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Dbanie o zasoby wodne, zbieranie desz-
czówki i ochrona bioróżnorodności to w na-
szych czasach już konieczność. Oczka wodne 
odgrywają w tym dużą rolę. W zbiornikach 
wodnych możemy retencjonować (groma-
dzić) nadmiar wody z opadów i w czasie let-
nich upałów wykorzystywać ją do podlewa-
nia roślin. Retencjonowanie wody to postawa 
bardzo ekologiczna, racjonalna i polegająca 
także na oszczędnościach w portfelach, gdyż 
woda staje się coraz droższa. 

Po dwóch latach przerwy ze względu na stan epidemii i wynikające z niego 
ograniczenia, w dniu 24 września br. działkowcy z całej Polski przyjadą do 
Warszawy, aby wspólnie uczcić Święto Działkowych Plonów. Będzie więc okazja do 
spotkania po długiej przerwie, do wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania. 

Podczas Krajowych Dni Działkow-
ca zostaną ogłoszone wyniki dwóch 
konkursów krajowych organizowanych 
przez Krajowy Zarząd PZD: Wielkiego 
Konkursu dla uczczenia 40-lecia PZD w 
roku 2022 oraz „Najpiękniejsza działka 
Roku 2022”. Na uroczystość zaproszeni 
zostali laureaci obydwu konkursów, by 
mogli zostać uroczyście uhonorowani 
pamiątkowymi pucharami oraz dyplo-
mami. 

Program Krajowych Dni Działkow-
ca przewiduje także wręczenie medali 
Bene Meritum z okazji 40-lecia PZD dla 
zasłużonych działaczy Związku, a także 
złotej odznaki „Zasłużonego działkow-
ca” lub „Za Zasługi dla PZD”.

Organizatorzy uroczystości zadbają 
o dobry nastrój uczestników i biesiadną 
atmosferę.  

  
 Zofia Rut-Skórzyńska

Do ogrodów trafiła nowa, bezpłatna 
broszura PZD pt. „Pomysły na oczko wodne” 
autorstwa Marty Szczęsny-Muciak. Koszty  
jej wydania poniosła Krajowa Rada PZD,  
a działkowcy otrzymują broszurę bezpłatnie 
w swoich zarządach ROD.

Krajowe Dni Działkowca 2022

Tylko do 30 września 2022 r. można 
przesyłać zgłoszenia do konkursu 
krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022”, 
przeznaczonego dla działkowców  
z  ROD PZD.

W dniu 1 września 2022 r. na stronie internetowej ARiMR opublikowana została 
lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój 
zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla I etapu konkursu 
przeprowadzonego w dniach 30.05.2022–30.06.2022 r.

W ramach pierwszego etapu konkursu 
29 ROD z PZD zakwalifikowało się do przy-
znania grantu na łączną kwotę 2 733 732 zł. 
Wnioskodawcy, których projekty zostały za-
mieszczone na liście rankingowej, otrzymają 
pisemne zaproszenie na podpisanie umowy  
o powierzenie grantu.

Składamy gratulacje zarządom ROD, któ-
re przy współpracy z okręgowymi zarządami 
PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzię-
ki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i cięż-
kiej pracy PZD pomyślnie realizuje program. 

Aleksandra Grunt-Mejer

Aby wziąć udział w konkursie należy 
przesłać:

1. Wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszenia 

2. Dokumentację fotograficzną
3. Podpisane (czytelnie) „Oświad-

czenie uczestnika Konkursu Krajowego  
„Warzywnik Roku 2022”. 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowy Zarząd PZD
Konkurs Krajowy  

„Warzywnik Roku 2022”
ul. Bobrowiecka 1, 00–728 Warszawa

lub elektronicznie na adres e-mail: 
warzywnikroku@pzd.pl 

Uchwała nr 264/2022 Krajowego Zarzą-
du PZD w sprawie ogłoszenia konkursu, Re-
gulamin oraz formularze dokumentów nie-
zbędnych do zgłoszenia udziału w konkursie 
dostępne są na www.pzd.pl w zakładce Ak-
tualności – Konkursy.

