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Pozycja ta trafi  niebawem do wszystkich 
ROD. Jest ona bezpłatna dla działkowców 
w PZD i każdy zainteresowany może się po nią 
zgłosić do swojego zarządu ogrodu. 

„Moda na zielone” to przejrzysta instruk-
cja samodzielnej uprawy zielonych warzyw, od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimy! 
Zielone warzywa należą do najzdrowszych pro-
duktów odżywczych. Zaliczamy do nich przede 
wszystkim liczne gatunki liściowe. 

Broszura krok po kroku wyjaśnia, jak za-
łożyć własne „zielone” grządki, jak przygo-
tować miejsce do uprawy, czym zdrowo na-
wozić, jak dbać o warzywa i rozwiązywać 
problemy, aby uzyskiwać jak najlepsze plo-
ny. Zawiera terminarze uprawy warzyw, 
z uwzględnieniem wartościowych odmian. 

Wobec panującej suszy hydrologicznej 
i drożyzny w sklepach, własna – działkowa pro-
dukcja warzyw staje się wręcz koniecznością. 
Warto więc zgłosić się po broszurę i jak naj-
szybciej skorzystać z zawartych w niej cennych 
rozwiązań.

Marta Rytel, redakcja „działkowca”

W dniu 27 maja 2022 r. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zostały opublikowane dokumenty dotyczące konkursu „Rozwój zielonej 
infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Celem ww. konkursu jest wyłonienie pro-
jektów, które w największym stopniu przy-
czynią się do ochrony i poprawy jakości te-
renów zielonych w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych oraz do łagodzenia negatyw-
nych skutków zmian klimatycznych poprzez 
realizację takich celów jak: przeciwdziałanie 
spadkowi różnorodności biologicznej, po-
prawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu 
lepszego stanu środowiska, zwiększenie war-
tości usług ekosystemów.

W konkursie mogą wziąć udział stowarzy-
szenia ogrodowego, w tym PZD i pozyskać 
dofi nansowanie od 10 000 zł do 100 000 zł 
na każdy ROD (przy większych ROD – nawet 
do 150 000 zł), na realizację zadań związa-
nych z ochroną środowiska na terenach ogól-
nych ROD np. utworzenie trwałej łąki kwiet-
nej, założenie pasieki, utworzenie hotelu dla 
ptaków, zakup kompostownika lub urządzenia 
do rozdrabniania gałęzi oraz dodatkowo – na 
realizacją zadań związanych z budową i mo-
dernizacją infrastruktury ogrodowej. Do wy-
korzystania jest 47 mln zł. Zakończenie kon-
kursu przewidziane jest na 31 sierpnia 2023 r. 

Aby wziąć udział w konkursie koniecz-
ne jest złożenie na specjalnym formularzu 
wniosku o przyznanie grantu wraz z załącz-
nikami. Wnioski będą oceniane przez ARiMR 
pod kątem formalnym i merytorycznym. Po 
pozytywnej ocenie, z ROD będą podpisy-
wane umowy o powierzenie grantu. Na ich 
podstawie nastąpi wypłata środków, które 
będą musiały być prawidłowo rozliczane. Po 
zakończeniu realizacji zadań obowiązkowe 

będzie ich oznakowanie i prowadzenie dzia-
łań promocyjnych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
ROD, PZD przez wiele miesięcy uczestni-
czył w pracach związanych z konkursem, 
celem wypracowania założeń i przygoto-
wania dokumentów konkursowych zgodnie 
interesem PZD, ROD i działkowców. Zosta-
ło również przygotowanych szereg regulacji 
wewnątrzzwiązkowych. W szczególności 
 w dniu 31 maja 2022 r. KZ PZD przyjął: 
uchwały określające sposób reprezenta-
cji PZD w konkursie, w tym zakres i sposób 
ustanawiania pełnomocników (uchwała nr 
246/2022 i 247/2022) oraz zasady udziału 
PZD w konkursie (uchwała nr 243/2022). 
Natomiast w dniu 1 czerwca 2022 r. KR PZD 
podjęła decyzję o przystąpieniu PZD do kon-
kursu i zachęciła wszystkie zarządy ROD do 
zapoznania się z dokumentami konkursowy-
mi i wzięcia udziału w konkursie (uchwała 
nr 1/XIV/2022) oraz określiła tryb realizacji 
inwestycji i remontów w ROD w związku 
ze szczególnymi zasadami konkursowymi 
(uchwała nr 2/XIV/2022). Ww. dokumen-
ty zostały opublikowane w Aktualnościach 
Związkowych. W tej sprawie będą prowa-
dzone przez KZ PZD dalsze działania. 

