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uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Miedzianka” w Polkowicach jest zrzeszony w 

Polskim Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Legnicy od 1983 roku. 

Ogród ten jest dużym ogrodem, posiada 21,76 ha, z czego 11,6359 ha zajmuje 

301 działek ogrodniczych.  

 

ROD „Miedzianka” cieszy się bardzo dużym terenem wspólnym, gdyż 

parkingi, indywidualna hydrofornia, a także miejsca do zabaw i rekreacji zajmują 

10,1241 ha. Na terenie ogrodu znajduje się boisko dostosowane do gry w 

siatkówkę, koszykówkę, czy piłkę nożną. W zacisznej części ogrodu usłyszeć 

można śmiech dzieci bawiących się na ogrodowym placu zabaw. Mali działkowcy 

do swojego użytku mają aż dwa place zabaw. Obydwa miejsca dla dzieci 

wyposażone są w atestowane urządzenia zabawowe, ogrodzone i zaopatrzone 

w tablice zawierające regulamin i zasady korzystania z placu zabaw.  

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Miedzianka” w Polkowicach posiada bardzo 

zadbany Dom Działkowca, wyposażony we wszystkie dostępne media. Znajduje 

się w nim biuro Zarządu, zaplecze sanitarne, kuchenne i magazynowe, a także 



duża świetlica na potrzeby działkowców. Fasada budynku jest pięknie 

przyozdobiona rabatami z kwiatów. 

 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Domu Działkowca znajduje się plac 

wypoczynkowy z ławkami, na którym odbywają się imprezy ogrodowe. 

 

 Podczas spacerów na terenie ogrodu można zatrzymać się na chwilę, 

zaczerpnąć świeżego powietrza i wzbogacić swoją wiedzę na ścieżce edukacyjnej 

wyposażonej w tablice z informacjami przekazywanymi z Krajowej Rady 

Polskiego Związku Działkowców. 



 

W ROD „Miedzianka” w Polkowicach prężnie działa Społeczna Służba 

Instruktorska w liczbie 6 instruktorów ogrodowych, którzy corocznie w dniu 

Walnego Zebrania organizują szkolenia dla działkowców. Tematyka szkoleń to 

ogrodnictwo, ochrona roślin, a także ekologia. 

Dla bezpieczeństwa działkowców w ogrodzie zamontowany został 

monitoring obejmujący główną bramę, alejkę prowadzącą do domu działkowca 

oraz miejsce składowania odpadów. 

Zarząd ROD „Miedzianka” organizuje wiele różnorodnych spotkań, 

imprez i atrakcji. Corocznie działkowcy mają okazję do celebrowania „Dnia 

Działkowca”, a dzieci „Dnia Dziecka”, czy „Pożegnania Wakacji”. W 2018 roku 

działkowcy bawili się na hucznym 35-leciu powstania ogrodu. 

W 2018 roku ogród „Miedzianka” w Polkowicach został odwiedzony przez Pana 

Tomasza Zubilewicza ze stacji telewizyjnej Meteo TVN 24. W ogrodzie zostało 

przeprowadzone nagranie prognozy pogody. 



 

Rodzinny Ogród Działkowy „Miedzianka” w Polkowicach aktywnie włącza się w 

życie codzienne gminy Polkowice. Ogród bierze udział w akcjach, bądź świętach 

organizowanych przez Urząd Gminy Polkowice, a także jest w stałym kontakcie z 

Samorządowcami.  

 

Systematycznie na ogród zapraszane są dzieci z pobliskich szkół, czy przedszkoli 

na tzw. „Zieloną lekcję”, w czasie której w najmłodszych zaszczepiane jest ziarno 

miłości do ogrodnictwa działkowego. Dzieci uczą się rozpoznawania roślin, a 

także niezmiernie ważnej w obecnych czasach tajników ekologii, bądź ochrony 

środowiska. 
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