Nagrody
a)  I miejsce – nagroda pieniężna  

w wysokości 3000 zł;
b)  II miejsce – nagroda pieniężna  

w wysokości 2000 zł;
c)  III miejsce – nagroda pieniężna  

w wysokości 1500 zł;
d)  Wyróżnienie – nagroda pieniężna  

w wysokości 1000 zł.
Oprócz nagród pieniężnych, osoby na-

grodzone miejscem I–III otrzymają puchary 
konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu 
dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę 
miesięcznika „działkowiec”. 

Zapraszamy!
  Zofia Rut-Skórzyńska

W dniu 12 sierpnia 2022 r. Krajowy Za-
rząd PZD, na podstawie oceny i analizy zgło-
szeń ROD z 23 Okręgów PZD przez Komisję 
Konkursową, zadecydował o rozstrzygnię-
ciu konkursu w następujący sposób:

Laureaci konkursu:
● I miejsce
tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związ-

ku Działkowców” oraz nagrodę pieniężną  
w wysokości 10 000 zł otrzymuje:
- ROD „Radość” w Katowicach, Okręg 
Śląski

● II miejsce
tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związ-

ku Działkowców” oraz nagrody pieniężne  
w wysokości 8000 zł dla każdego ROD:
- ROD „Zgoda” w Jelczu-Laskowicach,  
Okręg we Wrocławiu
- ROD „Zielony Zakątek” w Nowym Tomy-
ślu, Okręg w Poznaniu

● III miejsce
tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związ-

ku Działkowców” oraz nagrody pieniężne  
w wysokości 7000 zł dla każdego ROD:
- ROD „Makrum” w Bydgoszczy,  
Okręg Bydgoszcz
- ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubel-
skim, Okręg w Lublinie
- ROD „Raj” w Sokołowie Podlaskim,  
Okręg Mazowiecki

● IV miejsce
tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku 

Działkowców” i nagrody pieniężne w wyso-
kości 6000 zł dla każdego ROD:
1. ROD „Prząśniczka” w Toruniu Okręg 
 Toruńsko-Włocławski
2.  ROD „Zielony” w Gdyni, Okręg Pomorski
3.  ROD „Kopciuszek” w Opolu, Okręg Opol-

ski
4.  ROD „Magnolia” w Kielcach, 
 Okręg Świętokrzyski

Wszystkie powyższe ROD otrzymają po-
nadto specjalne pamiątkowe puchary, dy-
plomy oraz wydawnictwa związkowe.

Wyróżnienia za całokształt działalności 
przyznano ogrodom:
1)  ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymsto-

ku, Okręg Podlaski 
2)  ROD „Nowy Sad” w Stargardzie, Okręg 

w Szczecinie

3)  ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego  
w Pleszewie, Okręg w Kaliszu

4)  ROD „Kolejarz” w Białogardzie, Okręg  
w Koszalinie

5)  ROD „Pańska Góra” w Andrychowie, 
Okręg Małopolski

6)  ROD „Malwa” w Pile, Okręg w Pile 
7) ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie, 

Okręg w Zielonej Górze
ROD wyróżnione za całokształt działalno-

ści otrzymają tytuł „ROD 40-lecia Polskiego 
Związku Działkowców”, nagrody pieniężne 
w wysokości 5000 zł, dyplomy, pamiątkowe 
puchary oraz wydawnictwa związkowe.

Wyróżnienia za wybraną aktywność 
przyznano następującym ROD:
1)  ROD „Sarenka” w Częstochowie, Okręg 

w Częstochowie w kategorii budowa 
siedziby dla zarządu ROD, jej stan. 

2)  ROD „Marzenie” w Kętrzynie, Okręg 
Warmińsko-Mazurski w kategorii inwe-
stycje i remonty w ROD.

3)  ROD „Perła” w Kłodzku, Okręg Sudecki 
w kategorii wyposażenie ROD w sieć 
energetyczną, wodną.

4)  ROD „Przylesie” w Kulowie, Okręg  
w Legnicy w kategorii osiągnięcia pro-
dukcyjne na działkach w ROD – stopień 
zagospodarowania działek w ROD pod 
uprawy warzyw i owoców.

