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Kolejne spotkanie
działkowców
z premierem

11

lipca odbyło się spotkanie Prezesa PZD
Eugeniusza Kondrackiego oraz Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego z Premierem Donaldem Tuskiem
i posłami PO z Podkomisji Nadzwyczajnej, opracowującej projekt nowej ustawy działkowej.

Fot: A. Hrynkiewicz

Podkomisja Nadzwyczajna
wybrała nową Przewodniczącą

W

dniu 17 lipca br. odbyło się
kolejne posiedzenie Podkomisji
Nadzwyczajnej . Podczas obrad
posłowie PO i SP zagłosowali za
odwołaniem Bartosza Kownackiego (PiS) z funkcji Przewodniczącego Podkomisji. Na nową przewodniczącą wybrano posłankę
Krystynę Sibińską (PO). „Platforma Obywatelska
i Solidarna Polska dokonując zmian, wspólnie
przejęły pełną odpowiedzialność i zobowiązały
się do szybkiego zakończenia prac w taki sposób,
by ostateczne przepisy były uzgodnione między
wszystkimi członkami podkomisji, uzgodnione

z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, jak również nie będą budziły kontrowersji i zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego” –
wyjaśniał poseł Marek Łapiński (PO). Prezydium
podkomisji planuje zakończyć pracę nad ustawą
do końca lipca, dlatego jednogłośnie przyjęto
harmonogram prac na kolejne dni. Gdy zamykaliśmy bieżący numer Informatora prace Podkomisji
były w toku i dlatego o ich wynikach poinformujemy dopiero w kolejnym numerze Informatora. Zachęcamy jednak do śledzenia strony www.
pzd.pl, gdzie na bieżąco będziemy relacjonowali
efekty pracy Podkomisji.
(ah)

Premier D. Tusk podtrzymał swoje wcześniejsze
deklaracje, co do zachowania praw działkowców oraz utrzymania podmiotowości prawnej
PZD. Podkreślił, że nowa ustawa powinna być
zgodna z Konstytucją, aby jej zapisy nie mogły
zostać już podważone. Zaproponował także,
współpracę posłów PO pracującymi w Podkomisji z pełnomocnikami Komitetu.

Co mówili przedstawiciele
działkowców?

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poinformował
Premiera o oczekiwaniach i nastrojach panujących wśród działkowców. Wyraził nadzieję, że
uda się znaleźć rozwiązania, które zapewnią poszanowanie praw działkowców oraz dalsze istnienie ogrodów. Podkreślił, że 6 miesięcy, które
zostało na uchwalenie nowej ustawy powinny
zostać wykorzystane jak najlepiej, tak, by po
21 stycznia 2014r. działkowcy mogli skupić się
na korzystaniu z uroków ogrodów działkowych,
a nie ciągłej walce o ich zachowanie.
(mz)

W

Z listami można zapoznać się na www.pzd.pl

SADZIMY CEBULOWE
Od połowy miesiąca przygotowujemy glebę dla cebulowych. Odchwaszczamy, wapnujemy, gdy jest zbyt
kwaśna, nawozimy. Tulipany wymagają żyznej gleby
o odczynie obojętnym. Przed sadzeniem zaleca się
nawożenie fosforowe (5–8 dag/m2). Na tym samym
miejscu można je sadzić nie częściej niż co 4 lata. Hiacynty lubią gleby lekkie, piaszczyste, lekko zasadowe,
wilgotne. Lilie – gleby żyzne, próchniczne, przepuszczalne, wilgotne, lekko kwaśne. W sierpniu można już
sadzić narcyzy (co 10–15 cm) i szachownicę cesarską,
a także szafirki i zimowity.

PIWONIE

CIĘCIE JABŁONI
Usuwamy z koron nadmiar tegorocznych silnych
pędów (wilków). Pędy wyrastające tuż obok jabłek
skracamy nad 4–5 liściem. Dzięki temu do jabłek
dotrze więcej światła przez co będą lepiej wybarwione
i słodsze. Czas od cięcia do zbioru owoców powinien
wynosić 3–4 tygodnie.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki napisał list do premiera

swoim liście KR PZD wskazała, że zachowanie posłów PO, pracujących w Podkomisji Sejmowej, znacznie odbiega od deklaracji złożonych przez premiera działkowcom. Forsują
oni bowiem likwidację PZD i stawiają pod znakiem zapytania dalsze istnienie ogrodów. KR PZD
zwróciła się do premiera z prośbą o poszanowanie woli działkowców, którzy wyrazili ją w milionie podpisów złożonych pod projektem obywatelskim. „Polscy działkowcy wciąż liczą, że Pańskie
obietnice zostaną spełnione” – czytamy w stanowisku KR PZD.
(mz)

Regularnie usuwamy przekwitłe kwiatostany, co przedłuża kwitnienie niektórych bylin (nachyłek, driakiew),
niektóre zmusza do ponownego kwitnienia (ostróżka,
złocień, szałwia). Pamiętajmy również, że wysokie
byliny wymagają podpór

Rozpoczynamy je w drugiej połowie sierpnia. O tej
porze roku ryzyko zainfekowania roślin chorobami
kory i drewna jest najmniejsze. Drzewa tniemy przy
suchej i słonecznej pogodzie, zabezpieczając większe
rany odpowiednimi preparatami. Więcej na ten temat
w sierpniowym „działkowcu”.

