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Działki do
podziałki
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- kto da więcej?

Poprawki wprowadzone do obywatelskiego projektu
głosami posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej
Polski, stanowią totalne zaprzeczenie dotychczasowej
praktyki mającej miejsce w ogrodach. Działki są bowiem
ostatnim miejscem, w których zasady wolnego rynku
i dyktat pieniądza mogą sprawdzić się w praktyce.
Doskonale wiedzą o tym działkowcy, ale niestety
nie posłowie, którzy takie poprawki zaproponowali
i uchwalili. Czy ogrody działkowe czeka komercjalizacja?

pracowany w podkomisji
nadzwyczajnej projekt
nowej ustawy działko
wej czeka jeszcze długa ścieżka
legislacyjna. Pozostało jedy
nie pięć i pół miesiąca, a pra
cy wciąż wiele. Wprowadzone
poprawki mogą zostać uchy
lone. Prawdopodobnie jeszcze
w sierpniu projekt trafi pod
wspólne obrady połączonych
Komisji Infrastruktury oraz
Samorządu Terytorialnego i Po
lityki Regionalnej. To ostatni
etap, w którym posłowie i wnio
skodawcy mogą zgłaszać swo
je propozycje zmian. Trzecie
czytanie projektu odbędzie się
już na sali sejmowej. Tam z po
prawianiem tego, co zepsuto na
podkomisji, może być ciężko.
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Trzeba jednak wspomnieć, że
na tym jeszcze nie koniec drogi,
jaką musi przebyć projekt, za
nim stanie się obowiązującym
prawem. Czeka go jeszcze Senat
i prezydent, który może odmó
wić podpisania ustawy i skiero
wać ją do Trybunału Konstytu
cyjnego. Jeżeli tak by się stało,
nowa ustawa o ROD na pewno
nie weszłaby w życie przed
20 stycznia 2014 r. Czy to realne
zagrożenie? Niestety, tak.
Poprawki wprowadzone do
projektu obywatelskiego są
chwytliwe medialnie i spo
łecznie, ale za to wątpliwe pod
względem konstytucyjności, na
co zwracają uwagę eksperci. Za
uważa to także dyrektor Biura
Związku Miast Polskich Andrzej
Porawski, którego zastrzeżenia
wskazują, iż przepis dotyczący
uwłaszczenia może zaprowadzić
tę ustawę wprost do Trybunału
Konstytucyjnego. Jaki zatem cel
przyświecał posłom PO?
Trudno nie zauważyć, że par
tia rządząca na gwałt szuka spo
sobu na zatrzymanie spadku no

towań. Tymczasem społeczność
działkowa to blisko cztery mi
liony potencjalnych wyborców.
Jest o co walczyć!
Niekontrolowany obrót
działkami

Jesteśmy więc świadkami
tego, jak w zmyślny sposób
można upiec dwie pieczenie
na jednym ogniu. Działkowców
nęci się „uwłaszczeniem", ale
co z tymi, których taka hojność
zbulwersuje? Jest i sposób na
nich. PO bowiem, jak na par
tię miłości przystało, każdemu
chce „coś" dać. Szkoda tylko,
że nie ze swoich. Posłowie Plat
formy wspólnie z SP znacznie
ograniczyli wpływ stowarzysze
nia ogrodowego na wybór no
wego działkowca. Ma ono jedy
nie rejestrować zmiany - straci
więc realny wpływ na funkcjo
nowanie ogrodu. Pozornie niby
nic, a jednak poprawka ta ma
ogromne znaczenie dla przy
szłości ogrodów.
Dotychczasowa kontrola za
rządów ROD nad obrotem dział
kami miała na celu zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania
ogrodu tak, by działki mogły
służyć całemu społeczeństwu,
także tym mniej zamożnym.
Wprowadzenie całkowitego
braku kontroli nad obrotem
działkami spowoduje, że dyk
tat w ogrodach przejmą cena
i mechanizmy wolnego rynku.
Skutkiem poprawki PO będzie
przejmowanie działek przez
osoby bogate kosztem emery
tów, rencistów, rodzin z dziećmi
i najbardziej potrzebujących.
W całej Polsce wielu ludzi
miesiącami oczekuje na wolne
działki. Tymczasem Platfor
ma otwiera bramy ogrodów
dla tych, którzy mają pienią

dze i stać ich na zaoferowanie
odpowiednio wysokiej ceny.
W takiej sytuacji listy ocze
kujących t r a c ą rację bytu
i jakikolwiek sens.
Działkę nad morzem
lub na Mazurach kupię
Wolny obrót działkami to duży
problem szczególnie dla miesz
kańców atrakcyjnych terenów
turystycznych, to jest Pomorza
i Mazur. Mieszkańcy tych regio
nów mogą nie mieć praktycznie
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żadnych szans na działki w swo
ich miejscowościach. Wystar
czy, że ich cenę zakupu przebiją
osoby z innych miast dysponu
jące większą sumą pieniędzy.
To rodzi wątpliwości, komu tak
naprawdę ma służyć ta propo
zycja? Na pewno nie lokalnym
społecznościom działkowym,
których członkowie już za chwi
lę mogą zostać wysiedleni przez
nowych działkowców z wypcha
nym portfelem.
Trudno mówić o zachowaniu
funkcji socjalnej ogrodów, jeśli

