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Pamiętasz z dawnych lat…RELAX w Polskiej Nowej Wsi 

 Rodzinne Ogrody Działkowe „Relax” odnaleźć można wśród około 2 km za Chróściną 
Opolską, będącą sołectwem należącym do gminy Dąbrowa Opolska, jadą drogą w stronę bazy tirów 
biznesmena Cebuli, a później polnym traktem w stronę Polskiej Nowej Wsi, a ta przynależy do gminy 

Komprachcice, stąd druga droga dojazdowa do wspomnianej miejscowości – dróżka, z której 
korzystają działkowcy, a także okoliczni rolnicy 
docierający do swoich pól. 
  Oprócz pól, z którymi działki graniczą, 
posiadają także część lasu, przez znawców 
przedmiotu określanego jako cząstka Borów 
Niemodlińskich. Świadczy o tym ich pozostałość; 
okazały drzewostan, a zwłaszcza brzozy, jesiony, 
topole, dęby i sosny. Drzewa te upatrzyły sobie 
leśne zwierzęta, szczególnie ptaki. Wielość 
gatunków tych ostatnich zdumiewa 
działkowiczów – mieszczuchów z Opola.  
  Uważni obserwatorzy widzieli unoszące 

się w powietrzu jastrzębie, sikory, pliszki, czaple, 
zimorodki, dzięcioły, kowaliki, jerzyki, kopciuszki 
i wiele innych. Obecność kukułek, słowików, 
szpaków, kosów, srok i wilg zauważana jest 
zwłaszcza na wiosnę, gdy zakładają gniazda i 
wysiadują młode. Wieczorami i nocą nad jeziorem 
słychać sowy, nad wodą pracowicie uwijają się 
nietoperze. Oprócz odgłosów zwierząt wyżej 
wspomnianych uważny obserwator usłyszy „szczekającego” kozła, który wabi swoje sarny. W 
zaroślach coraz częściej dają o sobie znać bażanty, lokujące się do snu na drzewach w obawie przed 
lisami.  Do niedawna zmorą na działkach były zdziczałe koty, nad którymi opieką podjęła pani dr 
Antonina Buchowiecka. Zwierzęta te były utrapieniem nie tylko dziko żyjących stworzeń, ale i 
działkowców. Mądre sterowanie populacją ograniczyło ich aktywność. Teraz ptaki coraz częściej 
zakładają gniazda na działkach w pobliżu altanek.  
  We wspomnianą wcześniej roślinność leśną działkowcy nie ingerują, chyba że zachodzi taka 
potrzeba i gdy jest zgoda gminy. Powalone drzewa w lesie pozostają, co stanowi podstawę biocenozy. 
W zaroślach wokół jeziora uważny działkowiec znajdzie w sezonie kozaki i borowiki. Obecność 
grzybów bardzo cieszy i podnosi atrakcyjność miejsca.  
  Zakochani w tym miejscu działkowcy twierdzą, nie bez racji, że posiada ono swoisty 

mikroklimat. Odpoczynek, relaks i chęć fizycznego wyżycia się w ogrodzie tworzą pełnię szczęścia.  
  
  
  W czasach PRL, rozpowszechniono pomysł o pracowniczych ogródkach działkowych. 
Wprawdzie idea działek to „wynalazek” sprzed 100 lat, ale pomysł ich ożywienia i poszerzenia 
chwycił. Dla mieszkańców miast i miasteczek, a zwłaszcza dla „ludu pracującego” istniały od dawna 
na obrzeżach aglomeracji. Dla społeczeństwa, którego nie stać było na wczasy, czy wyjazdy 
zagraniczne, pomysł miejsca integrującego ludzi konkretnego zakładu pracy był znakomity. Przy 
okazji można było odpocząć, zrelaksować się i posmakować własnych warzyw i owoców. 
  W latach 80 – tych XX wieku, kierownictwa zakładów pracy starały się usilnie pozyskiwać 
tereny w Opolu pod ewentualne ogrody działkowe. Największym takim przedsięwzięciem były ogródki 
na ul. Częstochowskiej, czyli przy trasie wylotowej w stronę Częstochowy. Do tej idei przystąpiło wiele 
zakładów pracy, między innymi: zakłady drobiarskie, PKP, poczta, milicja i kilka innych. Ich 

