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Związek
chce
dialogu
Prezydium KR PZD przyjęło stanowisko (w dniu 19 marca 2014r.) w którym uznało, że PZD jest otwarty na
dialog i współpracę ze Związkiem
Miast Polskich, który przedstawił propozycję skierowania nowej
ustawy działkowej do Trybunału
Konstytucyjnego.
„Uznajemy, że
na początkowym etapie wdrażania
ustawy, zamiast postulowania jej
nowelizacji, właściwym działaniem
jest wypracowanie i wdrożenie porozumienia, które pozwoli na stosowanie zapisów ustawy zgodnie
z jej duchem, tj. z uwzględnieniem
interesów zarówno miast, jak i ich
mieszkańców korzystających z działek rodzinnych” – czytamy.
Prezydium uznało również, że
podjęcie przez ZMP tej inicjatywy
pozwoli wypracować takie zasady współdziałania, które pogodzą
rozwój miast z dalszym istnieniem
ogrodów działkowych. (mz)
Rys. J. Szymański

S

woje pierwsze posiedzenie komisja i zespół doradczy odbyły w 9 dniu
kwietnia br. w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że najważniejszym celem zespołu powinno być opracowanie dokumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby
działkowców i pomoże im w sprawnym prowadzeniu ogrodów. Podczas posiedzenia komisja i zespół doradczy omówiły szczegółowo postulaty zgłoszone do statutu przez Okręgowe Zarządy i pojedynczych działkowców. Zgodnie
uznano, że wiele zagadnień jest trudnych, dlatego wymagają one szerokiej
konsultacji, a także stanowiska prawników związkowych. Uznano również,
że nie należy przeciągać prac nad statutem, dlatego powinien on zostać przyjęty przez Zjazd Delegatów PZD jeszcze w tym roku.
(mz)

Porządki Na działkach trwają
wiosenne porządki. Warto pamiętać, że większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na
swoim terenie. Naruszenie go jest
wykroczeniem i podlega grzywnie.
Wszelkie resztki organiczne z ogrodu przeznaczmy na kompost. Dotyczy to też rozdrobnionych gałęzi
i pędów po cięciu roślin. Na działce nic nie powinno się marnować.
Kompostownik najlepiej ustawiać
w miejscu mniej widocznym i ocienionym. W sprzedaży są estetyczne
termokompostowniki oraz stymulatory kompostowania (zapraszamy
na www.dzialkowiecsklep.pl).
Co robić na działce? Co miesiąc odpowiedź na to pytanie podaje
„Działkowiec”. Poza praktycznymi zaleceniami na temat bieżących prac na
działce są tam też gotowe projekty np.
rabat, kącików, warzywników, a także prezentacje polecanych na działki
roślin, zasady ich uprawy, nawożenia, ochrony. Na rynku jest już nowy
miesięcznik „Mój Ogródek” (cena tylko
2,49 zł!), w którym m.in. sami działkowcy dzielą się pomysłami do wykorzystania na działce. Polecamy!
Sadzenie roślin Nie kupujmy
roślin przesuszonych, przemarzniętych, połamanych, chorych. Tylko te
dobrej jakości szybko ukorzenią się
i rozpoczną wzrost. Kupione rośliny
trzeba jak najszybciej posadzić i obficie podlać. Warto zastosować też
szczepionkę mikoryzową, zwłaszcza

u borówki, różaneczników, iglaków,
truskawek. Zaszczepione rośliny
lepiej przyjmują się, wykorzystują
więcej składników pokarmowych
z podłoża, są odporniejsze na niekorzystne warunki i wymagają mniej
oprysków ochronnych.
Ochronić zapylające Chrońmy rośliny przed chorobami i szkodnikami w sposób odpowiedzialny,
czyli tak, aby przy okazji nie wytruć
owadów zapylających. Oznacza to, że
stosowane preparaty muszą być bezpieczne dla pszczół i powinniśmy je
stosować wcześnie rano lub wieczorem przed/po ich oblocie. Dodatkowo
na działce można wykonać ekohotele
dla owadów. Dla murarki (pszczoła
bezżądłowa) wystarczą podwieszone pod dachem wiązki trzciny, dla
innych pożytecznych – przydadzą się
również nawiercone na różną głębokość pnie drzew lub nakłute bloczki
z gliny. Więcej na ten temat w „Działkowcu” 05 i 06/2014.
Nawożenie cebulowych i bulwiastych Podczas kwitnienia i po
nim (około 3 tygodnie) stosuje się
nawożenie azotowe lub wieloskładnikowe w dwóch dawkach, zwykle
po 20–30 g/m2. Dzięki temu cebule
i bulwy będą bardziej dorodne, a ich
kwiaty w kolejnym roku – bardziej
liczne i okazałe.
Pochwal się ogrodem Zapraszamy do zaprezentowania swojej
działki w nowym miesięczniku „Mój

