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Dni Działkowca w 2022 roku
Tradycja święta działkowych plonów sięga okresu międzywojennego XX wieku i jest
kultywowana w ogrodach, miastach jako Dni Działkowca. Oficjalnie to święto jako
Dni działkowca zostało ustanowione w1984 roku IX przez Krajową Radę PZD.

Tę tradycję podtrzymują zarówno ogrody, okręgi, jak i Krajowa Rada, która corocznie organizuje uroczyste Krajowe Dni Działkowca. Jest to okazja do uświadomienia
społeczeństwu roli ogrodów działkowych,
przekazania wiedzy o tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego i działalności Związku
na rzecz społeczeństwa. Dni Działkowca są
okazją do integracji i spotkań działkowców,
radości z działkowych plonów i sukcesów
z udanych upraw na działkach.
Bardzo powszechne stały się imprezy
i uroczystości organizowane na przełomie
sierpnia i września w ogrodach. Tradycją
stało się, że właśnie wtedy ogłaszane są
wyniki konkursów organizowanych przez
zarządy dla działkowców i ich dzieci, wręczane są odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działkowców. Uroczystości Dni
Działkowca to okazja do spotkania się
z przedstawicielami władz samorządowych,
podkreślenia ważnej funkcji ogrodów wobec społeczności lokalnej, przedstawienia
im dorobku ogrodów, stanu technicznego
infrastruktury ogrodowej, potrzeb remontowych i inwestycyjnych, a także proble-

mów, z jakimi zmagają się ogrody i działkowcy. To pomaga nawiązywać i umacniać
współpracę, w wyniku której przybliża się
problemy i sprawy działkowe by uzyskać
wsparcie i pomoc finansową w realizacji zadań inwestycyjnych
Dwuletni okres epidemii koronawirusa
spowodował ograniczenia również odnośnie organizacji dni działkowca w ROD. Jednak ze względu na ich znaczenie. Krajowy
Zarząd PZD planuje odbycie Krajowych Dni
Działkowca w dniu 3 września br., jednak
będzie to uzależnione od sytuacji związanej
z widocznym już wzrostem zachorowań na
COVID-19.
Zofia Rut-Skórzyńska

Jak w każdym roku, również i w tym ROD obchodzą jubileusze swojego powstania.
Są to jubileusze rozpoczynające się
od 30-lecia, jak np. ROD „Sarenka”
w Częstochowie, poprzez 50-lecia – np.
ROD „Modena” w Rawiczu, ROD „Relax” w Nowej Sarzynie, 70-lecia – ROD
„Wrzos” w Pniewach, ROD „Kolejarz”
w Krzyżu Wlkp., ROD „Kolejarz” w Poznaniu, ROD „Krokus” w Zbąszyniu, 75-lecia
– ROD „Kolejarz” w Kcyni, ROD „Zielone
Tarasy w Gryfinie, ROD im. Marcina Rożka
w Wolsztynie, ROD im. M. Konopnickiej
w Skierniewicach, 90 -lecia – ROD „Stare Ogrody” we Wrześni, ROD im. Józefa
Kłapczyka w Żorach, ROD im. Miczurina
w Czerwionce-Leszczynach, aż do 100-lecia ROD „Kolejarz-Dębiec” w Poznaniu.
W tym roku bardzo zaszczytny jubileusz obchodzi i ROD „Kąpiele Słoneczne”
w Grudziądzu. Ogród powstał 125 lat
temu i był protoplastą ruchu ogrodnictwa działkowego na terenach polskich.

Tradycją jest, że jubileusze ROD łączone są
z Dniami Działkowca i z okazji tych świąt organizowane są w ROD uroczystości. Jest to okazja do podziękowania wszystkim związkowym
działaczom i społecznikom za poświęcony
czas na działalność społeczną oraz działkowcom pracującym na wspólne dobro jakim jest
ogród. Wspólne świętowanie wraz z członkami rodzin pomaga w integracji całego środowiska działkowego. Te uroczystości sprzyjają budowaniu korzystnej atmosfery wokół PZD. To
płaszczyzna dla integracji środowiska działkowego ze społecznością lokalną, mieszkańcami
miast i gmin oraz władzami samorządowymi.
Każdy ROD, który poinformuje Krajowy
Zarząd PZD o jubileuszu otrzymuje pamiątkowy puchar ze stosowną dedykacją i dyplom.
W tym roku już 49 ROD wystąpiło z zaproszeniem do Prezesa PZD do udziału w jubileuszowych uroczystościach.
Zofia Rut-Skórzyńska

Poznajcie portal mojogrodek.pl
Źródło fachowej wiedzy dla miłośników działek i ogrodów.
Działkowców i wszystkich ogrodników amatorów zapraszamy na portal www.mojogrodek.pl.
Znaleźć na nim można praktyczne informacje na
temat uprawy i urządzania działki, ekologicznego
ogrodnictwa, zdrowia, wypoczynku, wykorzystania ogródkowych plonów, a także porady prawne
wyjaśniające wiele działkowych problemów.
Publikowane materiały są regularnie aktualizowane zgodnie z sezonowością prac ogrodniczych,
a także stale rozszerzane o nowe tematy i praktyczne rozwiązania.