pracownicy otrzymali przydziały na 3 arowe ogródki. Macierzyste firmy dofinansowały działki wiążąc 
ze sobą swoich pracowników. Nakłady zakładowe stanowiły spory procent inwestycji.  
  Zdaniem kierownictwa służbowego Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu ilość działek 
przydzielonych ich pracownikom i emerytom była niewystarczająca, więc postanowiono poszukać 
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ziemię pod ogródki gdzie indziej. Poszukiwania parcel na działki trwały kilka lat. Zajmowali się tym 
pracownicy Sekcji Socjalnej Zarządu Zdrowia i Spraw Socjalnych KW MO w Opolu. Ich poszukiwania 
zostały uwieńczone sukcesem.  
Oto fragmenty notatek służbowych z dnia 10.03.1980: „Naczelnik gminy w Komprachcicach wyraziła 
chęć przekazania kilku hektarów gruntów w okolicach Polskiej Nowej Wsi (…). Naczelnik Nowicka 
dokona scalenia około 5 ha ziemi, 2 ha lasu i 2 ha stawu na rzecz przyszłych działek pracowniczych. 
(…) Wykonał Kierownik Sekcji Socjalnej Zarządu Zdrowia i Spraw Socjalnych KW MO w Opolu major 
Adam Cichy” 
I kolejna notatka z dnia 4.04.1980: „… Naczelnik Gminy pragnie przekazać teren pod ogródki 
działkowe, co pozwoli zagospodarować około 100 działek 5-arowych. Ogródki zostaną ujęte w 
korekcie planu przestrzennego gminy i dokonane zostanie scalenie gruntów jesienią (…) mjr A. Cichy” 
  W sprawie pozyskania gruntów powstaje Komitet ds. pozyskania działek, w skład którego 
wchodzi prawie cała Sekcja Socjalna ZZ KW MO w Opolu: 
- mjr Jan Wierzyk 
- mjr Adam Cichy 
- kpt. Andrzej Juszczyk 
- kpt. Mariusz Merski 
- mł. chor. Jerzy Czeremański 
  Osoby wspomnianego komitetu mają czuwać nad przebiegiem pozyskiwania terenów pod 
ogródki działkowe oraz załatwieniem spraw formalno-prawnych (papierkowych).  

Dnia 15.09.1981 ma miejsce wysłanie pisma ponaglającego Naczelnika Gminy w Komprachcicach.  
W między czasie zmienia się władza w gminie. Nowego naczelnika należy przekonać do idei działek na 
jego terenie. Sprawy się ślimaczą.  
  Mjr Cichy sporządza w dniu 28.09.1981 protokół z wizji lokalnej, w którym uczestniczyli 
członkowie wyżej wspomnianego komitetu z jednej strony i naczelnik gminy wraz ze 
współpracownikiem – z drugiej. Dzięki temu wydarzeniu sprawy ruszyły z miejsca.  
  Komitet organizacyjny uzyskał zgodę Naczelnika UG w Komprachcicach na organizację 
ogrodu działowego, a następnie decyzją z dnia 15.03.1982 otrzymał w sołectwie Polska Nowa Wieś 
12,8 ha na ten cel. Obszar ten stanowiły grunty IV i V klasy: łąki, tereny nieużytków oraz fragmentów 
zalesionych i zadrzewionych. Znaczną część obszaru zajmuje jezioro – wyrobisko po kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego o powierzchni około 2 ha.    