Biorąc pod uwagę ogromne środki fi nan-
sowe, które mogą zostać pozyskane na re-
alizację wielu ciekawych inwestycji w ROD, 
zachęcamy ROD do wzięcia udziału w kon-
kursie! 

r.pr. Monika Pilzak
Biuro prawne PZD 

Pozycja ta trafi  niebawem do wszystkich 
ROD. Jest ona bezpłatna dla działkowców 
w PZD i każdy zainteresowany może się po 
nią zgłosić do swojego zarządu ogrodu. 

Konkurs ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury 
poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 

– można już składać wnioski o granty!

Krajowy Zarząd PZD w dniu 14 czerwca 2022 
roku ogłosił konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato 
– konkurs fotografi czny”, w którym udział może 
wziąć działkowiec posiadający prawo do działki 
w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs krajowy pn.
„Warzywnik roku 2022”
Krajowy Zarząd PZD w dniu 9 czerwca 
2022 roku ogłosił konkurs krajowy pn. 
„Warzywnik Roku 2022” przeznaczony 
dla działkowców posiadających prawo 
do działki w ROD Stowarzyszenia 
Ogrodowego PZD.

Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs krajowy pn.
„Najpiękniejsza działka Roku 2022”

Krajowy Zarząd PZD w dniu 
9 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs 
krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka 
Roku 2022”.

Udział w nim może wziąć każdy dział-
kowiec posiadający prawo do działki 
w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego 
PZD.

Aby przystąpić do konkursu należy 
przesłać:

1. Wypełniony i podpisany „Formularz 
zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Naj-
piękniejsza Działka Roku 2022”. 

2. Dokumentację fotografi czną opisa-
ną zgodnie z wykazem ujętym w formu-
larzu utrwaloną na nośniku cyfrowym 
lub w formie kolorowego wydruku.

3. Podpisane (czytelnie) ”Oświadcze-
nie uczestnika Konkursu Krajowego Naj-
piękniejsza Działka Roku 2022”. 

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
na adres: 

Krajowy Zarząd PZD,
Konkurs Krajowy 

„Najpiękniejsza Działka Roku 2022”
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

lub na specjalny adres e-mail: 
konkurskz.dzialka@pzd.pl 

Termin przesyłania zgłoszeń do kon-
kursu upływa dnia 31 lipca 2022 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
przez Krajowy Zarząd PZD do dnia 
16 sierpnia 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
w trakcie Krajowych Dni Działkowca 
2022 opublikowane w Biuletynie Infor-
macyjnym, miesięczniku „działkowiec”, 
wydawnictwach związkowych oraz w 
mediach społecznościowych i na stronie 
internetowej PZD.

Zgłoszone do konkursu działki będą oce-
niane wg kryteriów: zagospodarowanie dział-
ki, różnorodność uprawianych roślin na dział-
ce, elementy wyposażenia działki związane 
z racjonalnym wykorzystaniem wody, se-
gregacji śmieci, wyposażenie działki w bud-
ki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla 
owadów pożytecznych, rośliny miododajne, 
ekologiczne sposoby ochrony roślin, uprawy 
współrzędne, stosowanie nawozów natural-
nych, nasadzenia drzew i krzewów, rośliny 
ozdobne, estetyka i stan techniczny działki, 
mała architektura na działce.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że na-
grodami w konkursie będą:

1) I miejsce – nagroda pieniężna 
w wysokości 4 000 zł;

2) II miejsce – nagroda pieniężna 
w wysokości 3 000 zł;

3)  III miejsce – nagroda pieniężna 
w wysokości 2 000 zł;

4)  Wyróżnienie – nagroda pieniężna 
w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby na-
grodzone miejscem I-III otrzymają puchary 
konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu 
dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę 
miesięcznika „działkowiec”. 

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opu-
blikowane na stronach internetowych PZD, 
Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnic-
twach PZD.

Uchwała nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajo-
wego pn. Najpiękniejsza działka Roku 2022”, 
formularz zgłoszenia i oświadczenie uczestni-
ka Konkursu Krajowego są na stronie www.
pzd.pl w zakładce „Aktualności” – „Konkursy 
krajowe”.