Witryna powstała z myślą o tych, którzy zarówno szukają konkretnej porady ogrodniczej,
wskazówki rozwiązującej ich problem „tu i teraz”,
jak i tych, którzy planują ogródkowe zmiany, rozpoczynają uprawę warzyw, owoców i ziół, chcą
wspomóc swoje zdrowie, kondycję i samopoczucie oraz domowy budżet.
Portal polega nie tylko na treściach pisanych
– publikuje również materiały wideo, by w jak
najatrakcyjniejszy sposób prezentować ogrodniczą wiedzę i inspirować działkowców. Organizuje-

Do Jednostki Krajowej PZD napływa wiele bardzo dobrych informacji w zakresie
wsparcia finansowego udzielanego ROD ze środków zewnętrznych. Coraz więcej
ogrodów interesuje się uzyskaniem takiej pomocy i co ważne - uzyskują to
wsparcie.
Ogrody uzyskują pomoc w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci
wodociągowych, energetycznych czy
też ogrodzeń.
W tym roku w budżecie miasta
Kielce na wsparcie inwestycji na terenach ROD zarezerwowano 480 tys. zł.
Z budżetu województwa śląskiego kolejne 22 ROD otrzymały ponad 850
tys. zł. Także 28 ROD w stolicy otrzyma wsparcie finansowe od m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie zostało przyznane
w ramach czwartej już edycji programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”.
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla
ROD w Okręgu pilskim w 2022 r. zostały przyznane zgodnie z wysokością
określoną we wnioskach złożonych

przez ROD. Środki finansowe otrzymało 14 ogrodów na łączna kwotę
505 772 zł.
Oczywiście nie byłoby to możliwe
bez aktywności wszystkich struktur
Związku. Ważne jest, aby Zarządy
ROD składały wnioski do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały
budżetowej. Daje to swojego rodzaju,
zabezpieczenie środków finansowych
w budżetach gmin.
Warto więc dokładnie przeanalizować i przemyśleć planowane zadnia
inwestycyjne, pod kątem programów,
czy też innych możliwości uzyskania dotacji i wsparcia finansowego ze
środków zewnętrznych.
Pamiętajmy, że współpraca może
przyczynić się do uzyskania kolejnych
środków z programów zewnętrznych,
co w efekcie znacznie przyczyni się do
rozwoju coraz to większej liczby ROD.
Sandra Dużmańska

Walne zebrania w ROD w 2022 roku
15 marca br., po zdjęciu obostrzeń
związanych ze stanem epidemii,
Krajowy Zarząd PZD zadecydował
o przywróceniu możliwości odbywania
walnych zebrań (konferencji delegatów).
Statutowy termin na ich przeprowadzenie
upłynął w dniu 15 maja, jednak za zgodą
okręgowych zarządów na prolongatę
terminu, zebrania nadal się odbywają.
Podsumowanie na dzień 14 lipca:
1) Walne zebrania/konferencje delegatów odbyły się w 4473 ROD, co stanowi
97% wszystkich ROD – w tym konferencje delegatów odbyły się w 144 ROD.
2) Do odbycia pozostały walne zebrania w 118 ROD (2,5%).
3) Średnia frekwencja na walnych
zebraniach wyniosła 27,2%, a na konferencjach delegatów – 62,4%.

4) Powtórzonych zostało 21 zebrań głównie na skutek wcześniejszego stwierdzenia
ich nieważności.
5) W 4224 ROD (94,43% ROD, w których odbyły się walne zebrania) uczestniczył
przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD.
6) Okręgowe Zarządy unieważniły 159
uchwał, które zostały podjęte niezgodnie
z przepisami związkowymi.
7) W 2288 ROD podjęto uchwały o realizacji
zadania inwestycyjnego i/lub remontowego.
Krajowa Rada PZD na XV posiedzeniu
w dniu 14 lipca 2022 r. oceniła uznała, że
walne zebrania sprawozdawcze w roku 2022
wypełniły swoje statutowe obowiązki. Podziękowała także zarządom ROD, OZ PZD,
członkom zespołów do obsługi walnych zebrań za działalność w kampanii sprawozdawczej w ROD w 2022 roku. Zofia Rut-Skórzyńska

