Urządzanie ogrodu i działki
Stworzenie zadbanego wejścia do ogrodu wymaga dobrego planu, zaangażowania
Zarządu i działkowców realizujących to przedsięwzięcie. Jednym ze sposobów na obniżenie
kosztów założenia, lub uatrakcyjnienia jest maksymalne wykorzystanie naturalnego
ukształtowania terenu.

Atutem może być zarówno posadzona roślinność, jak i naturalne otoczenie, które zostało
przez nas wykorzystane do posadzenia kwitnących krzewów i nasadzeń na rabatę
z naturalnymi kamieniami.

Piękne rabaty kwiatowe w ogrodzie to marzenie i duże wyzwanie, zanim ją założymy
powinniśmy starannie przemyśleć ich kompozycję, w przeciwnym razie możemy mieć sporo
dodatkowej pracy z przesadzaniem źle dobranych roślin. Obok siebie należy sadzić rośliny
o podobnych wymaganiach.

Wiosną obsadzamy większości rabaty bratkami, pierwiosnkami i stokrotkami, natomiast
w okresie późniejszym daliami, begoniami, starcami i szałwiami, firletkami, chryzantemami
i jukami, aby wyglądały one dobrze latem i jesienią.

Kora ogrodowa, czy zrębki, jako materiał pochodzący z pociętych gałęzi jest wykorzystany
głównie do ściółkowania, gdyż ma wiele zalet takich jak: łagodzenie wpływu temperatury na
roślinność, ograniczanie rozwoju chwastów, utrzymywanie wilgoci w glebie.

Odpowiednio dobrane lampy ogrodowe są równie ważne jak dobór roślin czy inne elementy
architektury w ogrodzie. Oświetlenie przedłuża czas korzystania z działki i ułatwi poruszanie się
po nim po zmroku. Pełni jeszcze jedną ważną funkcję – dekoracyjną.

Dbając o środowisko montujemy lampy solarne, które jako odnawialne źródło energii jest
technologią w pełni ekologiczną nieemitującą szkodliwych substancji do środowiska.

Taką samą funkcję spełnia fontanna, która wprowadza odrobinę tajemniczości
i wykwintności. Niezależnie, czy będzie to rozproszony pióropusz wody czy zwykły strumień
zawsze będzie przyciągał uwagę oglądających a wypoczywającym daje wytchnienie i korzystnie
wpływa na nasze samopoczucie.

Zachęcamy wszystkich działkowców do upiększania wspólnych terenów w ogrodzie nie
zapominając o własnych działkach.
Rodzinny Ogród Działkowy im „kpr. Benedy” to zielona enklawa w środku miasta.
Znajdują się tutaj większości działki warzywne, ale i takie nastawione na aktywniejszy
wypoczynek. Działkowcy uprawiają na nich samodzielnie warzywa, owoce i zioła.

Wśród najpopularniejszych warzyw uprawianych na działkach znajdziemy: pomidory,
ogórki, sałaty, pietruszkę, marchew, fasolę, seler czy por.

Odnajdujemy tu też część sadowniczą, gdzie przeważają drzewa i krzewy owocowe
takie jak: wiśnie, jabłonie, grusze, śliwy, brzoskwinie oraz porzeczki, agrest, borówki czy też
winogrona. Nie brakuje u nas też takich ziół jak: bazylia, tymianek, majeranek, mięta czy melisa.
Samodzielna uprawa warzyw, owoców i ziół to nie tylko dostarczanie zdrowych
produktów, ale także aktywność fizyczna, aktywny relaks na łonie natury. Do tego ostatniego
przyczynia się również zwiększenie populacji ptaków zakładających stanowiska lęgowe w
przygotowanych przez działkowców dla nich budkach. Swoim śpiewem umilają nam czas kosy
już w kwietniu i maju, rudziki w maju i czerwcu, sikory modre w czerwcu i lipcu czy pleszki w
lipcu.
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