
Wakacje na Rodos

Od wielu lat zarządy ROD organizują letni wypoczynek dla dzieci, młodzieży 
i seniorów. Takie wakacje organizowane są w wielu miastach. Najdłuższa 
historią cieszą się te w Płocku (ROD „Kościuszki”), Warszawie („ROD „Ra-
kowiec”, ROD „Koło II”), Chodzieży (ROD „Powstańców Wielkopolskich”), 

Środzie Wielkopolskiej (ROD „Odrodzenia”), Białymstoku (ROD „M. Kopernika”), czy 
w Nowym Tomyślu (ROD „K. Świerczewskiego”), ale nie brakuje też takich ogrodów, 
które do pomysłu dopiero się przekonują, tak jak w Siedlcach (ROD „Złote Piaski).  
Zarządy ROD przygotowują dla wczasowiczów wiele ciekawych zajęć. Piesze wy-
cieczki, gry, zabawy, wspólne posiłki oraz wypoczynek w ogrodach działkowych, 
to tylko niektóre z punktów programu wczasów. Są też ćwiczenia rehabilitacyjne, 
prelekcje o zdrowiu i warsztaty. Uczestnicy mają okazje aktywnie spędzić czas, a 
także nawiązać nowe znajomości. Zainteresowanie taką formą wypoczynku jest 
ogromne. Na stronie www.pzd.pl znaleźć można reportaże i materiały opisujące 
wakacje w ROD w Warszawie, Siedlcach i Płocku. Zachęcamy do czytania!

K omisja konkursowa, a nas- 
tępnie Prezydium KR PZD, na 
podstawie pisemnych zgło-
szeń zawierających zdjęcia i 
materiały wideo, wybrało naj-

lepszy ROD,  ogród roku, a także wy-
różniające się w różnych dziedzinach 
ROD. Spośród 21 ogrodów będących 
laureatami konkursów okręgowych, 
tytuł  „Najlepszego ROD Roku 2015” 
zdobył ROD im. K. Świerczewskiego  
w Nowym Tomyślu (OZ Poznań). 
Laureat otrzyma puchar Prezesa PZD, 
dyplom, tablicę okolicznościową,  
nagrodę pieniężną oraz zestaw  
wydawnictw związkowych. 
Tytuł „ROD Roku 2015” otrzymały 
ogrody: „Kolejarz” w Inowrocławiu, 
„Słoneczko” w Sokołowie Podlaskim, 
„Miedzianka” w Polkowicach, „Fa-
dom” w Iławie i „Góra Zabełecka”  
w Nowym Sączu. Wyróżnienia otrzy-
mały: ROD „Malwa” z Piły za działal-
ność statutową”, ROD „Leśna Dolina” 
w Kwidzyniu za aktywność ROD w 
obronie Związku, ogrodów i ustawy, 
ROD „Dojlidy” w Białymstoku za dzia-
łalność oświatową, ROD „Kolejarz”  
w Siedlcach za inwestycje i remonty, 
ROD „Pod Debami” w Miliczu z 
a zagospodarowanie ROD, ROD  
„Radość w Dusznikach-Zdroju za 
ochronę środowiska, ROD „Nowy Sad” 
w Stargardzie Szczecińskim za bezpie-
czeństwo w ROD, ROD „Relaks”  
w Obornikach za promocję ROD 
i Związku. 
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni 
podczas Krajowych Dnia Działkowca 
w Tczewie. Ponadto KR PZD przygo-
towało upominki dla wszystkich ROD 
biorących udział w konkursie. Jego 
uczestnicy otrzymają zestaw wydaw-
nictw związkowych na wyposażenie 
bibliotek. 

W 2015 roku swoje jubileusze święto-
wać będą 52 rodzinne ogrody działko-
we. Najstarszy z nich – ROD „Powsta-
niec” w Chorzowie kończy 100 lat. Kiedy 
powstawał był jedyną oazą życiodajnej 
zieleni pośród hut, kopalni i licznych za-
kładów. Dziś większości z tych zakładów 
już nie ma, a ogród pozostał i w dalszym 
ciągu cieszy kolejne pokolenia mieszkań-
ców tego miasta. To zasługa wieloletniej, 
ciężkiej i wytężonej pracy Zarządu ROD, 
Związku i działkowców. Wszystkim ROD 
obchodzącym swoje jubileusze gratulu-
jemy i życzymy radosnego i hucznego 
świętowania, a także wspólnego ciesze-
nia się z osiągniętych sukcesów. Świętu-
jącym ROD Prezes Związku ufundował 
okolicznościowe puchary oraz dyplomy.  
W bieżącym roku świętują: 100-le-
cie ROD „Powstaniec” w Chorzowie, 
85-lecie ROD „Energetyk 1” w Pozna-

