiego 
Parlamentu o ustanowienie rozwiązań 
prawnych, które uszanują wszystkie 
prawa działkowców i ich organizacji, 
w tym prawa do gruntów. Apelujemy 
również o zaprzestanie wszelkich ini-
cjatyw, które zmierzają do likwidacji 
Polskiego Związku Działkowców oraz 

generalnego zniesienia obecnych praw 
do gruntów zajętych przez ogrody dział-
kowe. Jesteśmy przekonani, że takie dzia-
łania są sprzeczne z interesem działkow-
ców i mogą stanowić poważne zagrożenie 
dla wielu polskich ogrodów.   Liczymy, że 
w Polsce, podobnie jak u innych członków 
wspólnoty europejskiej, ogrody działko-
we - tereny przyjazne społecznościom 
miejskim i służące ogółowi - będą mogły 
korzystać z pomocy władz publicznych. 
Mamy nadzieję, że doceniony zostanie 
dorobek działkowców i ich organizacji 
oraz potrzeba zachowania ogrodów i sil-
nego ruchu działkowego dla przyszłych 
pokoleń Polaków”.  

Pełna treść stanowiska znajduje się na 
www.pzd.pl, w Biuletynie Informacyjnym 
nr 3/2013 oraz kwietniowym numerze 
„działkowca”. 


