
Stanowisko

vIIr oKR4cowEco LJAZDU DELEGAToW
POLSKIEGO zw tAzKU DZIAT,KOWCOW

w Szczecinie z dnia I0 czerwca 2015 roku

w sprawie spolecznego znaczenia rodzinnych ogrod6w dzialkowych
i kierunku ich dalszego rozwoiu.

W obszarach zurbanizowanych, ogr6d to oaza zclrowego i aktpvnego
rvypoczynku' Dzialka dra rodziny jest czgsto jedynq arternatyrvq dla rvyp.ozynku przed
telewizorem, rv ograniczonym rnetfa'u nieszkania. Dzialka to rvspdlczesna apteka, to
rnic.jsce nalulaluugo r,vychowa.nia rv kontakcie z przytod:4

og'ody nie tylko bior4, ale tak2e da1q. przekaz^na ziernia na urz4dzenic ogroarr,
odrvdzigcza sig mieszkaricom srvego rotrza.iu parkicrn. ogrotry uzupel'ia.i4 kurcz4ca sigziclcri niasta, stnf 4 sig y,trz.y,iuzltc rnrcsrliaric:our.

'1'tgqszcztt',tc poivicr;:ciiii zabutrowl, miejskici .resl za.groze lo' dra rudzi_
kt6rych nie starj na luksus .,ucicczl<i z miiistl.,.

Podkrc$lenie ogro'6w <lziarkowych. .iako obiekt6*, uzvtoczil.ici pubricznoj,anlazlo sig w ustar.vie nie przypadkoivo. Miasto nai4ce ogro<ly dzialkorve, odnosiwielorakie korzysci' warory ogrod6rv nie rvszystkie .f1"0'ut nareiycicdostrzegane iwylrorzystane' walory ekon.miczne, zd'orvotne, psychiczne, klirnatycz'e, okorogiczne,
rvychorvawcze, integracyjne _ to wszystko, co ogrody oferuj4 spoleczetist'vu. Ostatnioooraz czg5ciej doceniane s4 walory socjalne ogrod6w.

U'iwcrsalny cha'akter. ogrod6rv dzialkor,vych por,vodujc, Ze r'dniezainteresowanie nimi. Stqd tcZ rodzi sig pytanie, jakie one bgd4 i jak porvinnyfu'ltcjonowai rv przysz':.ci. zaintc.esorua,ri" ngrn,tu,rri dowodzi, ze niervyczerpanajest tbmrula ogrorinictwa dzialkorvego.
Aby rvykozystai potencjal ogrod6rv dziaikorvych potr.zebne s4.jednak zmiany.zmieniaiqca sig szybko rzcczlwistorii wymaga nao4zania za rozwojem rny$liludzkiej, rechniki, technolo ..

czrowiekai jegopotrzeb."r,::r"J;;.T:',',', j,i":,o.1:rT1]:l1"rT;,fr1::il*"*"
Gl6wne kierunki rozr.voju ogrod6rv to przede r,vizystkirn:. poprawa ekologii $rodowiska, w kt6r.yrn Lyjeny. Zadanie nie .jest lafwe dozrealizowania i rWm19a naklad6rv. Nale2y lednak szukai dr6g dorozwiEztywania tych problern6w rv porozumieni' z sarnou4dami lokalnyrni draobop6lnych korzySci

r prowadzenia dlugofalowej polityki zmierzajqccj do moclemizacji ogrod6w idzia*ek, przy zal<t2eniu bardzicj int"nui'"n.go wyKorzystania grunt6wogrodowych, na cele slu2qce jr.odorvisku ,pol.rrnJ,.,u



r kompleksorvc usprar.vnienie syterr:l zat'z-qdzania oglodalni okr'qgu przez

wprowadzanie innorvacji, zdobyczy nor,vych tcchnologii, upt'oszczenic procedur'

rvykolzystanie rv ogrodach enelgii odnarvialnej, rozbudolvq infrastruktury

slu2Eoej otoczeniu.

. zakty-wizowanie wewngtlzuego Zycia w ogrodzie plzez szcroko poi9t4

dzialalno36 prorodzinn4 z r'vykorzystanictn dostgpu do spolccznyoh program6'lv,

splzyjaj4cych ludziorn starszyrn i dzieciom

. coraz rvigksze upowszcchnianie idei otwartych ogtodtirv z wykorzystaniern

posiadanego potencjalu technicznego, bazy, terenu oraz ludzi <,r krvalifikacjach

plzydatnych do wsp6lpracy ze Srodowiskictn spolecznym.

Dla realizacii idei ogrod6w przyszio6ci, potrzeba nam spokoju, stabilizacji i

Srodk6w tinansorvych.

SFKRETARZ TJMDU PRZEWOUNICZACY IJMDA