Uwaga działkowcy!           Groźny barszcz Sosnowskiego!
W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna 
dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. 
Krajowa Rada PZD wydała w nakładzie 150 tys. broszurę informującą o zagrożeniu oraz sposobach postępowania w przypadku zauważenia 
tej niebezpiecznej rośliny w ogrodach działkowych. Ulotki zostały rozesłane do wszystkich Zarządów ROD, gdzie każdy działkowiec ma 
możliwość zapoznania się z nią. Wobec tak dużego zagrożenia ze strony tej rośliny oraz zakazu samodzielnego jej zwalczania, PZD uznało za 
konieczne informowanie działkowców o zagrożeniu, sposobach rozpoznania rośliny, konieczności zachowania ostrożności po jej znalezieniu 
i potrzebie zgłaszania jej występowania odpowiednim służbom w gminie i straży miejskiej.
Szczegółowe informacje jak postępować z barszczem Sosnowskiego można również znaleźć w Komunikacie KR PZD: uwaga na barszcz So-
snowskiego, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.pzd.pl.

Ogrody działkowe świętują jubileusze
niu i ROD im. gen. H. Dąbrowskiego  
w Poznaniu, 80-lecie ROD „Płaszów” 
w Krakowie i ROD „Dworzec Gdański”  
w Warszawie. Jubileusz 70-lecia ob-
chodzi ROD „Kolejarz” w Ostrowie 
Wielkopolskim. 65-lecie ROD „Kolejarz” 
w Wągrowcu, ROD im. H. Sienkiewi-
cza w Tczewie, ROD im. Władysława 
Sikorskiego w Rawiczu i ROD „Kole-
jarz” w Malborku. 60-lecie obchodzą 
ROD „Nad Oranią” w Gdańsku, ROD 
im. Wł. Sikorskiego w Pile, ROD im. K. 
Marcinkowskiego w Rogożnie, ROD im.  
F. Ceynowy w Wejherowie, a 50-lecie 
ROD „Krokus” w Złocieńcu, ROD „Emilii 
Gierczak” w Białogardzie, ROD im. Huty 
Szkła „Ujście” w Ujściu, ROD „Jutrzenka” 
w Zambrowie, ROD „Storczyk” w Byd-
goszczy i ROD „Wygoda” w Białymsto-
ku. Pełna lista jubileuszowych ogrodów 
na www.pzd.pl

BEZPŁATNE BROSZURY DLA DZIAŁKOWCÓW
W trosce o działkowców i z myślą o wsparciu w pracach ogrodniczych-
na działkach, KR PZD przygotowała i wydała w tym roku już 9 bezpłatnych 
broszur informacyjnych dotyczących niezwykle ważnych tematów działko-
wych. Wydane w dużym nakładzie i opracowane przy współpracy z eksper-
tami i znawcami tematów ogrodniczych broszury, zostały wysłane do sie-
dzib zarządów ogrodów, gdzie może z nich skorzystać każdy działkowiec.  
W bieżącym roku ukazały się broszury:
l Jak wytwarzać i stosować kompost?
Kompost to najlepszy i najtańszy nawóz organiczny. Z broszury, krok po kroku 
dowiecie się, jak łatwo jest zrobić kompost np. z liści i trawy, a także jak radzić 
sobie problemami pojawiającymi się podczas kompostowania.
l Rady dla stosujących „chemię”
Stosując środki chemiczne do zwalczania szkodników i chorób roślin na-
leży dysponować podstawową wiedzą, tak aby nie zaszkodzić sobie i in-
nym. Z ulotki można dowiedzieć się m.in. co decyduje o skuteczności zabie-
gu ochrony, jak bezpiecznie pryskać rośliny, jakie środki wybierać, co zrobić  
z pustymi opakowaniami. 
l Letnie cięcie krzewów ozdobnych
Z ulotki można dowiedzieć się m.in. o cięciu pobudzającym kwitnienie, znacze-
niu usuwania przekwitłych kwiatostanów i odrostów korzeniowych, zasadach i 
technice cięcia róż, pnączy i roślin żywopłotowych. Rysunki instruktażowe po-
mogą poprawnie przeprowadzić ten zabieg.
l Letnie cięcie roślin sadowniczych
Wycinanie zamierających gałęzi i ich utylizacja zapobiegają chorobom i ich roz-
powszechnianiu drzew i krzewów. W broszurze informacje m.in. o tym, jakie 
gatunki drzew i krzewów mogą być cięte w okresie lata, a jakie na jesieni.
l Ściółkowanie gleby
Ściółkując glebę uzyskujemy wiele korzyści, np. zmniejszenie zachwasz-
czenia, poprawę wilgotności i właściwości termicznych gleby, podbudze-
nie życia glebowego, ochronę przed erozją. Z ulotki można dowiedzieć się 
czym okrywać glebę, jak rozkładać ściółkę, jak nawozić ściółkowane rośliny  
i co zrobić ze zużytą ściółką.
l Działka dla rodziny z dziećmi
Zawiera informacje na temat organizowania i planowania przestrzeni działki 
pod rodzinę z dziećmi. Jak bezpiecznie i racjonalnie rozplanować działkę, by 
spełniała potrzeby wszystkich członków rodziny?
l Najlepsze rośliny na żywopłoty
Ulotka podpowiada działkowcom, które rośliny najlepiej nadają się do tworze-
nia żywopłotów, jaka powinna być ich lokalizacja i rozmiary (reguluje to m.in. 
regulamin ROD), a także jaki jest jego wpływ na najbliższe otoczenie.
l Modernizacja altany
Broszura wesprze tych, którzy planują modernizację lub rozbudowę altanki 
zgodnie z najnowszymi zmianami prawa budowlanego. Zawiera m.in. przykła-
dowe wizualizacje i projekty altan. 

