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WYDANIA SIERPNIOWE

W zjeździe we Wrocławiu udział wzięło 172 
delegatów. Na zjazd przybył Prezes PZD Euge-
niusz Kondracki. Obecni byli także Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak oraz samorządow-
cy. Zjazd uchwalił program, wybrał Okręgową 
Radę,  Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 14 
delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem Okręgu 
został Jan Moszkowski.

Na zjazd w Poznaniu przybyli delegaci z po-
szczególnych ROD oraz władze Okręgu. Na 
zjeździe obecny był także prezes PZD Euge-
niusz Kondracki oraz goście. Wśród nich zna-
leźli się  posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk 
i Tadeusz Dziuba oraz Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego Wiesław 
Szczepański, jak i samorządowcy. Zjazd uchwa-
lił program, wybrał Okręgową Radę, Okręgową 
Komisję Rewizyjną oraz 17 delegatów na Zjazd 
Krajowy. Prezesem Okręgu został Zdzisław Śli-
wa.

W zjeździe w Rzeszowie uczestniczyło 100 
delegatów. Krajową Radę PZD reprezentował 
I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak. Obecni 
byli także: przedstawiciel Wojewody Podkar-

packiego – Adam Poręba oraz  Justyna Cichoń, 
zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Śro-
dowiska z UM w Mielcu. Delegaci uchwalili 
program, wybrali Okręgową Radę i Okręgową 
Komisję Rewizyjną oraz 9 delegatów na Zjazd 
Krajowy. Prezesem Okręgu został Stefan Żyła.

W zjeździe w Toruniu wzięło udział blisko 
200 delegatów z całego okręgu. Obecnie byli 
także goście, wśród których znaleźli się: Prezes 
PZD Eugeniusz Kondracki, a także Posłowie na 
Sejm RP Paweł Szramka, Tomasz Szymański 
oraz przedstawiciel Posła na Sejm RP Tomasza 
Lenza – Paweł Gulewski.  Na zjeździe uchwalo-
no nowy program, wybrano Okręgową Radę i 
Okręgową Komisję Rewizyjną oraz delegatów 
na Zjazd Krajowy. Prezesem Okręgu został 
Piotr Gadzikowski.

Na zjeździe w Łodzi obecnych było 208 de-
legatów oraz goście. Wśród nich: Prezes PZD  
Eugeniusz Kondracki,  Wiceprezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek 
oraz sekretarz Miasta Sieradza Jarosław Troja-
nowski. Zjazd uchwalił program,  wybrał Okrę-
gową Radę i Okręgową Komisję Rewizyjną 

Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD 

Zjazdy odbyły się w okręgach: Łódzkim, Opolskim, Podkarpackim, Sudeckim, 
Toruńsko-Włocławskim oraz w Pile, Poznaniu i Wrocławiu.  We wszystkich 
8 okręgach delegaci udzielili absolutorium obecnym władzom. Przyjęli także 
sprawozdania za minioną kadencję z działalności Okręgowych Rad, 
jak i sprawozdania Okręgowych Komisji Rewizyjnych. 

Krajowa Rada PZD przygotowu-
je specjalny kalendarz na 2020 rok. 
Otrzyma go bezpłatnie każdy dział-
kowiec. W wydawnictwie oprócz 
zwyczajowego kalendarium znajdzie 
się wiele ważnych i praktycznych in-
formacji m.in. dotyczących Polskiego 
Związku Działkowców i jego struktur, 
w tym także kontakty do poszczegól-
nych jednostek  PZD. Kalendarz bę-
dzie zawierał również najważniejsze 
dla działkowców daty m.in. dotyczą-
ce wnoszenia opłat, jak również opis 
ścieżek rozwiązywania danych pro-
blemów i spraw w ROD i Związku.  
W wydawnictwie nie zabraknie także 
cennych porad  z zakresu pielęgnacji 
i uprawy ogrodu. E.Ch.

oraz  14 delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem 
Okręgu została Izabela Ożegalska.

Na zjeździe w Pile oprócz delegatów obecni 
byli goście m.in.: Tadeusz Jarzębak –  I Wicepre-
zes Polskiego Związku Działkowców, Krzysztof 
Paszyk –  Poseł na Sejm RP oraz przedstawicie-
le samorządów.  Delegaci uchwalili nowy pro-
gram, dokonali wyboru Okręgowej Rady oraz 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wskazali także 
4 delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem Okrę-
gu został Marian Praczyk. 

W zjeździe w Opolu, oprócz delegatów wzięli 
udział także: Barbara Korolczuk – skarbnik PZD 
oraz Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP. 
Zjazd uchwalił nowy program, wybrał Okręgo-
wą Radę oraz Okręgową Komisję Rewizyjną. 
Prezesem Okręgu został Bartłomiej Kozera.

