
Stanowisko
VIII OkrggowegoZiazdu Delegat6w PZD we Wroclawiu

z dnia 6 czerwca 2015r. w sprawie wsp6lpracy organow

Zwi4zku z okrEgu wroclawskiego z samorzqdami terytorial-
nymi

Wroclaw jest miastem zieleni, kt6rej n\acz-nq czg$c stanowiq ogrody dzialkowe'

Zieleri to pluca miasta, bez kt6rych trudno sobie wyobrazii miejsk4 infrastruktu-

rg za5 ogrody spelniaj4 dodatkowe funkcjc spoiecme, istotne w rozwoju spole-

czenstwa. Najistotnieisze z nich to lirnkcja rekreacyj na- wypocirynek i intcgracja

rodzin wielopokoleniowych, ich przyjaci6l i maiomych, funkcj a ekonomiczna-

korzystanie z wiasnych upraw owoc6w i warzvw, mo2liwo$ wypoczynku przy

braku mo2liwoSci finansowych na urlopowe wyiady, funkcja zdrowotna- ko-

rzystanie z szeroko pojEtej rehabilitacji os6b niepelnosprawnych i starszych

podczas pobytu na dzialce, zaspokajanie potrzeb spolecmych i emocjonalnych'

aktywno3i n:chowa, funkcja estetyczra- ksztahowanie krajobrazu miejskiego.

Zwrdcenie uwagi na te funkcje przy opracowaniu plan6w przestrzennego zago-

spodarowania miasta pozwoliloby na utrzrymanie ogrod6w i podnioslo jakoSf

icia wielu mieszkafrc6w. Umo2liwiloby teZ wypocrynek wielu os6b bez ko-

nieczno6ci wyjazdu w dalekie podr6ze.

Celern organ6w Zwiqzku w okrggu wroctawskim jest nawi4zanie takiej wspol-

pracy z samorz4dami, ktora pozwolilaby realizowai powy2sze zadania-

Na Swiecie ogrody s4 cenione jako niezast4piony spos6b na codzienny kontakt z

zieleni4 mieszltaric6w miast, jako zielone pluca, ktore oczyszczajq powictrze

miejskiej aglomeracj i, spos6b na wlasne zdrowie i ekologiczne uprawy. Panuje

wrgcz moda na ogrody" Chcielibyimy aby i u nas podobnie postrzegano dzialk i

w mieScie. Pom6c w tym mo2e powszechna akcja spoleczna propagujqca ideq

ogrodnictwa w naszym kraju. Liczrymy na naszych przedstawicieli w samorz4-

dach lokalnych, ktorzy podczas osamich wybor6w samorzqdowych deklarowali
znajomoii problemow ogrodnictwa dz-ialkowego i obiecywali wspolpracg przy

ich rozwi4zywaniu. Otrzymali od nas kedyt zaufania i bg&iemy ich z tego roz-

liczai . Istotne jest to , 2e wielu z nich jest dzialkowcami.
Przy wsp6lpracy z samorz4dami najwzr2niejsza w tej chwili jest realizacja an.76
uslawry o rodzinnych ogrodach dz.ialkowych, kt6ra ma uregulowai stan prawny

ogrodow. Okrggowy Zarz4d PZD we Wroclawiu zlo2yl stosowne wnioski, prze-

prowadzil wiele rozm6w z urzgdnikami i wszystko wskazuje na to, 2e miasto
oka2c sig przychylne dzialkowcom i rozpatrzy te wnioski porytywnie.
Okrggowy Zarz4d PZD we Wroclawiu stoi na stanowisku ,2.e ogrody w mieScie

nale2y otworzyi dla spoleczenstwa, bior?c pod uwagg to, i2 s4 one czgrici4 skla-
dowq zieleni miejskiej, Ogrody otwafte pozwolq na edukacjg ekologiczn4



,spolecznq i wyjd4 na prz.eciw oczekiwaniom mieszkairc6w. W celu z,realizowa-

nia tych zamierzeri niezbgdna jest Scisla wsp6lpraca z samorzqdami i przekona

nie ich do idei ogrodnicnra w miastach poprzez roznowy, konsultacje .branie

udzialu w programach unijnych, zapraszanie do udzialu w imprezach dzialko-

wych . Mamy 6wiadomo36, 2e ogrody nie s4 przygotowane ,, ani dostosowane do

tego aby je otworzyd. Wymaga6 to bgdzie wiele pracy i Srodk6w na przygoto-

wanie ci4gow spacerowych, oSwietlenie terenu og6lnego, zorganizowanig bez-

piecmych placow zabaw, zapewnienia bezpieczeristwa dzialkowcom przed de-

wastacj4 dzialek, .Ogrody takich fundusry nie posiadajq i konieczry bqdz-ie w

tym udzial miasta, ale w zamian oferujemy bezplatne utrzymanie teren6w rekre-

acyjnych i spacerowych w ogrdach, edukacjq ekologicar4. Realiacja funkcji
jakie spelnia ogr6d pozwala na zajgcie sie seniorami i ich rodzinami

.Prowadzenie szerokiej integracji spolecznej popnez orguiz'owanie otwartych

imprez ogrodowych np. Dzieri Dziecka, Dzieri Dzialkowca pozwoli pozyskad

przyiaci6l ogrod6w.
L)qz4c do tak szeroko pojgtej wsp6tpracy ogrody bytyby w pelni wykorzystane i

zagospodarowane, a miasta piEkniejsze i bardziej zielone.

.lest to jeden z cel6w publicznych , kt6ry nale2aloby wpisai w polirykq rozwoju

miast a zarz4dy sttuktur PZD pomoglyby w jego realizacji .W tym celu nie-

zbgdne jest nawiqzanie fcislej wspotpracy z samorzqdami i przekonanie ich do

idci osrodnictwa.
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