Zakaz wynajmu działki w ROD
Latem działkowcy i ich rodziny masowo wypoczywają na działkach. Niestety
w niektórych ogrodach – zwłaszcza położonych w miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie – pojawia się w tym czasie negatywne zjawisko, które wprawdzie jest
stosunkowo niewielkie, lecz wyjątkowo szkodliwe. Jest to wynajmowanie działek,
które jest wprost zakazane przez ustawę o ROD.
W art. 36 ust. 3 pkt 3 wskazano, że
oddanie działki lub części działki osobie
trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania stanowi bezwzględną przyczynę
uzasadniającą wypowiedzenie umowy
dzierżawy działkowej. Regulacja ta jest
wyraźną konsekwencją istoty działki rodzinnej jako swoistego świadczenia socjalnego, które powinno służyć działkowcowi

my także spotkania online na żywo z ekspertami,
w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania i od razu otrzymywać odpowiedzi. Dużą
popularnością cieszą się porady prawne dla działkowców prowadzone przez prawników z PZD,
a więc osoby znające działkowe problemy „od
podszewki”.
Portal www.mojogrodek.pl wraz z miesięcznikami „działkowiec” i „Mój Ogródek” stanowią
całościową ofertę dla działkowców i ogrodników
amatorów, prezentującą rzetelną, praktyczną
wiedzę ogrodniczą, dostosowaną do naszych warunków klimatycznych i społecznych.
Nie korzystaj z niesprawdzonych źródeł, zajrzyj na www.mojogrodek.pl, aby mieć pewność,
że to czego się dowiesz jest prawdziwe!

i jego rodzinie; działka nie może zatem służyć
prowadzeniu działalności gospodarczej lub
zarobkowej. Dlatego nie jest możliwe jakiekolwiek czasowe „odstąpienia” działki. Taka umowa nie tylko byłaby nieważna z mocy prawa
jako sprzeczna z ustawą o ROD, ale jej zawarcie stanowiłoby także podstawę do pozbawienia prawa do działki poprzez wypowiedzenie
umowy dzierżawy działkowej.
r.pr. T. Terlecki

„Działka bliżej natury”, autorstwa
dr inż. Moniki Kucharskiej-Świerszcz,
ekologa i architekta krajobrazu
z Uniwersytetu Rzeszowskiego to
nowa pozycja dla dziakowców. Została
przeznaczona do powszechnego
użytku przez działkowców, dlatego jest
bezpłatna, a jej koszty ponosi Krajowa
Rada PZD. Broszura wydana
w nakładzie 100 000 egz.
dystrybuowana jest do okręgów,
a stamtąd do zarządów ROD.
Zachęcamy do przeczytania tej pozycji,
ponieważ problematyka w niej poruszana
jest niezwykle ważna i aktualna dla nas
wszystkich. Nasze zdrowie i dobre samopoczucie w dużym stopniu zależą od
dobrostanu i obfitości otaczającego nas
świata przyrody. A biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska naturalnego i zachodzące zmiany klimatyczne, działania
na rzecz zwiększenia bioróżnorodności
i podtrzymania naturalnych procesów
w przyrodzie, nigdy nie były tak ważne jak
obecnie!
W broszurze wyjaśniamy m.in., dlaczego ogrody działkowe mają tak duży
potencjał ochrony przyrody. Opisujemy
też wszystkie najważniejsze aspekty prowadzenia i modernizowania działki w sposób jak najbardziej naturalny. Dzięki temu,
nasze rośliny będą zdrowsze i dadzą większe i lepszej jakości plony, a my będziemy
mogli korzystać ze zdrowego wypoczynku
w bliższym kontakcie z naturą!
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania się po koniec lipca br.
do swoich zarządów ROD.
Sławomir Milewski
Wydawnictwo „Działkowiec”

Pomoc finansowa
PZD dla ROD
w pierwszym
półroczu 2022 roku
Przy realizacji zadań inwestycyjno
– remontowych ROD, od lat
korzystają ze wsparcia finansowego
w postaci dotacji, nisko
oprocentowanych pożyczek
z Funduszu Samopomocowego
PZD i innych.
W pierwszym półroczu 2022 roku
Krajowy Zarząd udzielił wsparcia
finansowego ROD na kwotę
4 131 292 zł:
3 2 298 038,00 zł dotacje z funduszu
Rozwoju dla 175 ROD,
3 1 681 254,00 zł pożyczki dla
18 ROD
3 117 000 zł dotacje z funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych
3 35 000 zł z funduszu budowy siedzib dla zarządów ROD dla 3 ROD
Aleksandra Grunt-Mejer