W Szczawnie-Zdroju w zjeździe uczestniczyło 
123 delegatów oraz zaproszeni goście – Skarb-
nik KR PZD – Barbara Korolczuk, Posłowie na 
Sejm RP z ramienia PO – Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
oraz Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Mar-
cin Czerniec. Delegaci wybrali Okręgową Radę, 
Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 13 delega-
tów na Krajowy Zjazd. Prezesem Okręgu został 
Henryk Malik.

Zjazdy delegatów w kolejnych okręgach od-
będą się pod koniec sierpnia i we wrześniu.

E.Ch.

Wytyczne nowego 
programu zakładają:

 odpowiednie zadbanie o ogrodzenia 
i oświetlenia, 

  rozważenie instalacji monitoringu bądź 
zatrudnienie profesjonalnej ochrony

 udrożnienie i wprowadzenie przejezd-
ności alejek. Ma to szczególnie zna-
czenie w kontekście przejazdu służb 
ratunkowych. 

 zadbanie o odpowiedni stan techniczny 
instalacji elektrycznej

  zamontowanie w każdym ROD głów-
nego zaworu odcinającego energię

  zwrócenie większej uwagi na treść 
i zakres zawieranie umów ubezpiecze-
niowych ogrodów 

 rozważenie zawarcie przez ogrody po-
lis ubezpieczeniowych od nieszczęśli-
wych wypadków i ich następstw. Takie 
ubezpieczenie pozwoli uchronić ROD 
przed ewentualnymi roszczeniami po-
szkodowanych na terenie ROD osób. 

 wyposażenie w systemy antywłama-
niowe siedzib ogrodów w celu zapew-
nienie bezpieczeństwa przechowywa-
nych tam dokumentów 

  szeroką współpracę z Policją i Strażą 
Miejską m.in. wspólne patrole, spotka-
niach ze służbami, udział w działaniach 
prewencyjnych 

   poprawę wiedzy działkowców w zakre-
sie bezpieczeństwa oraz zwiększanie ich 
świadomości w tym temacie.
Przygotowany przez Komisję projekt 

programu został przedłożony do dalsze-
go procedowania Krajowemu Zarządowi 
i Krajowej Radzie PZD. E.Ch.

Krajowa Rada PZD przygotowuje 
Otwarty Program Bezpieczeństwa 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
którego głównym celem jest to, 
aby ROD stały się bezpiecznymi 
punktami na mapie poszczególnych 
miast, a działkowcy mieli poczucie 
komfortu. Program ma być swoistym 
drogowskazem dla zarządów ROD, 
które powinny robić wszystko, 
aby wyeliminować najczęstsze 
problemy występujące w ROD 
takie, jak  m.in. włamania, kradzieże, 
podpalenia, celowe niszczenie mienia, 
problemy z dotarciem służb straży 
pożarnej, czy ratunkowych.

I. TECHNIKA PODLEWANIA  
 Najlepsze efekty dla roślin 

i gleby daje nawadnianie kro-
plowe (system dostarczania 
wody bezpośrednio pod ro-
śliny).

  Podlewanie konewką jest 
pracochłonne i mało skutecz-
ne ze względu na płytkie zwil-
żanie gleby.

  Użycie węża ogrodowego też 
nie jest korzystne, ze względu 
na niszczenie struktury gleby, 
brak oszczędnego wydatko-
wania wody i zbyt niską tem-
peraturę wody.

  Zraszacze mogą pogarszać 
zdrowotność roślin, ponie-
waż mokra powierzchnia li-
ści sprzyja poparzeniom oraz 
rozwojowi chorób grzybo-
wych. 

II. GŁĘBOKOŚĆ PODLEWANIA  
  Gleba powinna być zwilżona 

w okolicach strefy korzeniowej. 
Dla płytko korzeniących się ro-
ślin, głębokość zwilżenia to 10–
15 cm, średnio korzeniących się 
15–22 cm, a dla tych roślin, które 
wytwarzają korzenie sięgające 
głęboko w profi l gleby wynosi 
25–35 cm i więcej. 

  Aby dostarczyć wodę na głę-
bokość 10 cm, należy równo-
miernie rozprowadzić 10 l wody 
na 1 m2 powierzchni uprawy 
(i odpowiednio – na 25 cm – 25 l 
wody/1 m2). 

  Płytkie podlewanie jest nie-
efektywne (lepiej rzadziej a głę-
biej), ze względu na duże straty 
(ewaporacja). Ponadto niedobór 
wody sprawia, że korzenie ulega-
ją deformacji (warzywa korzenio-

we) lub rośliny wytwarzają liczne 
drobne korzenie. 
III. KIEDY PODLEWAĆ 

  Faza wzrostu Rośliny we wcze-
snej fazie wzrostu podlewa się 
obfi cie po posadzeniu, a potem 
ogranicza dostarczanie wody – 
sprzyja to rozwojowi systemu 
korzeniowego. Intensywne na-
wadnianie w tym okresie ogra-
nicza rozrost korzeni, co obniża 
wytrzymałość roślin na susze. 

