Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” w Szczecinie
uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”
Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” w Szczecinie jest zrzeszony w Polskim
Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Szczecinie od 1951 roku. Jego
powierzchnia to 17,32 ha, z czego 15,480 ha to powierzchnia użytkowa, na której
leżą 364 działki ogrodnicze. Ogród składa się z pięciu sektorów, które są
usytuowane w pięciu różnych miejscach dzielnicy Pomorzany.

W sektorze „Międzymurze” znajduje się Dom Działkowca wybudowany
w 1977 roku w całości sfinansowany ze środków własnych działkowców. Dom
Działkowca w pełni jest zasługą działkowców, którzy 42 lata temu własnymi
rękoma zdecydowali się na budowę swojej własnej świetlicy ogrodowej.

Przed budynkiem Domu Działkowca znajduje się rabata kwiatowo –
ziołowa ze ścieżką dydaktyczną. Za budynkiem ma miejsce teren trawiasty, na
którym Zarząd ROD organizuje imprezy i pikniki dla działkowców i dzieci.
Dla sprawniejszego przepływu informacji w ogrodzie Zarząd ROD
postawił w ogrodzie aż 15 tablic informacyjnych, w których znajdują się
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najświeższe informacje z Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, a także
ogłoszenia i komunikaty ze strony Zarządu ROD.
Rokrocznie w ogrodzie organizowany jest Dzień Działkowca połączony z
piknikiem, zabawą taneczną oraz konkursami dla działkowców i ich pociech.
Dla najmłodszych działkowców w ogrodzie czekają dwie huśtawki, które
z pewnością poprawią humor każdemu dziecku.

Zarząd ogrodu sprawia pieczę nad pracą Społecznej Służby
Instruktorskiej, która w ogrodzie „Piast” w Szczecinie działa niezwykle prężnie i
efektywnie. Instruktorzy ogrodowi SSI organizują coroczne szkolenia i pokazy dla
działkowców, a ponadto prowadzą bibliotekę ogrodową, a także darmową
wypożyczalnię sprzętu ogrodniczego.
Główna aleja w ogrodzie ma powierzchnię szutrową, natomiast boczne
alejki powierzchnię trawiastą. Trawniki są równo przystrzyżone, zadbane, a także
czyste.
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Działki należące do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piast” w
Szczecinie są kolorowe i zadbane. Działkowcom nie brakuje zapału do pracy, ani
kreatywności w tworzeniu swojej własnej oazy spokoju, jaką jest działka w
rodzinnym ogrodzie działkowym.
Oliwia Ciechomska
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