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Rodzinny Ogród Działkowy „Tajemniczy Ogród” we Włocławku 

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Tajemniczy Ogród” we Włocławku jest 

zrzeszony w Polskim Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu Toruńsko - 

Włocławskiego. Jego powierzchnia to 2,8 ha, z czego 2,1 ha to powierzchnia 

użytkowa, na której leżą 64 działki ogrodnicze. 

 W ogrodzie znajduje się drewniany Dom Działkowca, w którym mieści 

się biuro Zarządu ROD, toaleta, kuchnia, a także świetlica, w której działkowcy 

mają możliwość skorzystania ze stołu do tenisa stołowego. Na budynku Domu 

Działkowca, od przedniej strony zawieszona jest duża tablica informacyjna, na 

której na bieżąco zawieszane są informacje przekazywane z Krajowej Rady 

Polskiego Związku Działkowców, a także Zarządu ROD. 

 

 

 Teren znajdujący się przed Domem Działkowca został dobrze 

zagospodarowany, gdyż służy on za miejsce spotkań i integracji działkowców. Na 

środku znajdują się ławki ustawione w półkrąg, a tuż przy ścianie ustawiony jest 

stolik z krzesełkiem, w razie gdyby działkowiec oczekujący w kolejce zechciał 

zaczekać na zewnątrz, lecz wolałby osłonić się przed słońcem. Teren wspólny 

obsadzony został zielonymi roślinami mało wymagającymi. 
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Dla bezpieczeństwa działkowców na budynku Domu Działkowca znajduje 

się gaśnica przeciwpożarowa, a także apteczka pierwszej pomocy. Dodatkowo w 

ogrodzie zamontowane zostały progi zwalniające, aby kierowcy poruszali się po 

ogrodzie ze znacznie mniejszą prędkością. Zamontowane zostały również 

tabliczki wskazujące drogę pożarową, a także ozdobne tabliczki z nazwami alei 

ogrodowych. Na terenie ogrodu zainstalowane zostało oświetlenie. 

  

  

Rodzinny Ogród Działkowy „Tajemniczy Ogród” we Włocławku otwarty 

jest na placówki oświatowe. Stale współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 22 we 

Włocławku organizując corocznie dla dzieci z tamtejszej szkoły „Dzień Dziecka”. 

Ogród posiada cztery tablice informacyjne, z czego jedna jest 

podświetlona. Podobnie, jak w tablicy na budynku świetlicy zawierają one 

bieżące informacje ze strony Krajowej Rady PZD, a także Zarządu ROD. 
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 Zarząd ROD corocznie organizuje imprezy ogrodowe takie jak: „Dzień 

Dziecka”, „Dzień Działkowca”, „Powitanie lata”, „Pożegnanie lata”, a także 

spotkania integracyjne „Co w trawie piszczy”. Dzięki tak dużej ilości 

organizowanych imprez, bądź spotkań działkowcy mają możliwość integracji. 

Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń, bądź ciekawostek ze 

świata ogrodniczego, a także zaczerpnięcia porady od innych działkowców. 

Na terenie ogrodu znajdują się oznakowane dwa parkingi, które zaspokajają 

potrzeby działkowców.  

 Działki w ROD „Tajemniczy Ogród” we Włocławku są zadbane, 

zagospodarowane niezwykle kreatywnie, a także zgodnie z Regulaminem ROD.  
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 Oliwia Ciechomska 


