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Torurisko - Wloclawskiego Okrqgu polskieg o Zwi4zkl Dzialkowcriw

w sprawic znaczenia ROD i ich funkcji w zaspokajaniu potrzcb spoleczno6ci lokalnvch.

Jednym z najczgsciej powtarzanych hasel w dyskusjach nad przyszlo5ci4 miast jest
zrownowazony rozw6j, rozumiany jako taki, kt6ry dzigki ktorcmu zapewntone sE wszystkic
elementy potrzebnc do 2ycia mieszkaric6w, a wigc praca, wypoczynek, rckreacja. W czasacn
gdy ceny'ieruchorno:ici nieustannic rosn4. a deweroperzy warczq o zabetonowanie ka2dego
skrawka miasta, ogrody dzialkowe czgs.o stanow,iq ostatni bastion zr6wnowa2onego rozwoju
miast.

Nikogo nie trzeba przekon)^vai o tynr.jak du24 wartosi ogrody dziarkou,L' stanowiE dra
samych dzialkowctiw. Dzialki ogrodnicze sq micjscem wypoczynku. rekrcacji. zapervnia.j4
dostgp do dwieZych owocow i warzJnr,. nie uszczuplajqc przy tymzbytnio domow.ego bud2etu
ogrody ponadto zapewniai4 ruch, kt6rcgo brakjcst w dzisicjszych czasach przyczynq wieru
tzw chor6b cywilizacyjnych. [Jprawianie dzialki zapewnia odpowiedniq dawkg ruchu
bez koniecznodci udawania sig na silownig rub uprawiania innych dyscyprin sportowych. Malo
kto jednak zdaje sobie sprawg.jak wiele lunkc.ji spclnia.j4 ogrody i jak pozyywnic oddzialuia
na cale spoleczefrst\r,o. n it: tylko samych dzialkowcrjw.

Niewqtpliwie na.iwa2n ic.iszvrn aspckrcrn ti.rnkc jonowan ia ogrod6rv dziarkowych
w rniastach.iest ochrona Srodowiska. t)zialki stano\.\,ia naturaln4 barierg. swoistq tarczg przcd
zanteczyszczeniem powietrza i halasern, stanowi4 bezpicczne schronienic dra zwicrz4t.
Jednoczeinie ogrody dzialkowe niezadko sq pigknynr uzupelnieniem cstetyki miejskie,j.
rvspanialc wkomponowu.j4c sig w miejski krajobraz. i doskonale go uzupclnia.lqc. Nie bez
znaczeniajest rak2c funkcja edukacyjna - dzigki obecnoici na dziaikach dzicci i mlodzicz uczq
sig wsp6l2ycia z przyrodq, nabywaj4 specyficznej wr.azriwojsi. Z tego powodu coraz rvigcej
szk6l organizuje lekcje na Swiezym powietrzu na rerenic ogrod6w dzialkowych. Z innych
funkcji ogrod6w dzialkowych warto r6wniez wymienii takie lak ochrorra przed wiatrcnr.
ograniczenie stgzenia zapylcnia. wplyw na telnpcraturg powietrza.

Analizui4c powy'szc, nie ma najnrniejszych wqtpliwosci, Ze za istnieniem i rozwojem
ogrodow dzialkowych pr.zernau ia.jq mcl.yoryczne argunlenty. kt6re niestety bardzo czgsto
przegrywajE z pienigdzmi. Dlatego za bardzo wa2ne zadanie dla dzialkorvc6u, jak



i mieszkaric6w uznai nale2y nie tylko ochrong stanu obecnego. ale takze rozw6j ogrod6w

dzialkowych. oraz przckonanie do tego lokalne sarrorz4dy.
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