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Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi  

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Polanka” w Łodzi jest zrzeszony w Polskim 

Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Łodzi od 1980 roku. Jest to 

wyjątkowy, bardzo ciekawy ogród, gdyż na 15,7138 ha, z jakich składa się ogród, 

aż 3,5162 ha stanowi las. Część użytkowa ogrodu to 9,2716 ha, na których 

znajduje się 214 działek. Pozostała część ogrodu tj. 2,926 ha przeznaczona jest 

na rekreację i odpoczynek działkowców.  

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanka” w Łodzi znajduje 

się bardzo bogato wyposażona świetlica przeznaczona dla wszystkich 

działkowców. W świetlicy znajduje się stół do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, 

a także rzutki.  

 

Zarząd posiada osobne pomieszczenie, w którym w każdą sobotę w 

wyznaczonych godzinach przyjmuje zainteresowanych działkowców, na terenie 

są również trzy pomieszczenia gospodarcze. 
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Do dyspozycji działkowców jest nowa siłownia napowietrzna. W tej samej 

części terenu wspólnego znajduje się gratka dla najmłodszych działkowców, czyli 

plac zabaw z bardzo ciekawym wyposażeniem: m. in. trampoliną, czy ścianką 

wspinaczkową. Obydwa miejsca rekreacji wyposażone są w atestowane 

urządzenia. W ogrodzie znajduje się również boisko do siatkówki, koszykówki, 

badmintona, aleja spacerowa prowadząca przez las, a także stoły i ławki w 

różnych częściach ogrodu.  

 

 

Ogród wyposażony jest w ciągnik ogrodniczy wraz z przyczepą, piły 

łańcuchowe (spalinową i elektryczną), kosiarkę spalinową, kosę spalinową, 

rozdrabniarkę, 11 – metrową drabinę oraz drobny sprzęt ogrodniczy. 

Do dyspozycji zmotoryzowanych działkowców jest duży parking na 

terenie ogrodu. 
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W ogrodzie organizowany jest corocznie „Dzień Działkowca”, a także 

„Dzień Dziecka”. Na obie imprezy zapraszana jest społeczność lokalna, aby 

okoliczni mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z dobrobytu, jaki dają 

„Zielone płuca miasta”, czyli ogrody działkowe.  

 Zarząd ROD współpracuje w miarę potrzeb z władzami instytucji. Dzięki 

tej współpracy udało się wykonać wiatę przystankową na pętli autobusowej 

przy ogrodzie, aby działkowcy powracający z ogrodu mieli możliwość uchronić 

się przed słońcem, czy opadami deszczu. Współpraca ogrodu dobrze układa się 

również z biurem turystycznym „Raftur”, które organizuje na terenie ogrodu 

„Zielone szkoły”. 

Oliwia Ciechomska 


