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Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Zakątek” w Chodzieży 

uczestnik konkursu „ROD Roku 2019”  

Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Zakątek” w Chodzieży jest zrzeszony 

w Polskim Związku Działkowców, przynależąc do Okręgu w Pile. Ogród powstał 

w 1964 roku. W 1997 roku grunty ROD zostały przekazane Polskiemu Związkowi 

Działkowców w użytkowanie wieczyste. Ogród ten leży na 21,1288 ha, a jego 

powierzchnia użytkowa wynosi 14,5237 ha, gdzie znajdują się 423 działki 

ogrodnicze.  

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Zakątek” w Chodzieży posiada w 

swoich aktywach pokaźny Dom Działkowca, w którym znajduje się duża sala, 

biuro Prezesa ROD, sala, kuchnia, toalety i szatnia. Oprócz tego w piwnicy 

znajdziemy cztery pomieszczenia biurowe dla Zarządu ROD, magazyny, 

pomieszczenia dla gospodarza ROD, toalety, a także kotłownię. W ogrodzie 

znajduje się również budynek gospodarczy, w którym przechowywane są 

narzędzia ogrodowe – kosiarki, rębak, drabiny, taczki, podkaszarki, piły 

motorowe, ekologiczne piły do podcinania gałęzi drzew i wyposażony warsztat 

na potrzeby Zarządu ROD i wszystkich działkowców. 

 

Teren wspólny w ogrodzie zajmuje powierzchnię około 1 ha, znajdują się 

na nim ławki i nasadzenia – drzewa i krzewy owocowe.  
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Do dyspozycji najmłodszych działkowców i ich przyjaciół z najbliższych 

okolic są dwa place zabaw znajdujące się na terenie wspólnym ogrodu. Obydwa 

place zabaw posiadają Książkę Obiektu z aktualnymi przeglądami urządzeń 

zabawowych, które posiadają odpowiednie atesty i są dopuszczone do 

użytkowania.  

 

 

 

 

 

Aleje ogrodowe posiadają nazwy i informacje z numerami działek dla 

ułatwienia ewentualnego dojazdu służb ratowniczych. 
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Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony Zakątek” w Chodzieży jest aktywny 

na rzecz społeczności lokalnej. Uczestniczy od 38 lat w wystawie KORSO w Pile, 

prezentując na stoisku owoce, warzywa i kwiaty wyhodowane przez 

działkowców.  Dzięki współpracy z Gminą Miejską Chodzież ogród otrzymał 

dotację, którą przeznaczył na wymianę okien w Domu Działkowca i wykonanie 

nowej glazury na schodach wejściowych.  

Od wielu lat na terenie ROD „Zielony Zakątek” organizowany jest festyn 

z okazji „Dnia Dziecka” dla wszystkich dzieci z dziewięciu ROD Chodzieży oraz 

dzieci ze społeczności lokalnej. Rok 2019 będzie dla działkowców rokiem 

jubileuszowym, bowiem ROD „Zielony Zakątek” świętuje 55 – lecie powstania 

ogrodu. 

Zarząd ROD stara się dbać o ochronę środowiska i ekologię. Urządzono 

wspólny dla wszystkich działkowców kompostownik na odpady BIO. Zakupiono 

budki dla owadów pożytecznych, jakimi są pszczoły.  

W sali Domu Działkowca odbywają się lekcje nauki tańca, zajęcia sekcji 

AICIDO, a także lekcje przyrody dla dzieci z przedszkoli.  
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