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Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” w Toruniu 

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” w Toruniu jest zrzeszony w Polskim 

Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu Toruńsko - Włocławskiego. Jest to 

bardzo duży ogród, gdyż jego powierzchnia stanowi aż 38 ha, z czego 

powierzchnia użytkowa to 35,8 ha, gdzie znajdują się 1253 działki ogrodnicze. 

ROD „Elana” jest wyjątkowym ogrodem ze względu na swój podział w różnych 

częściach miasta, a nawet poza jego granicami. Ogród składa się na 6 odrębnych 

sektorów, pomiędzy którymi istnieje różnica nawet kilkunastu kilometrów.  

 

Na terenie ogrodu znajduje się bardzo duży Dom Działkowca, który 

składa się na gabinet Prezesa ROD, salę zebrań Zarządu ROD, dużą salę, w której 

odbywają się Walne Zebrania, pomieszczenie biurowe, w którym urzęduje 

dwóch pracowników przez trzy dni w tygodniu, duże zaplecze kuchenne, toalety, 

a także pomieszczenia magazynowe.  

W ROD „Elana” funkcjonuje Społeczna Służba Instruktorska w liczbie 12 

instruktorów, w tym 2 okręgowych.  Instruktorzy prowadzą szkolenia 

wewnętrzne dla nowych użytkowników działek, a także pomagają działkowcom 

w codziennych zagwozdkach na działce udzielając cennych rad. 

Dla bezpieczeństwa działkowców i ich danych osobowych zainstalowany 

został monitoring w ogrodzie, okna w biurze zabezpieczone są kratami, a drzwi 

wejściowe są antywłamaniowe.  

Zarząd ROD „Elana” każdego roku organizuje imprezy ogrodowe, takie 

jak: „Dzień Dziecka”, w trakcie którego dzieci mają możliwość wzięcia udziału w 

konkursach plastycznych i sportowych, „Dzień Działkowca” składający się na 
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część oficjalną, czyli wręczenie nagród i dyplomów działkowcom, a także część 

sportowo – rozrywkową, czyli konkursy i huczna zabawa do godzin wieczornych, 

„Spotkanie Wigilijne” – czyli podsumowanie roku i wspólne śpiewanie kolęd, czy 

„Degustacja miodu”. 

Wyjątkowym sektorem w tymże ogrodzie, jest sektor nr 6 znajdujący się 

w Rogówku. Mieszczą się tam stawy, które wędkarze zarybiają, a także pasieka z 

ulami, dzięki którymi znacznie lepiej zapylane są rośliny.  

Wszystkie działki mają nadaną numerację, altany są zgodne z 

Regulaminem ROD. Większość działkowców posiada budki lęgowe, karmniki, czy 

hotele dla owadów.  
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