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w sprawie dallszego rozwoju ogroddw i Zwi|qzku

lBlisko milion polskich rodizin korzysta z dziaLek w rodzinnych ogrodach
rCzialkowych. Sql to mieszkahcy miast i miasteczek, dIa wigkszoSr;i k1.6rych
dzialka i ogrod to jedyne miejsce wypoczynku, kontaktu z prryrodq, a takhe
upraw owoc6w i warryw na wlasne potrzeby. Fenomen og;rodrrictwa
rJzialkowego dostrze2ono w calej Europie, ale takie na innych kontynentarch: w
luSA, Kanadzie, Japonii. Lek<arze i naukowcy dostrzegajq pozytywny wptyw
ogrod6w na zdrowie dzialkowc6w i stan ekosystemu mieiskiego. Ogrody to
:Zrodlo tlenu dla miast, aIe takhe aktywno6d dla ludzi trzeciego wieku. Moda na
r62ne formy ogrodnictwa rozj?rzestrzenia sig po Swiecie i :ryskuje coraz rvigcej
poparcia i wspar:cia ze stron)/ samorz4dow i administracji publiczne,j. Jedn4 z
rraczelnych zasitd promuj4cych ogrodnictwo dzialkowe jest powszechna
dostgpno56 ogrod6w dla mieszkaric6w miast. To jest motor napq:dowy
'wsp6lpracy orgitnizacji dzialkowc6w z samorz4dem i akceptacji istnienia
ogrod6w w miastlach.
)Zjazd stwierdza,, 2e przyszlo36 i rozw6j ogrod6w dzialkowych vr na,szych
rniastach zalezy od dw6ch czynnik6w: od stabilizacji prawnej i ot'uvarcia
ogrod6w dla mieszkaric6w miast, Aby ogrody mogty sig rozwijat musz1 mie6
pewnoSi dalszego istnienia., wtedy jest motywacja do inwestowanLia w
infrastrukturg i sens angahowanialudzkiej pracy i ofiarnoSci.

flamorz4dy miastl powinny byr5 naturalnym sojusznikiem og;rodow dzialko'wych,
2r przyszlo(c to ogrody otv'rarte dla mieszkaric6w. Aby ogrody otworzyd
potrzebne s4 in'westycje, by je do tej nowej formuty rlostosowa<i, dllatego
potrzebnajest SciiSlejsza wsp6ltprarco, z samorzqdem miast, wykorrystujqc do tego
porozumienie ze Zwiqzkiern Miast Polskich. Zwiqzek llowinien podjrtr6 na
rvszy stki ch p o zi o,mach w sp 6 lp'r ac E z inny mi or ganizacj ami zzr ze szaj qcy mi rn i a sta



i miasteczka i prowadzi6 do uzyskania szerszej plaszcryzny wsp6lptacy, aL <1o
podpisania stosownego porozumienia.
Zjazd unaje za konieczne r(rzwijanie nowych form dzialitlnoSci RCID. llrzeba
wykrrrzystai posiadanq bu\i lokalowq - domy dzialkctwca, na rstworzenie
warunk6w, aby moLna bylo organizowa1 roine for-y wlrpoczynku, rekreac.ji,
:rehabilitacji cry nawet edukacji dla os6b trzeciego wieku. StworzeniLe dla tych
os6b r6znych furm aktywnoSci, np. ,dzialki seniora", na kt6rej upraurialiby
kwiaty i warzyva ludzie stersi, nie maj4cy dzialki w R:OD. KonieczrLe jest
kontynuowanie i rozwijanie wczas6w dla senior6w. T'a forma oieszry sig
ogromnym zaintleresowaniem. i uznaniem ludzi starszych, Sprawdzone formy
nalefi kontynuowac i rozwijac.

,zjazd wyraha przekonanie, 2e niezbgdnym elementem rozwoju og:rod6w
,dzialkowych jest ich otwarcie dla dzieci. Trzeba ogrody przystosorvai do tej
:roli, a wigc wybrudowad od podstaw nowoczesne place zabaw. Trzebet natvi4za6
6ci6lejszq wsp6lpracg ze szkolami podstawolvymi i udostgpnia6 im dzzialkq, al>y
uczniowie pod o.kiem instrukt,ora SSI uprawiali kwiaty iwatrzywa.

.Przyrstosowanie ogrod6w do nowej roli wymaga duzych naklad6rv, dlatego
lkonir:czne jest opracowanie, przy wsp6lpracy z samorz4dem, odpowiednich
program6w w rrriastach i dzir:lnicach,. To zadanie dla okrggowych z:,arzqdow i
lkolegi6w prezesr5w. Takie programy bylyby punktem wyjScia do wystgpowania
rdo siamorz4d6w o dotacje na te inwestycje. R6wnie2 Zwiqzek porviniern
rCostcrsowa6 sw4 politykg inrvestycyjfl4, d szczeg6Inie zasiady udzielrania ptzez
,ckrggi dotacji, do inwesto'wania w ogrodach realintj4cych cele sihuZ4r;e
spoleczno6ciom lokalnym.

JPromocji ogrodrrictwa dzialkowego winno takhe sluiryl olwarcie ZwiqzJcu dIa
'wszystkich chgtnych. Nie trzzeba mied dzialki, aby by1 r:zlonkiem PZI) i to
powinniSmy wykorzystal. Fowinni6my pr4lciqgnq6 do,Zwiyzku rvszystkic;h
zainteresowanych, tak2ebadaczy, naukowc6w. Chodzi o to, aby ksrtakowa6 w
spoleczeristwie pozytywn4 rolg rodzinnych ogrod6w dzialkotyych w mia.stach,
ale nie tylko w szeroko rozumianym spoleczeristwie, r6wnie? w elitach wladzy,
mediach, Srodowiskach naukolvyoh.

lDotychczasowe doSwiadczenia i ogromny potencjal tkwiqcy w ogrodach ffzel>a
'wykorzystaf na r62ne formy r,vsp6ldzialania ze spolecznoSci4 miast, ale tal<ze na
potrz:eby naszych dzialkowc6w. Konieczne jest stworzenie warurk6w', aby
rlzialkowcy w ogrodach nie rtylko wypoc4rwali i uprawiarli swoje dzialki, ale
rnogli aktywnie \Mypoc4rwai lkorzystajqc z infrastrukt ry w ROD.

.KI lKrajowy Triazd Delegart6w PZD zwraca sig do samorz4d(iw miasit,
miasrfeczek i dzielnic o pomoo i aktywne wsp6ldzialanie w celu przek:s*alcenia



wielu ogrod6w w aktywne, lokalne oSrodki wypoczynku, rekreacji, kultury,
oSwiaty i rehabil it acji, sluhqce spolecmoSciom lokalnym.
Zjazd zwraca sig do czlonk6w PZD i wszystkich struktur z"wiq:,zku o
wsp6ldzialanie w tworzeniu z rodzinnych ogrod6w dzialkowych oSrodk6w
przyjaznych spo,teczno Sciom rni ast.
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