20.04.1982 w KW MO Opole pojawia się ogłoszenie dla chętnych o składanie wniosków  
a 18.05.1982 odbywa się pierwsze posiedzenie chętnych na ogródki działkowe. Dnia 20.12.1982 
przydzielono pierwsze działki nowym członkom PZD i od tej daty faktem stało się rozpoczęcie 
działalności Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Relax”. 
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 W części północno-zachodniej działek usytuowane jest jezioro, zwane przez ludność z okolic 
Chróściny i Opolskiej Nowej Wsi – Grubą, co po Śląsku oznacza kopalnię, szyb kopalniany. Nazwa 
wzięła się stąd, że do końca II wojny światowej jej właściciel w tym miejscu wydobywał metodą 
odkrywkową węgiel brunatny. Faktem jest, że sprowadzeni płetwonurkowie stwierdzili trzy źródła na 
dnie jeziora. W najgłębszym miejscu akwen ma głębokość 7 merów.  
 W początkach funkcjonowania działek było wiele osób zainteresowanych kąpielami i plażowaniem. 
Pierwotnie istniał projekt by wykonać plażę oraz wybudować wiatę ze stołami i zadaszeniem.  
Ze względu na brak środków materialnych i w obawie o życie kąpiących się zrezygnowano z tego 
pomysłu. Jeśli jest plaża to musi być opłacany ratownik. Rozmowy z urzędem gminy w 
Komprachcicach nie przyniosły rezultatów.  Dlatego nad brzegiem widnieją tabliczki o zakazie kąpieli.  
Jezioro znajduje szczególne miejsce w serach działkowców, którzy spacerując ze swoimi gośćmi nad 
jego brzegami, słyszą wyrazy podziwu, zwłaszcza na temat jego niezmienionego, dzikiego, naturalnego 
wyglądu. Jest ono dla nasz wszystkich azylem i wizytówką.   

Konieczne stało się ogrodzenie działek, gdyż nad wodę przyjeżdżano poić konie, myć maszyny 
rolnicze. Jeden z działkowiczów wspomina, ze musiał wręcz stoczyć walkę ze strażakami z miejscowej 
OSP by przegonić ich z nad wody, w której myli auto bojowe i inne sprzęty.  

O sprawach higieny osobistej też pomyślano. Wybudowano tzw. węzły sanitarne na obrzeżach 
ogrodu.  

 
Pierwsze kroki stawiane przez 

działkowców można bez zbytniej 
przesady określić jako pionierskie  
i historyczne. Plac budowy, jakim były 
działki musiał być chroniony przed 
złodziejami. Dyżury w nocy pełnili 
działkowcy. Najczęściej stawiane w 
początkowych latach altany to były 
drewniane domki typu „namysłów”. 
Niektórzy działkowcy murowali domki 
z odpadów a „szczęśliwcy” ze zdobytych 
materiałów budowlanych. Przy 
budowie pomocne były dwie betoniarki 
zakupione przez zarząd, drewniane 
formy pod fundament, a nawet kastla 
do rozdrabniania zaprawy, które to 
sprzęty pożyczano sobie kolejno, aż do 
całkowitego wyeksploatowania.  
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  Rok 1987 jest znaczący dla rozwoju działek z powodu powstania sieci wodociągowej  
i elektrycznej. Wodociągi liczą 3465m bieżących. Zasilanie kablem (podziemnym) ma długość 1190 m 
bieżących oraz oświetlenie alejek – 1998 m bieżących. Na działkach priorytetem są linia elektryczna 
oraz woda, która ma służyć do celów konsumpcyjnych i gospodarczych.  
Wykopana studnia początkowo w pierwszych latach funkcjonowania działek jest wydajna. 
Przebadana przez instytut z Wrocławia ma jak najlepsze rekomendacje – woda jest zdatna do picia. 
Jej stan chemiczny jednak z każdym rokiem pogarsza się. Mimo wysiłków hydraulików ciśnienie 
spada, woda nie dochodzi do wszystkich działek. Powtarzają się awarie pomp. Kłopoty nasilają się 
mimo wymiany pompy głębinowej, przepłukania głównego wodociągu. Kolejne badania wody w dniu 
11.02.1989 wykazują, że jest ona chemicznie zanieczyszczona i nie nadaje się nawet do podlewania 
działek. Próby jej uzdatniania nie przynoszą spodziewanych rezultatów.  
  Na kolejnych zarządach i zebraniach trwają dyskusje, jak zaradzić problemom z wodą. 
Zapada wreszcie decyzja, by wodę pobierać ze stawu, mimo obaw, że wypompuje się cały akwen. Jak 
się później okazało są to jednak płonne obawy.  
Kolejnym problemem jest awaryjność sieci wodociągowej. Zdarzają się awarie rur  
i woda najczęściej wytryska na alejach. Dróżki wysypano żużlem i utwardzono. Opiekują się nimi 
sąsiadujący działkowcy.  
 