5) ROD „Prefabet” w Kolbuszowej, Okręg 
Podkarpacki w kategorii promocja ROD 
i Związku poprzez organizację wydarzeń 
plenerowych, integrację z lokalną społecz-
nością.

6) ROD „Odrodzenie” w Bytowie, Okręg  
w Słupsku w kategorii stan i rodzaj infra-
struktury podstawowej. 
ROD wyróżnione w wybranych katego-

riach otrzymują tytuł „ROD 40-lecia Pol-
skiego Związku Działkowców”, nagrody 
pieniężne w wysokości 3000 zł, dyplomy, 
pamiątkowe puchary oraz wydawnictwa 
związkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, 
opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, 
wydawnictwach związkowych oraz na stro-
nach internetowych PZD i Okręgów.

 Zofia Rut-Skórzyńska

Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął Konkurs Krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla 
uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.

Wielki konkurs rozstrzygnięty!

Lista rankingowa ARiMR 
– I etap konkursu

W dniu 30 sierpnia 2022 r. odbyła się 
narada dedykowana ocenie wdrażania 
i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej 
Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów 
działkowych”. Udział w niej wzięli Dyrek-
torzy Biur OZ PZD.   

Prezes Związku Eugeniusz Kondracki wskazał, 
że celem jest współpraca wszystkich struktur PZD 
w realizacji konkursu. Podkreślił jak duże wyzwa-
nie stoi przed Związkiem, aby sprostać warunkom, 
które przewiduje regulamin konkursu. 

Temat jest nowym zagadnieniem zarówno dla 
struktur PZD, jak i ARiMR, toteż wymaga szcze-
gólnego zaangażowania. Jednostka Krajowa PZD 
na bieżąco dokłada wszelkich starań i uzgodnień  
z ARiMR, aby usprawnić tą współpracę. 

Przypomniał, że KZ PZD oraz KR PZD opraco-
wały pakiet rozwiązań systemowych, w tym fi-
nansowych pozwalających na usystematyzowanie 
wszelkich działań. 

Obecnie na terenie kraju złożono 235 wniosków 
przez ogrody będące w strukturach PZD o warto-
ści ponad 20 mln. zł. Część z nich otrzymało już po-
zytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej. 

Najczęściej wybierane przez ROD inwestycje  
w ramach projektu „Rozwój Zielonej Infrastruk-
tury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” to 
sporządzanie planów zagospodarowania ogro-
dów, zakup rębaków, działania edukacyjne, czy 
też zakładanie karmików oraz budek lęgowych 
dla ptaków. 

Pamiętajmy, że środki jakimi w ramach Pro-
gramu dysponuje ARiMR to 47 milionów złotych, 
więc nadal są fundusze do rozdysponowania. Za-
chęcamy więc wszystkie ROD, aby podjęły wy-
zwanie i ubiegały się o grant. Decyzja musi być 
szybka, gdyż czas trwania Programu jest ograni-
czony czasowo do 31 sierpnia 2023 r. Jest to okres,  
w którym musi zmieścić się: przygotowanie wnio-
sku, ocena formalna i merytoryczna oddziału re-
gionalnego ARiMR, podpisanie umowy, realizacja 
przedsięwzięcia oraz rozliczenie zadania. Zatem czas 
na skorzystanie z grantu mocno się już skurczył. 

Prezes PZD zachęca Zarządy ROD, OZ PZD do 
oceny zadań możliwych do realizacji w tym czasie, 
praktycznych i przydatnych dla działkowców, tym 
bardziej, że wkład własny nie jest wymagany. 

Sandra Dużmańska 

REALIZACJA KONKURSU 
„Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Krajowy Zarząd PZD 12 sierpnia 
2022 r. rozstrzygnął Konkurs 
Krajowy „Najpiękniejsza Działka 
Roku 2022” na podstawie oceny 
51 zgłoszeń i rekomendacji Komisji 
Konkursowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zadecydował 
o przyznaniu nagród:
● I miejsce – Teresa Błachowiak, 

działka w ROD im. W. Sikorskiego 
w Gdyni, Okręg Pomorski.

