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W rodzinnych ogrodach działkowych 
trwa kampania walnych zebrań 
sprawozdawczych, która tradycyjnie 
zakończy się do 15 maja bieżącego roku. 

Sprawy co do których decyzje zapadają  
w trakcie walnych zebrań dotyczą kluczo-
wych spraw dla funkcjonowania każdego 
ogrodu. Zadaniami walnych zebrań jest m.in.:

• przyjęcie sprawozdań z działalności  
i finansowych za poprzedni rok; 

• przyjęcie planu pracy na bieżący rok;

Jednym z najważniejszych zagadnień jest 
cięcie drzew i krzewów owocowych, które 
jest podstawowym zabiegiem podnoszącym 
jakość i wysokość plonów. W szkoleniach 
uczestniczą nowi działkowcy, działkowcy  
i Instruktorzy Społecznej Służby Instruktor-

• uchwalenie opłat ogrodowych;
• podjęcie decyzji o prowadzeniu w ROD 

inwestycji lub remontów;
• przyjęcie preliminarza finansowego na 

ten rok.
Mając na względzie wagę decyzji podej-

mowanych w trakcie walnego zebrania de-
cyzji, które wpływają przede wszystkim na 
realne koszty użytkowania działek, wszyscy 
działkowcy powinni skorzystać z przysługu-
jących im praw i wziąć udział w walnym ze-
braniu.        Marcin Juszczel

Grillowanie na działce  
– czy jest zabronione?

Wraz z pierwszymi dniami wiosny rozpoczyna się sezon nie tylko na prace 
ogrodnicze, ale także na grillowanie. 

Grillowanie na działce nie jest zabronio-
ne. Konieczne jest natomiast zachowanie 
zasad bezpieczeństwa i zasad współżycia 
społecznego. Zalecane jest używanie ma-
łych, przenośnych i niezwiązanych z grun-
tem grilli, które w razie niekorzystnego 
wiatru można przenieść, aby nie zadymiać 
sąsiadujących działek. Najlepszym wybo-
rem będą jednak powszechnie dostępne 
grille gazowe lub elektryczne. Nie jest 
dozwolone korzystanie na działce z gril-
li murowanych. Działkowcy, zgodnie z § 
59 Regulaminu ROD, zobowiązani są do  
zagospodarowania i korzystania z działki 

w taki sposób, aby nie stwarzać utrud-
nień w korzystaniu z działek przez sąsia-
dów. W przypadku grilla murowanego,  
a więc trwale związanego z gruntem,  
w razie niekorzystnego wiatru nie ma możli-
wości łatwego i szybkiego przeniesienia go  
w inne miejsce, aby nie zadymiał sąsied-
nich działek. Ponad to, grill murowany nie 
może znaleźć się na działce, ponieważ nie 
znajduje się wśród dopuszczalnych urzą-
dzeń w jakie może być wyposażona dział-
ka, określonych w § 41 Regulaminu ROD. 

Ewelina Skarzyńska

Wiosenne szkolenia dla działkowców
Wiosna to czas zintensyfikowania działań 
szkoleniowych w Okręgach PZD. Szkolenia 
w tym okresie mają bardzo duże znaczenie, 
ze względu na ilość prac koniecznych 
do wykonania w ogrodzie, które często 
wymagają specjalistycznej wiedzy  
i umiejętności.

skiej. Szkolenia dla nowych działkowców są 
szczególnie istotne, gdyż przekazywana jest 
na nich wiedza niezbędna do prawidłowego 
zagospodarowania działek i funkcjonowania 
w ROD. 

Szkolenia są darmowe, a prowadzą je  
doświadczeni specjaliści, dlatego jest to  
doskonała okazja aby pozyskać lub rozsze-
rzyć swoją wiedzę. Warto śledzić strony 
internetowe Okręgów lub skontaktować  
się telefonicznie z Instruktorem ds. ogrodnic-
twa właściwego Okręgu, aby poznać najbliż-
sze terminy i tematy szkoleń.            

Ewelina Skarzyńska

Kradzieże w ROD
W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną ilość kradzieży w ROD.

Aby temu przeciwdziałać, wszystkie in-
cydenty należy zgłaszać Zarządowi ROD, 
który zgodnie z §22 Regulaminu ROD, zo-
bowiązany jest do działania na rzecz bez-
pieczeństwa w ROD. Posiadając wiedzę  
o przypadkach kradzieży lub dewastacji, 
Zarząd ROD może przedstawić walnemu 
zebraniu propozycje dotyczące zapewnie-
nia bezpieczeństwa na terenie ROD. Propo-
zycje te uwzględniają w szczególności moż-
liwość monitorowania ROD, jego ochrony 
we własnym zakresie lub przez posiadający 
koncesję podmiot, budowy urządzeń słu-
żących bezpieczeństwu (np. oświetlenia),  
a także współpracę z organami porząd-
kowymi. Nieodzownym wsparciem dla 
działań Zarządu ROD jest tzw. czujność 
sąsiedzka, dlatego należy reagować na 
wszystkie podejrzane incydenty które za-
uważymy i zgłaszać je nie tylko Zarządo-

wi, ale także w najbliższej jednostce 
policji. Częstą praktyką są szkolenia 
dla działkowców prowadzone przez 
funkcjonariuszy policji, na które warto 
uczęszczać, aby wiedzieć, jak uchronić 
się przed kradzieżami. 

