
INFORMACJA ZARZĄDU ROD ASTER 

o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD 

Niekorzystne zmiany, jakie zachodzą na naszej planecie (zanieczyszczenie atmosfery, wzrost 

średniej temperatury Ziemi, pojawienie się zjawisk anormalnych, zalanie świata plastikiem),  

są konsekwencją działania człowieka. Musimy zmienić swoje zwyczaje, żeby uniknąć katastrofy 

klimatycznej. Zadania dla ROD, w tym zakresie, zawarte są w Otwartym Programie  Klimatycznym 

PZD. Konieczne jest więc pilne podejmowanie działań, których celem jest między innymi: 

 Ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszy . 

Pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną powoduje konieczność wykorzystania  

w maksymalnym stopniu wody opadowej . Tych działkowców, którzy byliby zainteresowani 

rozbudową sieci do gromadzenia deszczówki,  Zarząd ROD prosi o kontakt, gdyż może pomóc 

przy zakupie np. pojemników, beczek, pomp itp.. Społeczna Służba Instruktorska ogrodu będzie 

pomagać w wyborze rozwiązań technicznych do magazynowania i rozprowadzania na działce 

deszczówki. Liczymy także na Państwa   pomysły i inicjatywy. Musimy zrobić wszystko żeby 

przygotować się na zbliżający ogromny deficyt wody. Dlatego też należy bezwzględnie prze-

strzegać zaleceń przekazanych Państwu w materiałach na WZ w 2019 r. „Racjonalne gospoda-

rowanie wodą warunkiem właściwego funkcjonowania ogrodu”. 

 Segregacja odpadów na działce. 

Uchwała Rady Miasta w Łomży nakłada taki  obowiązek również na ogrody działkowe. Brak 

właściwej segregacji skutkować może istotnym wzrostem opłat za wywóz nieczystości. W tym 

kontekście bardzo istotne jest kompostowanie na działce odpadów organicznych i uzyskania 

kompostu - cennego nawozu organicznego. Zasady postępowania z odpadami powstającymi 

przy zagospodarowaniu i uprawie działki znajdą Państwo w oddzielnej informacji. 

 Ochrona czystego powietrza i działania proekologiczne. 

- przestrzeganie zakazu spalania śmieci i resztek roślin na działce, 

- nasadzenia roślin korzystnie wpływających na jakość powietrza, 

- zastępowanie chemicznych środków ochrony roślin preparatami ekologicznymi, 

- zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, 

- ochrona organizmów pożytecznych. 

 

   Informacje o tych i innych działaniach w ramach programu klimatycznego będą sukcesywnie pre-

zentowane na stronie internetowej ogrodu oraz na wydzielonej tablicy pod wiatą. Zarząd ROD  

zachęca do zapoznania się z tymi informacjami i śledzenia postępu w realizacji zdania we wskaza-

nych komunikatorach. Zaprasza też działkowców do podejmowania działań w zakresie tego  

programu w oparciu o wytyczne i własne inicjatywy. Instruktorzy ogrodowi będą udzielać niezbęd-

nych wyjaśnień i pomocy przy wyborze i realizacji najbardziej korzystnych rozwiązań technicznych. 
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