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Idea ogrodnictwa dzialkowego w Polsce rna juz ponad wiekowq tradycjq.

Od samego pocz4tku celem tworzonych ogrod6w dzialkowych byto wsparcie

dla mniej zamoinych obywateli w zakresie mozliwoSci podreperowania domowego budZetu

oraz zapewnienia funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych dla catych rodzin. Mimo uptywu
lat i zmian calych pokoleh, fundament maczenia ogrod6w pozostal niemal ten sam.

Nie zanikla rola socjalna, co wipcej, w obecnych czasach wydaje siE ona potggowa6

z uwagi na og6ln4 sytuacjE gospodarcz4 a przede wszystkim zarobkowq i zawodow4
Polak6w.

Nic nie stracila na aktualnoici rola wypoczynku i rekreacji nie tylko dla samych

dzialkowc6w, ale takZe ich rodzin cq szerzej rozumianego spoleczeirstwa. Ogrody
to wszak mie.jsca otwarte dla wielu - miejsca spacer6w rodzin, wizyt dzieci
i nlodzieiry szkolnej, a tak2e senior6w, kt6rzy po latach pracy szukaj4 chwil wltchnienia
i spokoju.

Milion dzialkowych rodzin to ogromna rzesza obyrvateli, kt6rzy czQsto

z pokolenia na pokolenie, podtrzymuj4 tradycjE dziaikow4 dostosowuj4c j4 do
zmieniajqcego siE otoczenia, w jakim zyjemy.Ta integracyjna funkcja dzialek w ROD jest
wprost nie do przecenienia - nie ma chyba drugiej dzi.edziny, kt6ra tak skutecznie scalalaby
rodzinne i spolecme wipzi.

W szeregach dzialkowc6w coraz wigcej jest os6b mlodych, kt6rzy nie mogqc sobie
pozwolid na zakup wlasnoSciowych dzialek podmieiskich, w ROD znajduj4 idealn4
mo2liwoii na zapewnienie swojej rodzinie sfery aktywnego wypoczynku
i dostqpu do ekologicz-nych produkt6w - owoc6w i warryw.

Trudna do przeceniania jest tak2e rola ogrod6w dla ogotu mieszkaric6w danego
miasta, powiatu czy wojew6dztwa. W dzisiejszych czasach z uwagi na potEguj4cq siE

urbanistykg aglomeracj i miejskich, ROD staj4 sig niekwestionowanymi enklawami zieleni.
54 to miejsca, kt6re w setkach, a nawet tysi4cach hektar6w, sq dobrodziejstwem danego
samorz4du, utrzymywan),m ze Srodk6w finansowych samych dzialkowc6w. Opr6cz tego
stanowi4 doskonale miejsca do przechadzek oraz wycieczek dla najmlodszych -
na ogrodowych alejkach czQsto widuje siQ spacerujAcych przedszkolakdw. ROD sq teZ
enklaw4 dla wielu ptak6w, psz.czol i innych po2ytecznych stworzeri, dla ktorych coraz mniej
miejsca jest w miejskiej przestrzeni.

Wsrystkie wymienione wyzej funkcje s4 czp6ci4 dobrodziejstw, kt6re niesie
za sob4 idea ogrodnictwa dzialkowego. Pragniemy podkreflii, i2 rodzinne ogrody
dzialkowe - dajqc tak wiele korzy6ci lokalnym spoleczno5ciom - nie mog4 mikn4C
z krajobrazu polskich miast i o kontynuacjg tej piEknej tradycji zawsze bpdziemy walczye.
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