Zofi a Rut-Skórzyńska

W bieżącym roku, po okresie dwuletniej pandemii, działkowcy podczas 
Walnych Zebrań podjęli wiele decyzji o realizacji zadań inwestycyjno – 
remontowych. Powyższe powoduje, że PZD rozpatruje wnioski o przyznanie 
nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD, wniosków 
o dotację z Funduszu Rozwoju ROD, czy też wniosków o dotację z Funduszu 
przeznaczonego na budowę siedzib dla Zarządów ROD. W niektórych przypadkach 
także uruchamia środki na usuwanie w Ogrodach skutków nagłych zdarzeń 
atmosferycznych, które powodują zniszczenia w ogólnoogrodowej infrastrukturze. 

PZD współfi nansuje inwestycje w ROD

Przez blisko 6 miesięcy 2022 roku Związek przekazał dla ROD następujące środki:
  Z Funduszu Samopomocowego PZD – dla 9 ROD w kwocie 965.000 zł
  Z Funduszu Rozwoju PZD – dla 41 ROD w kwocie 674.754 zł
  Z Funduszu PZD przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

dla 10 ROD w kwocie 117.843 zł
  Z Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla zarządów ROD 

– dla 2 ROD w kwocie 25.000 zł 
W Rodzinnych Ogrodach Działkowych ciągle jest dużo do zrobienia. Konieczne 

jest przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury, w planach 
są także nowe inwestycje, na które potrzebne są ogromne fundusze. Zarządy ROD 
oraz działkowcy mogą jednak liczyć na pomoc PZD. Mariola Kobylińska

Celem konkursu jest promowanie 
w ROD uprawy własnych, zdrowych wa-
rzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo 
ważną korzyścią wynikającą z użytkowania 
działki w ROD. Ponadto konkurs ma za-
prezentować zaangażowanie i pracę dział-
kowców, którzy działaniami i rozwiązania-
mi wykorzystanymi na swoich działkach 
w ROD, wdrażają programy PZD, 
a w szczególności Otwarty Program No-
woczesnego Zagospodarowania i Użytko-
wania Działek na Miarę Potrzeb Współ-
czesnych oraz Program Klimatyczny .

W celu przystąpienia do konkursu nale-
ży przesłać:

1. Wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Wa-
rzywnik Roku 2022” 

2. Dokumentację fotografi czną opisaną 
zgodnie z wykazem ujętym w formula-
rzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz 
w formie kolorowego wydruku.

3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie 
uczestnika Konkursu Krajowego „Warzyw-
nik Roku 2022”. 

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
na adres: 

Krajowy Zarząd PZD,
Konkurs Krajowy „Warzywnik Roku 2022”

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
lub na specjalny adres e-mail: 

warzywnikroku@pzd.pl
Termin przesyłania zgłoszeń do konkur-

su upływa dnia 30 września 2022 r. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez 

Krajowy Zarząd PZD do dnia 31 paździer-
nika 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku 

„działkowiec”, wydawnictwach związko-
wych oraz w mediach społecznościowych 
i na stronie internetowej PZD.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia będą 
oceniane wg następujących kryteriów: 
ogólna estetyka warzywnika, rodzaj upraw 
warzywnych, wykaz gatunków warzyw 
uprawianych na działce z uwzględnieniem 
gatunków zalecanych w ramach „Otwar-
tego programu nowoczesnego zagospo-
darowania i użytkowania i działek na mia-
rę potrzeb współczesnych rodzin” , etapy 
aranżacji grządki warzywnej: stan przed 
założeniem warzywnika, wygląd w trakcie 
uprawy oraz efekt uprawy, wykorzystanie 
informacji zawartych w wydawnictwach 
i broszurach związkowych do prowadze-
nia upraw warzywnych, zagospodarowa-
nie, estetyka i stan techniczny działki.

Nagrody w konkursie:
a)  I miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 3 000 zł;
b)  II miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 2 000 zł;
c)  III miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 1 500 zł;
d)  Wyróżnienie –nagroda pieniężna 

w wysokości 1 000 zł.
Oprócz nagród pieniężnych, osoby na-

grodzone (miejsca I-III) otrzymają puchary 
konkursowe, a wszyscy uczestnicy kon-
kursu dyplomy konkursowe i roczną pre-
numeratę miesięcznika „działkowiec”. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną opubliko-
wane na stronach internetowych PZD, 
Biuletynie Informacyjnym oraz w wydaw-
nictwach PZD.