Z

KR PZD odpowiada na list premiera

PIELĘGNACJA

CIĘCIE WIŚNI I CZEREŚNI

agwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych” - zadeklarował premier w liście do działkowców. Donald Tusk podkreślił, że docenia trud i pracę włożoną w rozwój ogrodów. Jednocześnie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, iż ogrody działkowe są
niezwykle istotne w życiu wielu Polaków, a także ich rodzin i przyjaciół. „Osobiście zaangażowałem się w pracę nad nową ustawą. Zamierzam przypilnować, by zmiany były tylko tam, gdzie są
niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego” – napisał Donald Tusk (ah)

W

Co miesiąc doradza to miesięcznik „działkowiec”. Poza
praktycznymi zaleceniami na temat bieżących prac na
działce prezentuje też gotowe projekty np. rabat, kącików wypoczynkowych, a także ciekawe, polecane na
działki rośliny z podaniem zasad ich uprawy, nawożenia i ochrony.

Pod koniec miesiąca dzielimy je i przesadzamy.
Karpę rozcinamy na kilka części, tak aby każda miała
co najmniej 3–5 pąków odnawiających.

Premier Donald Tusk napisał list do działkowców

odpowiedzi na deklarację premiera swój list wystosował prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
„Jeśli projekt obywatelski stanie się prawem, to cel jaki postawili sobie działkowcy i Związek zostanie osiągnięty”. Jednocześnie Prezes PZD podkreślił, że jeśli zmiany zostaną wprowadzone tylko tam, gdzie są niezbędne, to działkowcy „otrzymają ustawę, która zagwarantuje im
bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych”. Prezes E. Kondracki zaoferował także pełną
współpracę Związku z rządem, Premierem i Sejmem, podkreślając przy okazji, iż „PZD posiada
długoletnie doświadczenie i pełną wiedzę na temat funkcjonowania ogrodów. Znane mu są
także doskonale potrzeby i oczekiwania działkowców”.
(ah)

PORADY OGRODNICZE NA SIERPIEŃ
CO ROBIĆ NA DZIAŁCE?

Co obiecał premier?

Piotr Zgorzelski (PSL), Krystyna Sibińska (PO), Wojciech Zubowski (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), Dariusz Cezar Dziadzio (ID)

rys. J. Szymański

rys. J. Szymański

Minął rok, a ustawy
działkowej wciąż nie ma

O

d 21 lipca br. pozostanie równo sześć miesięcy na uchwalenie nowej ustawy działkowej. Po wyroku TK wszyscy politycy jednogłośnie podkreślali, że 18 miesięcy to wystarczająco
dużo czasu na uchwalenie ustawy. Tymczasem
minął już rok, a prace nad projektem nie mogą
ruszyć z miejsca. Jeżeli Sejm nie zdąży przyjąć
nowej ustawy do 21 stycznia 2014r., to właściciele terenów będą mogli dowolnie i swobodnie
rozporządzać terenami ogrodów działkowych,
a działkowcy będą musieli spakować swój dobytek i opuścić teren ogrodów. To jednak najczarniejszy scenariusz. Należy wierzyć, że nie stanie
się on rzeczywistością i posłowie nie zlekceważą
głosu miliona obywateli, którzy chcą, by to projekt obywatelski stał się prawem.
(mz)

STOP SPALANIU!
Przypominamy o zakazie palenia ognisk na działkach.
Spalanie resztek roślinnych i innych materiałów na
działce jest niedopuszczalne. Gminy mogą wprowadzać
całkowity zakaz spalania na swoim terenie. Naruszenie
go jest wykroczeniem i podlega grzywnie. A co robić
z dużą ilością resztek roślinnych? – Kompostować!

EKOKOMPOST
Wszystkie resztki roślinne przeznaczamy na kompost.
To najlepszy i najtańszy nawóz organiczny, a jego
zrobienie nie jest trudne (więcej na www.dzialkowiec.com.pl w zakładce Bądź eko). Warto wiedzieć,
że w sprzedaży są estetyczne kompostowniki oraz
preparaty przyspieszające kompostowanie (www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34).

UDANE ZAKUPY
Na dobre i tanie zakupy zapraszamy do sklepu internetowego „działkowca” na www.dzialkowiecsklep.pl
Spośród blisko 4000 produktów szczególnie polecamy
narzędzia i sprzęty ogrodnicze, nawozy, stymulatory
kompostowania, małą architekturę, książki. W sklepie
można zamawiać nasiona, cebule ozdobne i rośliny
w pojemnikach!
(mm)