Ogródek”. Poza pięknymi działkami,
kącikami i rabatami publikowane
są tam listy działkowców na temat
własnych sposobów na uprawę roślin, ciekawe rozwiązania techniczne,
przepisy kulinarne i inne z życia wzięte
pomysły do wykorzystania na działce.
Listy można kierować na adres redakcji – ul. Bobrowiecka 1, 00–728 Warszawa lub mailem: redakcja@mojogrodek.pl. Wszystkie opublikowane
listy będą nagrodzone.
Mszyce W ich ograniczaniu do
dyspozycji mamy metody mechaniczne, np. wycinanie pędów i liści

W ogrodach działkowych
powstaną hotele… dla pszczół

olski Związek Działkowców po raz kolejny włącza się do akcji
organizowanej przez Greenpeace Polska, która ma na celu zapewnienie
odpowiedniego schronienia owadom zapylającym. Na początek
w 15 ogrodach działkowych w Polsce postawione zostaną hotele, w których
pszczoły, trzmiele czy motyle będą mogły znaleźć bezpieczne schronienie.
Dlaczego hotele?
Do udziału w akcji wytypowane zostały ogrody, które usytuowane są w największych polskich miastach, gdzie owady zapylające mają duży kłopot ze
znalezieniem naturalnego schronienia. Dzieje się tak w wyniku powszechnego stosowania środków chemicznych oraz zwiększającej się liczby zanieczyszczeń miejskich. Także nadmierne wykaszanie trawy, grabienie liści czy
dokładne uprzątanie terenów zielonych sprawiają, że dzikie owady zapylające nie mogą znaleźć miejsc, w których mogłyby się bezpiecznie rozmnażać
i przezimować. W efekcie zapylanych jest coraz mniej kwiatów i zawiązuje
się mniej owoców.
Jak będą wyglądały hotele
Domki będą zbudowane z drewna i naturalnych materiałów. Będą miały
około 1 metra wysokości. Opracowane zostały we współpracy z profesjonalnym projektantem, który zadbał nie tylko o to, by wyglądały ładnie, ale by
były również proste w obsłudze i odporne na wpływ klimatu.
Hotele będą na początku zasiedlane kokonami pszczół murarek, które
w przeciwieństwie do pszczół miodnych nie żądlą, są więc bezpiecznymi
współużytkownikami przestrzeni miejskich. Każdy hotel zostanie przekazany
pod opiekę działkowcom, którzy będą dbać o jego dobry stan techniczny.
Hotele, które w kwietniu i maju postawione zostaną w ogrodach działkowych, dają nadzieję, że duża część zapylaczy będzie mogła dzięki nim
znaleźć bezpieczne schronienie. Cieszymy się, że po raz kolejny PZD może
brać udział w tak ważnej i potrzebnej akcji.
(mz)
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PORADY OGRODNICZE

P

z koloniami, opryski preparatami naturalnymi np. z pokrzywy lub czosnku, w ostateczności – preparaty chemiczne (Mospilan, Calypso). Więcej
na ten ekologicznego zwalczania
mszyc w kwietniowym wydaniu
miesięcznika „Mój Ogródek”.

Nowy
poradnik
ogrodniczy
już w Twoim
kiosku!

Zapraszamy
do nadsyłania listów,
pytań, porad,
opisów i zdjęć działek.