Uchwała nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu kra-
jowego pn. „Warzywnik Roku 2022 formu-
larz zgłoszenia i oświadczenie uczestnika 
Konkursu Krajowego zostały zamieszczone 
na stronie www.pzd.pl w zakładce „Aktual-
ności” – „Konkursy krajowe”.

Zofi a Rut-Skórzyńska

„Zatrzymać lato 
– konkurs fotografi czny”

Aby przystąpić do konkursu należy przesłać:
1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgło-

szenia do Krajowego Konkursu “Zatrzymać lato 
– konkurs fotografi czny”

2. Załączone od 3 do 5 fotografi i które winny 
przedstawiać:

a) ujęcie ogrodu z uwzględnieniem części 
warzywnej i upraw sadowniczych,

b) zdjęcia ukazujące rodzaj i charakter uprawy,
c) fotografi e zebranych owoców lub/i 

warzyw oraz ziół, wyprodukowanych z nich 
przetworów.

2. Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie 
uczestnika Konkursu Krajowego “Zatrzymać 
lato – konkurs fotografi czny”.

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 
Krajowy Zarząd PZD,

Konkurs Krajowy „Zatrzymać lato 
– konkurs fotografi czny”

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
lub na specjalny adres e-mail: 

foto.konkurs@pzd.pl 
Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu 

upływa dnia 22 września 2022 r. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez 

Krajowy Zarząd PZD do dnia 15 października 
2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku 
„działkowiec”, wydawnictwach związkowych 
oraz w mediach społecznościowych i na stronie 
internetowej PZD.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia będą ocenia-
ne wg następujących kryteriów: ogólna estety-
ka, spójność pracy z celem konkursu, fotografi a 
popularyzująca prowadzenie upraw roślin wa-
rzywnych i owocowych, staranność wykonania, 
pomysłowość i ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody w konkursie:
a)  I miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 3 000 zł;
b)  II miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 2 000 zł;
c)  III miejsce - nagroda pieniężna 

w wysokości 1 500 zł;
d)  Wyróżnienie –nagroda pieniężna 

w wysokości 1 000 zł.
Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzo-

ne (miejsca I-III) otrzymają puchary konkursowe, 
a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy kon-
kursowe i roczną prenumeratę miesięcznika 
„działkowiec”. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane 
na stronach internetowych PZD, Biuletynie In-
formacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Uchwała nr  273/2022 z dnia 14 czerwca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajo-
wego pn. „Zatrzymać lato - konkurs fotogra-
fi czny”, formularz zgłoszenia i oświadczenie 
uczestnika Konkursu Krajowego znajdują się na 
stronie www.pzd.pl w zakładce „Aktualności” – 
„Konkursy krajowe”. 

Zofi a Rut-Skórzyńska

„Hortensje od A do Z”
Polecamy najnowszą książkę Wydawnictwa 
„działkowiec”: „Hortensje od A do Z” 
autorstwa dr Adama Marosza. Warto 
sięgnąć po nią, koniecznie! Dlaczego?

Hortensje ostatnio zdobywają szturmem działki. 
I jeśli kiedykolwiek jakaś grupa krzewów w pełnym 
kwitnieniu potrafi ła przyćmiewać swym blaskiem 
wszystkie inne, nawet róże, to hortensje robią to nad-
zwyczajnie! Czasem bywa jednak tak, że po jednym, 
dwóch sezonach efekt dekoracyjny maleje, kwiaty 
drobnieją, albo co gorsza, nie pojawiają się wcale. Wy-
nikać to może m.in. z niewłaściwego cięcia lub złego 
nawożenia, braku dobrego podlewania i okrywania 

zimą. Dzięki tej książce unikniesz rozczarowania 
i osiągniesz gwarantowany sukces w pielęgnacji hor-
tensji, które staną się dumą Twojej działki. Ta 76-stro-
nicowa książka jest bogato ilustrowana, prezentuje 
różnorodne zastosowania hortensji, gatunki poleca-
ne do uprawy w polskim klimacie, zasady cięcia, pie-
lęgnacji i wymagania. Są też rysunki instruktażowe 
pomocne w uformowaniu hortensji na pniu, bądź 
w samodzielnym rozmnażaniu hortensji, a także 
praktyczne tabele pozwalające na szybkie wybranie 
odmian dostępnych na polskim rynku.

Książka ta jest bezpłatna i została wydana ze 
środków Krajowej Rady PZD. 

Warto po nią sięgnąć! 
Dominik Taraska 

Krajowy Zarząd PZD 
ogłosił konkurs krajowy pn.