W przygotowaniu znajdują się kolejne 3 broszury, które do ogrodów trafią już 
na jesieni. Zachęcamy do korzystania!

I N F O R M a T O R  R E D a G O W a N y  P R Z E Z  Z E S P ó ł  K R a J O W E J  R a D y  P O L S K I E G O  Z W I ą Z K U  D Z I a ł K O W C ó W 

WRZESIEń 2015 nr 209

Uczestniczyć w nich 
będą delegacje  
działkowców z całe-
go kraju oraz miesz-

kańcy i działkowcy z Tczewa 
i pobliskich okolic. Zaprosze-
nia otrzymali przedstawiciele 
władz państwowych, mini-
strowie, parlamentarzyści,  
przedstawiciele partii poli-
tycznych i związków zawo-
dowych. Impreza ta będzie 
doskonałą okazją, by podzię-

Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl

Razem świętujmy 
Krajowe Dni Działkowca

29 sierpnia br. w Tczewie na Bulwarze Nadwiślańskim przy ul. Sambora odbędą się  uroczy-
ste obchody Krajowych Dni Działkowca, które będą miały charakter otwartego festynu.

Poznajmy  
„ROD Roku 2015”

kować tym wszystkim, któ-
rzy z dużym zaangażowa-
niem i poświęceniem walczą  
o zachowanie ogrodów dział-
kowych. Uczestniczyć w nich 
będzie grupa byłych preze-
sów ROD z różnych krańców 
Polski, którzy po wielu latach 
zakończyli swoją pracę na 
rzecz ogrodów i społeczno-
ści działkowych. Za zasługi 
i oddanie dla PZD zostaną 
uhonorowani dyplomami i 

upominkami. Wręczone też 
zostaną  odznaczenia związ-
kowe za zasługi dla PZD, 
oraz nagrody i wyróżnienia 
w konkursach krajowych: 
„ROD roku 2015 r.” i „Wzo-
rowa działka 2015 r.”. Dział-
kowcy będą mogli spotkać 
się i wspólnie cieszyć z tego, 
co dają ogrody działkowe,  
a także rywalizować w kon-
kursach  m.in. na najsmacz-
niejsze ciasto. Zapraszamy!

Konkurs na „Wzorową Działkę Roku 
2015” rozstrzygnięty

Komisja konkursowa, a także Prezydium KR PZD, oceniając zgłoszone do 
konkursu działki szczególną uwagę zwracali na ich rozplanowanie i urzą-
dzenie, estetykę, trawniki i ich utrzymanie, część ozdobno-wypoczynkową, 

produkcyjną, estetykę i stan techniczny altan, posiadanie kompostownika oraz 
wykorzystanie ekologii. Celem konkursów jest m.in. propagowanie dobrych 
wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich zagospo-
darowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami.
Tytuł „Wzorowej Działki Roku 2015” otrzymali: łucja i Wiesław Ilkiewicz z ROD 
„Jutrzenka” w Gliwicach (OZ Śląski), Janina i Mieczysław Marek z ROD im. 2 ar-
mii WP w Poznaniu (OZ Poznań), alina i Stanisław Koncewicz z ROD „Pod Lasem” 
w Białej Podlaskiej (OZ Lublin), Dorota i Krzysztof Karaśkiewicz z ROD „Piast”  
w Szczecinie (OZ Szczecin), Barbara i Jacek Typrowicz z ROD „Relaks” w Go-
rzowie Wlkp. (OZ Gorzów Wlkp.), Dorota i Jan Głowacz z ROD „Pod Dęba-
mi” w Miliczu (OZ Wrocław), Bernardyna i Henryk Sas z ROD „Słonecznik”  
w Trzciance (OZ Piła), anna Marcinek z ROD „Góra Zabełecka’ w Nowym Sączu 
(OZ Małopolski).
Laureaci przyznane nagrody odbiorą w trakcie obchodów Krajowych Dni Dział-
kowca w Tczewie.

W tym roku do rywalizacji w konkursie na „Wzorową Działkę Roku 2015” przy-
stąpiło 23 działkowców. To laureaci konkursów na szczeblu okręgowym.

Konkurs na najpiękniejszy „Rodzinny 
Ogród Działkowy” rozstrzygnięty.
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