Ewelina Skarzyńska

Rozpoczęły się  
walne zebrania ROD Konkursy Krajowe w 2023 r.

Krajowy Zarząd PZD dnia 4 kwietnia 
2023 r. przyjął 4 konkursy krajowe: 

1. Konkurs „Najpiękniejsza Działka 
Roku 2023”, którego celem jest zaprezen-
towanie indywidualnych działek w ROD, 
dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowa-
nia i pracy działkowców. Główna nagroda 
wynosi 4 000 zł. Termin zgłaszania dzia-
łek do konkursu upływa z dniem 31 lipca 
2023 r. 

2. Konkurs „Warzywnik roku 2023”, 
którego celem jest promowanie w ROD 
uprawy własnych, zdrowych warzyw, co 
jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną 
korzyścią wynikającą z użytkowania dział-
ki w ROD. Główna nagroda wynosi 3 000 
zł. Termin zgłaszania działek do konkursu 
upływa z dniem 30 września 2023 r.

3. Konkurs „Owoce z mojej działki 
2023”, który ma na celu promocję uprawy 
roślin sadowniczych na działkach w ROD 
i pokazanie korzyści, jakie mogą płynąć 

z ich uprawy. Główna nagroda wynosi 
3 000 zł. Termin zgłaszania działek do 
konkursu upływa z dniem 30 września 
2023 r.

4. Konkurs „Najlepszy ROD 2023 
roku”, który ma na celu wyłonienie, 
docenienie i nagrodzenie ROD, które 
wyróżniają się m.in. stopniem rozwoju, 
zagospodarowania, aktywności oraz za-
rządzania przystającymi do współcze-
snych czasów i potrzeb ogrodu. Główna 
nagroda wynosi 10 000 zł. Termin zgła-
szania ROD do konkursu upływa  dnia 
31 lipca 2023 r.

Wszystkie informacje oraz materia-
ły, niezbędne aby dokonać zgłoszenia 
do konkursu, dostępne są na stronie 
internetowej PZD w zakładce „Konkur-
sy Krajowe”. Zachęcamy działkowców  
i Rodzinne Ogrody Działkowe do wzięcia 
udziału!

Ewelina Skarzyńska
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Majowy numer miesięcznika „Mój Ogródek” 
to 68 stron rzetelnych porad ogrodniczych
W tym wydaniu szczególnie polecamy temat miesiąca  
„Lawenda i spółka”, wyjaśniamy czym się różni lawenda  
wąskolistna od lawendy francuskiej, hiszpańskiej i innych?  
Które z nich można i warto uprawiać w ogrodzie, a które  
nadają się tylko do sezonowej dekoracji w pojemnikach?

Jeśli Wasz balkon jest głównie w cieniu to nie możecie przega-
pić materiału „Balkon cienisty to wyzwanie”, w którym podpowia-
damy, jak dobrać rośliny, które pomimo małej ilości słońca stworzą  
efekt wow. 

Polecam też przegląd majowych prac w warzywniku i projekty 
warzywników w skrzyniach. Uprawa w skrzyniach jest coraz bar-
dziej popularna, przekonajcie się, że może być też ozdobą ogrodu. 

Sprawdźcie tez, jak polepszyć zapylenie drzew owocowych i jakie błędy popełniamy najczęściej 
w uprawie borówki), a także jak zrobić owocowy świecznik, czyli jak prowadzić drzewo owocowe  
z wąską koroną.                                                                                                                   Magdalena Kondracka 

UWAGA – najnowszy numer 
„działkowca” już w kioskach!

Wiele ciekawych artykułów na temat roślin ozdobnych, 
warzyw, roślin sadowniczych, ziół, uprawy i nawożenia, 
ochrony roślin. Ale to nie wszystko! W numerze są też ak-
tualne wiadomości dla działkowców, dotyczące bieżącej 
sytuacji ogrodów i PZD, a także porady prawne.

Szczególnie polecamy artykuł „Pomidory dla każ-
dego” – praktyczny przewodnik po najlepszych od-
mianach tych najpopularniejszych na działkach wa-
rzyw. W tym roku każdy powinien je mieć na działce  
– dla ich smaku i ogromnych oszczędności w portfelu.

W sprzedaży pojawił się już najnowszy, majowy 
numer „Działkowca” – 76 kolorowych stron, peł-
nych aktualnej wiedzy i najważniejszych informacji 
niezbędnych przy urządzaniu i uprawie działki!