  Minimalna temperatura Wiosną 
nie powinno się podlewać, jeśli 
średnia dobowa nie przekracza 
10°C, zaś latem nie zaleca się pod-
lewania, gdy jest poniżej 16°C. 

  Najwięcej wody rośliny potrzebują 
w czasie wschodów oraz intensyw-
nego przyrostu części użytkowych 
(tworzenie główek, przyrost korze-
ni, kwitnienie i wiązanie owoców). 

IV. PORA DNIA
Podlewać należy przed wieczo-

rem (ew. późnym popołudniem). 
Nigdy nie nawadnia się upraw 
w czasie pełnego nasłonecznienia. 

V. TEMPERATURA WODY 
Należy wykorzystywać wodę 

o temperaturze otoczenia, która 
jest retencjonowana w zbiorniku 
(najlepiej wodę deszczową). Zimna 
woda z wodociągu może powo-
dować szok termiczny, zwłaszcza 
w przypadku roślin ciepłolubnych. 

VI. DESZCZOWNIE
Gromadzenie wody deszczowej 

pochodzącej z opadów atmosfe-
rycznych, to przykład poszanowa-
nia dla jej naturalnych zasobów, 
zapewnienie dostępu do wody 
i oszczędność pieniędzy. 

Instalacja systemów zbierających 
wodę z dachów altan ogrodowych 

oraz zbiorników do retencjonowania 
wody, powinna być promowana w 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

VII. Zastosowanie ściółek 
Wodę można „zatrzymać” na 

dłużej stosując ściółkowanie. Po 
wieczornym nawadnianiu warto 
wokół roślin rozłożyć ściółkę np. ze 
świeżo skoszonej trawy lub innych 
ściółek organicznych. Taki zabieg 
ograniczy wyparowywanie wody 
z gleby i ułatwi przenikanie wilgoci 
w głąb profi lu glebowego.

Biorąc pod uwagę konieczność 
nawadniania niektórych upraw 
prowadzonych na terenie działek 
w rodzinnych ogrodach działko-
wych, należy uwrażliwiać działkow-
ców na współodpowiedzialność za 
środowisko przyrodnicze i ochronę 
zasobów naturalnych Ziemi.

Dr inż. Anna Ewa Michowska

Sztuka nawadniania upraw

Nowelizacja ustawy 
śmieciowej uchwalona 
przez Sejm RP

W dniu 4.07.19 r. Sejm RP uchwalił 
nowelizację ustawy „śmieciowej”. 
Kolejnym etapem będzie jej przyjęcie 
przez Senat RP, a następnie skierowanie 
do podpisu Prezydenta RP. 

W prace parlamentarne zaangażowa-
li się przedstawiciele jednostki krajowej 
PZD, którzy reprezentowali interesy ROD 
i działkowców na komisjach sejmowych oraz 
senackich. 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy 
„śmieciowej”:
• ROD będą rozliczały wywóz śmieci na 

podstawie indywidualnych umów albo 
na podstawie systemu gminnego tj. de-
klaracji opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne (gdzie same będą wy-
liczać wysokość opłaty). Nie będzie miała 
zastosowania do ROD ryczałtowa stawka 
opłaty za wywóz odpadów.  

• gminy nie będą mogły narzucać ROD 
stawek wyższych niż maksymalne stawki 
opłat. Zgodnie z najnowszym obwieszcze-
niem z 2019 r., maksymalna stawka opła-
ty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł 
za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 
16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. 
Za pojemniki lub worki o mniejszej lub 
większej pojemności, gminy będą mogły 
ustalać stawki opłat w wysokości propor-
cjonalnej do ich pojemności,

• na przystąpienie ROD do gminnego sys-
temu odbioru odpadów, będzie konieczne 
uzyskanie pisemnej zgody zarządu ROD, 

• wszyscy będą zobowiązani do segregacji 
śmieci. Niedopełnienie obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów komunal-
nych m.in. przez ROD będzie skutkowało 
zgłoszeniem tego faktu przez podmiot 
odbierający odpady komunalne do gminy, 
która w drodze decyzji nałoży na ogród co 
najmniej dwukrotną, a maksymalnie czte-
rokrotną uchwaloną opłatę,

• najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, zostanie wyelimi-
nowany z ROD ryczałtowy system wy-
wozu odpadów komunalnych oraz zosta-
ną obniżone stawki, które przekraczały 
maksymalne stawki opłat.
Więcej na ten temat na: www.pzd.pl. 
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