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DZIAŁKOWCÓW

Zielone wytchnienie
Ogródki
Ogr
Ogró
ódki
dki dzia
działłkowe to miejsca, w których tysiące zabrzan
spędza wolny czas pielęgnując
rośliny, sadząc warzywa, zbierając owoce, a w upalne dni
chowając się w chłodzie
łłodzie altanek
i drzew. Dla wielu mieszkańcó
ców
có
ów
to najlepszy sposób na aktywne życie. Nic więc dziwnego, że
i Polski Związek
ązek
ą
zek Dzia
Działłkowcó
kowców
ów
wydaje się być
by najliczniejszą organizacją w mieście – obecnie
skupia bowiem ponad 7650 zabrzan, którzy
rzy dzia
działłaj
łają
ą, pracują i
wypoczywają w sumie na terenie aż 31 rodzinnych ogrodów
ó
ów
dzia kowych, zajmujących podział
wierzchnię 348 hektarów!
ó
ów!
Pierwszy ogród działkowy w
Zabrzu powstał w 1923 roku (a
więc dokładnie 90 lat temu) i
była to Biała Róża przy ul. Kalinowej. Trzy lata później powstała
Róża w Makoszowach, a w 1928
roku – ogródki im. Jana Matejki.
– Przed II wojną światową
wiatow wł
wiatową
wła
łaściciele zak
zakłład
ładów pracy dla przyciągnęcia
cia pracownik
pracowników, dawali im
swoje wolne tereny i pozwalali
zakłada
zakł
ładać tzw. ogrodnictwo dział-

kowe. Ale wtedy oczywi
oczywiście to
byłło
był
o tereny jeszcze w większości
niemieckie. Choćć Pawłó
Pawłów, Kończyce i Makoszowy oczywi
oczywiście
byłłyy w granicach Polski – mówi o
był
początkach zabrzańskich działek Czesław Tolarczyk, kierownik
zabrzańskiej delegatury PZD.
Jest emerytowanym nauczycielem zawodu górniczego w szkołach średnich, posiada ogródek
w Biskupicach od 1980 roku.
Po zakończeniu wojny zaczęły
ęł
ęły
sukcesywnie wyodrębniać się
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pierwsze struktury PZD w Zabrzu, które pod koniec lat 40-tych
przeszłłyy pod skrzydła Centralnej
przeszł
Rady Związkó
zk w Zawodowych.
zkó
Byłłyy to związki działające przy
Był
zak adach pracy, które miały
zakł
łły obowiązek prowadzenia ogrodu pracowniczego. Tak by
było aż do 1981
roku, kiedy to na fali przemian w
kraju powstał niezależny, samoﬁnansujący się Polski Związek
Działkowców ze strukturami wojewódzkimi (obecnie zwanymi
okręgami) oraz delegaturami w
niektórych miastach, takich jak
Zabrze. I w takiej formie organizacja przetrwała do dzisiaj.
PZD czuwa nad wyborami zarządów poszczególnych ogrodów. To one kierują rozwojem
tych zielonych nieruchomości,
przyjmują nowych członków,
prowadzą wszelkie kwestie formalne. – Zarzą
Zarz d nie ingeruje w to,
co działkowiec
łłkowiec sadzi na działłce. A
ten mo
możżżee doposa
doposażży
żyć
yć parcelę
parcelę wedłług
dł
ug w
włłłasnego
asnego uznania. Wszystko
co tam stworzy jest jego w
włłasnołasnoś ą
ści
ą,, z wyj
wyją
ątkiem jednak samego gruntu, kt
który zazwyczaj jest
własno
wł
łasności
ś ą Skarbu Państwa lub

W Zabrzu stawiamy na rozw
rozwóóójj społłecze
eczeństwa
obywatelskiego. Zapraszam do zapoznania się
z działalno
ł ści
łalno
ś ą organizacji i stowarzyszeń,
ń
ń,
kt re przyczyniaj
któ
przyczyniają się do realizacji tego celu.
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

gminy. Nie interesuje nas te
teżż za
ile działkowiec
łłkowiec ewentualnie zbywa swoj
swoją działk
łkę
łk
kę. Z tym, żże otrzymane pieniądze są wyłą
wy cznie
zwrotem za wyposa
wyposażżżenie
enie ogrodu:
drzewa, altany, łławki,
awki, urz
urzą
ądzenia
zabawowe – mówi Tolarczyk.
Zarząd dba teżż o całą infrastrukturę ogrodu: ogrodzenie, wodociąg, oprzyrządowanie, siećć elektryczną, alejki i place ogrodowe
łącznie z placami zabaw, śmietnikami. Zarządza też świetlicami
zwanymi domami działkowca.
Wszyscy działkowcy wpłacają
roczną skł
sk adkę na rzecz ogrodu. Przy czym każdy z nich ma
swoją własnąą stawkę – średnio
40-50 złotych rocznie. Oprócz
tego użytkownicy działek płacą
za wodę i prąd według zużycia.
Każdy ma również obowiązek
odpracować pewną ilość godzin
na rzecz ogrodu – w granicach