● II miejsce – Lidia i Edmund 
Bargielowie, ROD „Źródełko” 
w Skarżysku-Kamiennej, Okręg 
Świętokrzyski. 

● III miejsce – Lucyna Glińska, ROD 
im. M. Curie-Skłodowskiej w 
Białymstoku, Okręg Podlaski. 
Krajowy Zarząd PZD przyznał także 

wyróżnienia:
1. Za zagospodarowanie działki 

– Maria i Stanisław Fedkowie, 
ROD „Góra Zabełecka” w Nowym 
Sączu, Okręg Małopolski. 

2.  Za różnorodność uprawianych 
roślin na działce – Bogdan  
i Czesława Rubajowie, ROD 
„Trynek” w Gliwicach,  
Okręg Śląski.

3.  Za prawidłowość nasadzeń  
– drzewa i krzewy  
z uwzględnieniem zachowania 
odległości nasadzeń od granicy 
działki – Teresa i Michał 
Wołoszynowie, ROD „ Pod 
Lasem” w Niekłonicach,  
Okręg w Koszalinie.

4.  Za elementy wyposażenia 
działki związane z racjonalnym 
wykorzystaniem wody, segregacji 
śmieci – Katarzyna Duchniewicz, 
ROD „Nad Kraksem” w Biskupcu, 
Okręg Warmińsko-Mazurski.

5.  Za wyposażenie działki w budki 
lęgowe, karmniki dla ptaków, 
domki dla owadów pożytecznych, 
rośliny miododajne, ekologiczne 
sposoby ochrony roślin, uprawy 
współrzędne, stosowanie 
nawozów naturalnych – Jan  
i Bożena Wawrzyniakowie, ROD 
„Malwa” w Pile, Okręg w Pile.

6.  Za bogaty dobór roślin 
ozdobnych – Elżbieta i Ryszard 
Matusiakowie, ROD „Azoty I” 
we Włocławku, Okręg Toruńsko-
Włocławski.

7.  Za estetykę i stan techniczny 
działki – Bogusława Gąsior, ROD 
„Brzoskwinia” w Czechowicach-
Dziedzicach, Okręg Śląski.

8.  Za małą architekturę na działce  
– Błażej i Małgorzata 
Zembalowie, ROD „Dolinka” we 
Wrocławiu, Okręg we Wrocławiu.

9.  Za wzorowo prowadzoną kwaterę 
sadowniczą – Joanna i Zdzisław 
Sukowie, ROD „Tysiąclecia”  
w Częstochowie,  
Okręg w Częstochowie.

10.  Za uprawę warzyw, bogaty dobór  
gatunków w tym ziół – Grażyna Ru-
sicka, ROD „Ruda II” we Włocław-
ku, Okręg Toruńsko-Włocławski. 

Wyróżnienie specjalne:
Za szybkie doprowadzenie przez 

nowych użytkowników działki zanie-
dbanej do właściwego zagospodaro-
wania – Lidia i Łukasz Lietz, ROD „Tę-
cza” w Elblągu, Okręg w Elblągu.

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni 
uczestnicy otrzymają nagrody pienięż-
ne, dyplomy oraz roczną prenumeratę 
miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
w trakcie Krajowych Dni Działkowca 
2022 opublikowane w Biuletynie In-
formacyjnym, wydawnictwach związ-
kowych oraz mediach społecznościo-
wych i na stronie internetowej PZD.

Z. Rut-Skórzyńska

Z broszury do-
wiecie się: 
● w jaki sposób 
krok po kroku 
wybudować oczko 
wodne 
● czym jest  
i jak wybudować 
modny ogród 
deszczowy
● jak bezpiecznie 
zaprojektować 
brzeg zbiornika wodnego
● dlaczego warto instalować poidełka dla 
ptaków i owadów 

Broszura jest bogato ilustrowana zdjęcia-
mi, rysunkami i schematami. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zachęcamy do 
zgłaszania się do swoich zarządów ROD.       

D. Taraska


