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Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej  

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej jest zrzeszony 

w Polskim Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Lublinie od 1983 

roku. Ogród ten posiada 6,59 ha, z czego 5,50 ha zajmuje 141 działek 

ogrodniczych.  

W ogrodzie znajduje się Dom Działkowca, który wybudowany został w 

1999 roku. W 2014 roku do Domu Działkowca dobudowana została wiata służąca 

jako miejsce Walnych Zebrań, a także zadaszenie w przypadku 

nieprzewidzianych niespodzianek meteorologicznych w trakcie „Dnia 

Działkowca”.  

 

W 2015 roku na potrzeby ogrodu wybudowany został magazyn, w którym 

Zarząd może przechowywać wszelkie niezbędne materiały i urządzenia, będące 

w posiadaniu ogrodu, które działkowcy mają w każdej chwili do swojej 

dyspozycji.  

 

Teren, na którym znajduje się Dom Działkowca jest niezwykle zadbany, 

idealnie przystrzyżony trawnik, a także zdrowa, kwitnąca roślinność. Emanuje 

przepiękną letnią zielenią, która cieszy oczy nie tylko działkowców, ale i gości. 
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Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej cieszy się 

bardzo zadbanym wspólnym terenem zielonym, w sposób, w którym ciężka 

praca zarówno Zarządu, jak i działkowców zauważalna jest gołym okiem. 

 

 

 

Każda inwestycja prowadzona na ogrodzie jest ogromną zasługą 

działkowców, którzy mieli chęć i zapał do społecznej pracy na rzecz ogrodu. Dom 

Działkowca, magazyn, wiata, ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, czy pięknie 

rozplanowane tereny zielone to wszystko dzieło prawdziwych działkowców, dla 

których dobro wspólne jest największym priorytetem.  

Do dyspozycji najmłodszych działkowców jest otoczony brzozami plac 

zabaw z mnóstwem atrakcji, a także teren rekreacyjny znajdujący się tuż przy 

placu zabaw w „Lasku Brzozowym”. 
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Dla zmotoryzowanych utworzony został parking na terenie ogrodu, który w 

zupełności spełnia wymagania działkowców w ROD „Pod Lasem”. 

 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lasem” są aktywni w życiu 

swojego Miasta, a sam ogród jest otwarty na społeczność lokalną. ROD „Pod 

Lasem” czterokrotnie był organizatorem Miejskich Dożynek Działkowych, 

corocznie organizuje Dzień Działkowca dla wszystkich działkowców, wraz z 

rodzinami i przyjaciółmi. Na teren ogrodu zapraszane są dzieci z przedszkola, 

szkoły podstawowej, czy młodzież gimnazjalna, gdzie odbywają się lekcje 

przyrody, święto pieczonego ziemniaka, czy zakończenie roku szkolnego.  

Oliwia Ciechomska 
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