Porady ogrodnicze

działka staje się dobrem luksu
sowym. Poprawki wprowadzone
lekką ręką przez posłów PO i SP
tworzą realne zagrożenie, że
opisane wyżej zjawisko zacznie
mnożyć się w wielu ogrodach.
To z kolei doprowadzi do wyna
turzenia i zniszczenia ogrodnic
twa działkowego w Polsce!
Za tydzień o kolejnych budzą
cych kontrowersje poprawkach
wniesionych do projektu oby
watelskiego przez posłów Pod
komisji Nadzwyczajnej.

• Śliwki „robaczywki".
O zmroku latają motyle owocówki
śliwkóweczki. Licznie odławiające
Bądź eko! Wszelkie resztki w czasie suszenia (marszczą się na pułapki feromonowe motyle
roślinne powstające w ogrodzie się), jak piwonia lub róża, można są sygnałem do opryskania drzew
warto kompostować, bo jest to utrwalać zasypując różnymi mate (Calypso, Spin Tor).
najtańszy sposób uzyskania naj riałami sypkimi.
W warzywniku. Wysiewamy
lepszego nawozu ogrodniczego.
Sadzimy cebulowe. Je rzodkiewkę, szpinak, roszponkę,
Podlewamy. Systematycznie sienne krokusy sadzimy na głę wysadzamy rozsady kapusty pe
podlewamy rośliny w okresach bokości 6-10 cm, a zimowity kińskiej, kalarepy, endywii, jarmu
długotrwałej suszy. Dotyczy to 15-20 cm. Zakwitną nam one we żu, wczesnych sałat. Na zagony
można wysiewać rośliny na nawóz
zwłaszcza roślin sadowniczych, wrześniu.
u których brak wody powoduje
Podpieranie gałęzi. Aby za zielony - łubin, peluszkę, wykę,
niewyrastanie owoców lub zrzu pobiec łamaniu się gałęzi pod cię gorczycę, rzepak, żyto. Zwiększy
canie zawiązków (malina).
żarem dojrzewających owoców, to zawartość próchnicy w glebie
i poprawi jej urodzajność.
Odchwaszczanie. Im mniej warto je wcześniej podeprzeć.
sze chwasty, tym łatwiej się ich
Cięcie krzewów. Po zbio
Pomidory. W połowie sierp
pozbyć. Możemy je komposto rach owoców prześwietlamy po nia należy ogłowić odmiany wy
wać, jeśli nie wytworzyły jeszcze rzeczki i agrest. U malin odmian soko rosnące. Uszczykuje się
nasion.
letnich wycinamy przy ziemi pędy, wierzchołki wzrostu pędów, pozo
Rozmnażamy kłączowe. które już owocowały oraz nadmiar stawiając 1-2 liście nad ostatnim
dobrze rozwiniętym kwiatosta
Dzielimy kosaćce bródkowe i sy młodych pędów.
beryjskie, bergenię, liliowce, tryCięcie wiśni i czereśni. nem. Systematycznie usuwa się
tomy. Wybiera się młodsze czę Rozpoczynamy je po zebraniu wszystkie pędy pojawiające się
ści kłączy i dzieli tak, aby każdy owoców z drzew. Drzewa tniemy w kątach liści.
fragment miał przynajmniej jeden przy suchej i słonecznej pogo
Co robić na działce? Co
dobrze wykształcony pąk.
dzie, zabezpieczając większe rany miesiąc doradzało „Działkowiec".
Poza praktycznymi zaleceniami
Suszymy kwiaty. Rośliny odpowiednimi preparatami.
najlepiej utrwala się metodą zie
Profilaktyka. Systematycz na temat bieżących prac na dział
larską - ścięte łodygi po oczysz nie usuwamy opadłe, porażone ce, prezentuje też gotowe pro
czeniu wiąże się w nieduże pęczki liście z sąsiedztwa roślin oraz po jekty np. rabat, kącików, a także
i zawiesza w przewiewnym, su rażone resztki pozbiorcze warzyw. ciekawe, polecane na działki rośli
chym i ciemnym miejscu. Kwia Ma to duże znaczenie w ograni ny, z podaniem zasad ich uprawy,
pielęgnacji i ochrony.
ty, które łatwo zmieniają wygląd czaniu źródeł infekcji.