od 5 do 10 godzin rocznie (malowanie bram i płotów, naprawa
infrastruktury placów zabaw,
małe remonty), ewentualnie
wpłacić ekwiwalent pieniężny
wynoszący 5-10 zł od godziny.
Zarząd zajmuje się też organizowaniem dni działkowca (są
podsumowaniem działalności
rocznej), wystaw plonów, festynów z okazji dnia dziecka,
rocznic, itp. I wtedy wszyscy się
bawią i świętują.
Co warte podkreślenia, zabrzańscy działkowcy bardzo dobrze oceniają relacje i współpracę
z prezydent miasta i jej służbami.
– Przekazaćć nam nic nie mogą
ą, ale
też nie szkodz
też
szkodzą
ą i nie przeszkadzaj
przeszkadzają.
A jak si
się zwró
zwr cimy o drobną
ą pomoc zwi
zwią
ązaną na przyk
ązan
przykłłład
ad z otoczeniem ogrod
ogrodów, to zawsze możżemy
emy liczy
liczyćć na pozytywną reakcję
reakcj
– podsumowuje Tolarczyk. (rk)

Polski Związek Działkowców
w Delegatura Rejonowa
Okręgowego Zarządu Śląskiego
Zabrze, ul. Matejki 37, tel. 32/271-84-10
ilość członków: 7658
przewodniczący: Józef Noski
kierownik delegatury: Czesław Tolarczyk

O G Ł O S Z E N I E

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Metal i plastik w żółtych szatach

Plastikowe i metalowe opakowania po
różnego rodzaju produktach to odpady, których w naszych gospodarstwach
domowych powstaje szczególnie dużo.
Pozbywając się ich, warto pamiętać o
kilku ważnych zasadach.

Podstawową zasadą prawidłowej segregacji
śmieci w gospodarstwie domowym jest wydzielenie z ogólnej masy odpadów frakcji ,
które mogą być poddane recyklingowi. Dotyczy to również odpadów niebezpiecznych.
Żółty
Żół
ty to kolor pojemnik
pojemnikó
ów lub work
worków, do
których powinny traﬁać tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal.
P
Poniewa
ż opakowania z tworzyw sztucznych są
lekkie z regu
regułłłyy zajmują dużo miejsca, ważne jest
ich zgniatanie przed wyrzuceniem. Dzięki temu
w pojemnikach zmieści się więcej odpadów.
ó
ów.
Warto pamiętać,
ć że ze względu na swoje
ć,
w aściwości i budowę chemiczną twowł
rzywa sztuczne nie ulegają naturalnemu
rozk adowi. Tymczasem odpady z plastiku
rozkł
to wartościowy surowiec wtórny, który na
wiele sposobów można wykorzystać powtórnie. To jedyny surowiec, który nie tylko
można poddać recyklingowi, wielokrotnie
przerabiając na nowe wyroby. Możliwe
jest również odzyskanie zmagazynowanej
w nim energii, poprzez wykorzystanie jako
sk adnika do produkcji paliw alternatywskł
nych. Odpady z tworzyw mogą takż
tak e być
wykorzystywane w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej.

Wrzucamy:

• plastikowe opakowania po płynach
i napojach
• butelki typu PET
• kubki po produktach mlecznych
• plastikowe pojemniki po artykułach
sypkich
• doniczki plastikowe, miski, wiadra
• reklamówki i woreczki foliowe
• kartoniki po sokach i mleku
• puszki po napojach, kapsle
• puszki po konserwach
• metalowe pudełka
• drobny złom żelazny i metali kolorowych
• nakrętki słoików
• opakowania po warzywach i owocach

Uwaga! Plastikowe butelki przed
wrzuceniem należy zgnieść.

Uwaga

Od listopada br. zostanie
zmieniony
harmonogram odNie wrzucamy:
bioru
odpadów
zbieranych
• butelek i pojemników z zawartością
• butelek i pojemników po olejach spożyw- selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opaczych, chłodniczych, silnikowych
kowania wielomateriałowe,
• opakowań po lekach
• opakowań po wyrobach garmażeryjnych szkło). Wprowadzone zmiany
mają na celu wyeliminowa• styropianu
nie dotychczasowych utrud• zabawek, sprzętu AGD
• opakowań po materiałach niebezpiecz- nień. Nowy harmonogram
nych np. oleju silnikowym i smarach, far- dostępny będzie na stronie
internetowej Urzędu Miejbach, lakierach
www.um.zabrze.pl,
• opakowań po środkach chwastobójczych skiego
w zakładce odpady.
i owadobójczych