  Dnia 2.07.1992 hydrofornia  
(54 metry kwadratowe) została 

otynkowana.  
Również w 1992 ukończono budowę 
Domu Działkowca – świetlicę, na 
którą nie otrzymano żadnych 
dotacji. Budowę zrealizowano 
systemem gospodarczym i z wpłat 
dokonywanych przez działkowców. 
Prace fizyczne, budowlane 
wykonywali społecznie członkowie 
POD „Relax”. 15.10.2005 zgodnie z 
ustawą nastąpiła zmiana nazwy 
ogrodu z Pracowniczego Ogrodu 
Działkowego – POD na Rodzinny 
Ogród Działkowy – ROD. W zasadzie 
niewiele to zmieniło, bowiem już w 
1999 zakład opiekuńczy zrezygnował ze współpracy.  
 
  Kolejne lata do chwili obecnej naznaczone są walką z wodą. Chodzi o działki położone niżej 
zalewane najczęściej wodą po obfitych deszczach. Udrożnienie sieci odwadniającej jest stałą, 

permanentną troską.  
  Kolejną żywotną kwestią nurtującą działkowców jest sprawa ścieków, zwłaszcza tych z WC. 
Zarząd podjął działania w sprawie wybudowania kanalizacji z ekologiczną centralną oczyszczalnią. 
  Oprócz dwóch powyższych problemów jest utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania na 
właściwym poziomie. Każdy właściciel działki, a właściwie każda rodzina stara się, by jej ogród był 
najładniejszy i najbardziej funkcjonalny. Zakładając dawniej działkę każdy musiał posiadać część 
ogrodniczą i sadowniczą w odpowiednich 
proporcjach. Tak stanowiły przepisy. Obecnie 
nie jest to konieczne. Większość ogrodów ma 
charakter rekreacyjny. Znaleźć tam można 
ciekawe rośliny. Pozostali działkowcy posiadają 
ogródki warzywne, drzewa owocowe i krzewy. 
Korzystają z plonów własnej pracy i chwalą 
ekologiczną żywność z prywatnej uprawy.  
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 W 35-letniej historii ogrodu następowały zmiany użytkowników z różnych przyczyn. W konsekwencji 
każdy „nowy” nie od razu rozumiał ideę wspólnoty działkowej i wpływało to ujemnie na 
funkcjonowanie ROD „Relax”. Przykładem jest parkowanie samochodów pod siatką na zewnątrz 
ogródków, mimo że są  bezpieczne, utwardzone parkingi przy bramie nr 1, 2 i 4.  
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  W trakcie swojej pracy Zarząd napotyka na wiele trudności; są to niezdyscyplinowanie 
niektórych członków w realizacji prac inwestycyjnych i społeczno-użytecznych. To powodowało, że 
podjęte czynności przedłużały się i drożały.  
  Istotnym zagadnieniem jest kwestia kultury osobistej, współżycia społecznego.  Dawniej na 
działkach właściciele wywodzili się z jednego resortu. Chcąc, nie chcąc istniała, jakby podległość 
służbowa. Obecnie działkowcy to osoby z różnych firm, profesji zawodowych. Sporo jest emerytów, 
rencistów, ale też i ludzi młodych – czynnych zawodowo. Zaistnienie konsensusu, wzajemnego 
zrozumienia i wysokiej kultury jest stałą troską wielu działkowców a zwłaszcza Zarządu ROD „Relax” 
w Polskiej Nowej Wsi.  

 
Wspomnienia spisane przez Janusza Żabę 

działkowicza z 34-letnim stażem 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relax” 

w Polskiej Nowej Wsi 
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