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Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

z 19listopada 2019 r. w sprawie propagowania wśród działkowców iwprowadzania w

rodzinnych ogrodach działkowych,,Otwa rtego progra mu nowoczesnego

zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin"

Wzrastające wykorzystanie działek w rodzinnych ogrodach działkowych na potrzeby rekreacji

i wypoczynku było domeną przełomu wieków XX i XXl. Tendencja ta najwyraŹniej widoczna

była wśrod nowych działkowców, najczęściej ludzi młodych. Wiązało się to ze wzrostem

zamozności społeczeństwa, zmianą sposobu spędzania wolnegoczasu i realnymi potrzebami

osób pracujących zawodowo, chcących korzystać z możliwości odpoczynku po pracy w

pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie zaczyna się zwracaĆ uwagę na tradycyjne

wykorzystanie działek w ROD - prowadzenie upraw ogrodniczych na potrzeby własne, ale

również jako aktywny sposób wypoczynku i budowanie więzi społecznych.

Pozyskiwanie owoców, zioł i warzyw z działki to przede wszystkim realne plony

wykorzystywane do konsumpcji przez rodzinę, Plony, które przy umiejętnie prowadzonej

agrotechnice dają wartościową i zdrową zywność. Ponadto samodzielnie prowadzona

uprawa roślin to satysfakcja imożliwość edukacji dzieci poprzez wspólne spędzanie

czasu.Uprawy ogrodnicze na działce to takze budowanie bioróżnorodności i wzbogacanie

ekosystemu. Sadzenie wielu gatunków roślin wiąże się z bytowaniem małych zwierząt,

ptakow i owadów, przede wszystkim pszczoł. Róznorodny ekosystem to harmonia

i równowaga w przyrodzie, to wsparcie natury w zachowaniu walorów przyrodniczych

naszego otoczenia.
polski Związek Działkowców dostrzega potrzebę propagowania wśród działkowców

izachęcania użytkowników działek do tradycyjnego postrzegania iwykorzystania działki w

rodzinnym ogrodzie dziatkowym z przeznaczeniem chociazby jej części na uprawy

ogrodnicze. Poza korzyściami dla samego działkowca i jego najbliższych oraz pozytywnym

wptywem przyrodniczym takiego zagospodarowania działki istotny jest również odbiór takich

rodzinnych ogrodów działkowych przez społeczeństwo i władze samorządowe. Aspekt ten

jest istotny w kontekście woli zachowania ogrodów w przestrzeni miast, takŻe tych

największych. Prowadzenie upraw ogrodniczych to utrzymanie statusuurządzeń użytecznoŚci

publicznej i zachowanie działki, jako świadczenia państwa na rzecz rodziny.

Stąd potrzeba docierania do działkowców z przekazem zawierającym koniecznoŚĆ

prowadzenia na działce uprawywarzyw, zioł i owoców, z zachowaniem kącika

wypoczynkowego i roślin ozdobnych, Potrzeba ta ma wymiar wieloaspektowy * od plonów

uzyskiwanych dla własnej rodziny, przez wsparcie i poprawę jakości ekosystemu,po

wizerunel< społeczny.
Okręgowa Rada PZD w Poznaniu

Poznań, dnia 19 listopada 2019r.