Skorzystaj
z porad
naszych
prawników

W NAJBLIŻSZYM NUMERZE
• Pracowity maj
• Moda na zioła
• Pielęgnacja trawnika
• Najlepsze pomidory
• Truskawki ekspresowo
• Nawożenie owocowych
• Ładny warzywnik
• Owoce w pojemnikach
• Cięcie po kwitnieniu
• Z siewu czy z rolki
• Dzielenie bylin

Letnie cebulowe W kwietniu
i maju wysadzamy do gruntu rośliny
cebulowe kwitnące latem np. acidantery, błonczatki, dalie, eukomisy,
krokosmie, mieczyki, pacioreczniki,
zafiranty, begonie. Są niezwykle dekoracyjne, a w sprzedaży jest duża
różnorodność ich odmian (www.
dzialkowiecsklep.pl). Warto wprowadzić je w tym sezonie na działkę.
Na truskawkowej grządce
Aby zapobiec brudzeniu się owoców
oraz ograniczyć ich gnicie, pod kwitnące truskawki rozkładamy ściółkę
ze słomy.
Hartowanie rozsady Przed
wysadzeniem rozsady warzyw należy ją zahartować (przyzwyczaić do
mniej korzystnych warunków). Na
10 dni przed wysadzeniem roślin
ograniczamy podlewanie i obniżamy
temperaturę (np. wynosząc rośliny
na zewnątrz). Więcej na ten temat
w majowym „Działkowcu”. Rozsadę
ciepłolubnych wysadzamy do gruntu
do 15 maja.
Udane zakupy Zapraszamy do
odwiedzenia sklepu internetowego
„Działkowca” na www.dzialkowiecsklep.pl (tel. 22 101 34 34). To doskonały sposób na szybkie i tanie zakupy artykułów bardzo dobrej jakości.
Są tam zarówno narzędzia i sprzęty
potrzebne na działce (np. sekatory,
opryskiwacze, rozdrabniacze gałęzi),
jak i nawozy, nasiona, cebule, szczepionki mikoryzowe, EMy, żółte tablice
lepowe, przyspieszacze kompostowania, mała architektura, tunele i szklarnie, książki o tematyce ogrodniczej.
(mm)
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Podczas ostatniego posiedzenia KR PZD powołana została
specjalna komisja, której zadaniem jest opracowanie projektu
statutu. Jej działania dodatkowo wesprze zespół doradczy,
powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
(zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD).

ZESPÓŁ KR A JOWEJ R ADY POLSKIEGO ZWIĄ ZKU DZIAŁKOWCÓW
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W PZD trwają intensywne
prace nad Statutem
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W związku z napływającymi do
nas pytaniami, dotyczącymi nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych oraz regulaminu ROD,
stworzyliśmy na naszej stronie internetowej (www.pzd.pl) zakładkę
„Działkowcy pytają, a prawnicy
Związku odpowiadają”, w której
można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez działkowców pytania. Do tej pory prawnicy
związkowi udzielili odpowiedzi
na ponad sto pytań działkowców.
Zachęcamy do śledzenia publikowanych tekstów, gdyż wiele z nadesłanych do nas pytań powtarza
się. Być może udzielone dotychczas odpowiedzi pozwolą rozwiać
państwa wątpliwości.
(mk)

Drodzy
Działkowcy

Z

okazji Świąt Wielkanocnych, pragnę złożyć
Wam najserdeczniejsze
życzenia. Niech ten świąteczny okres będzie czasem
radości, spędzonym w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Życzę również zdrowia
i wszelkiej pomyślności,
byśmy mogli z optymizmem
patrzeć w naszą wspólną
przyszłość.
Oby wiosenna pogoda
była dla Was łaskawa i pozwoliła jak najczęściej cieszyć się wypoczynkiem na
świeżym powietrzu w ogrodach działkowych. Cieszę
się, że spokój tej pięknej
pory roku będzie współgrał
z atmosferą, jaka zapanowała po uchwaleniu nowej
ustawy o ROD.
Jeszcze raz, życzę Wam
i Waszym bliskim wszystkiego najlepszego na ten wyjątkowy, świąteczny czas.

Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki

