
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy im. 1-go Maja w Ozimku 

Ozimek miasto położone na wschód od Opola, nad rzeką Małą Panwią na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej  

w odległości 10 km od kompleksu jezior turawskich. Specyfiką tutejszej ziemi jest gospodarność, życzliwość  

i tolerancja mieszkających tu od pokoleń Ślązaków, przywiązanych do tradycji i korzeni oraz przybyłych tu 

 i zadomowionych mieszkańców z innych regionów Polski.

 

ROD im. 1-go Maja jest ogrodem miejskim, w którego w skład wchodzi sześć sektorów ogrodowych 

położonych w Ozimku, Krasiejowie i Jedlicach o łącznej powierzchni 29,4833 hektarów ziemi i ilości 803 

działek rodzinnych. Ogród z uwagi na lokalizację sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i spotkaniom 

towarzyskim dla działkowców i ich rodzin. Można tu spotkać wielu pasjonatów przyrody, a także kreatywnych 

działkowców.  

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Warszawskiej  

i czynne jest we wtorki w godzinach 16
00

-18
00 

Telefon kontaktowy: 77/465-14-99
 

 



Lp. Sektor 

ogrodowy 

Lokalizacja Woda Energia 

elektryczna 

1 I ul. Opolska + + 

2 II ul. Warszawska - + 

3 III ul. Warszawska - + 

4 IV Krasiejów, ul. Wyzwolenia  - + 

5 V Krasiejów, ul. Zamoście/Młyńska  - + 

6 VI Jedlice + + 
 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ROD sektor II i III  

Z kart historii… 

Powstanie pierwszego sektora ogrodowego datuje się na 1953 rok. Powstał on z inicjatywy grupy mieszkańców 

nowopowstałego osiedla pod patronatem zakładu Huta Małapanew. Pierwszym przewodniczącym zarządu był 

Stanisław Horzinek dzięki, któremu mimo swojego krótkiego czasu istnienia POD był wyróżniany przez 

WRZZ w Opolu. Dalszy rozwój POD stał się koniecznością, ponieważ zainteresowanie działkami w Ozimku 

rosło. Powstanie następnego sektoru Nr. II nastąpiło 1969 r., w tym samym roku 19 lipca dokonano także 

otwarcia pawilonu Domu Działkowca budowanego przy pomocy Huty Małapanew i samych działkowców.  

W późniejszych latach powstały jeszcze trzy sektory: Sektor III – 1978 r., Sektor IV – 1982 r. i Sektor V – 1984 

r. Ogród zlokalizowany w Jedlicach powstał w 1966 r. pod nazwą POD „Feniks” w 2002 r. połączony został  

z POD „1-go Maja” (aktualnie Sektor VI). Na każdym z ogrodów w ramach prac społecznych wybudowano 

magazyny oraz place zabaw.  

Działania gospodarcze jak i stała troska o wygląd i zagospodarowanie działek pozwoliły na osiągnięcie 

czołowych lokat w konkursach na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym. W 1984 r. POD 

zajął pierwsze miejsce w województwie i 

drugie w kraju w konkursie pn. „Przodujący 

Pracownicy Ogród Działkowy”. Następnie w 

1987 r. i 2007 r. powtórzył swój wynik 

zajmując I miejsce w województwie w tym 

samym konkursie, w latach 1990-1991 trzecie 

miejsce a w roku 1993 drugie miejsce  

w województwie. Ponadto wielokrotnie 

działacze POD z Ozimka cieszyli się 

poważaniem władz krajowych z uwagi na 

aktywność i zaangażowanie w rozwój 

ogrodów m.in. w 2000 r. – „POD najlepszy  

w zakresie działalności inwestycyjnej”. 



 

Wrzesień 1980 r. festyn ozimski  

– stoisko POD im. 1-go Maja w Ozimku 

 

 

 

 

 

 

 

O WOLNE DZIAŁKI 
zapytaj w Biurze ROD ul. Warszawska (wtorki w godz. 16-18) tel. 77/465-14-99 

 

 



Aktualne zadania jakie postawił sobie aktyw Zarządu 

ROD im. 1-go Maja to kontynuacja modernizacji 

infrastruktury ogrodowej – świetlica Domu Działkowca. 

Dotychczas wykonano remont i unowocześniono 

pomieszczenia biurowe oraz higieniczno – sanitarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD w tej okolicy to: 
ROD „Zalesie”  

w Lędzinach, ul. Leśna 1 

ROD „Zawada”  

w Zawadzie 

ROD „Wapiennik”  

w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 

Telefon kontaktowy 77/442-04-43 

sobota godz. 10:00-14:00 
e-mail: biuro@rodzalesie.opole.pl 

e-mail www.rodzalesie.opole.pl 

 

e-mail ryglo@poczta.onet.pl 

 

Telefon kontaktowy 609-237-591 

ROD „Hutnik”  

w Zawadzkiem, ul. Ogrodowa 1 

ROD im. M. Konopnickiej  

w Dobrodzieniu, ul. Oleska 

wtorek i środa godz. 16:00-18:00,  

czwartek godz. 11:00-15:00 

ostatni czwartek miesiąca  

godz. 16:00-17:00 

 

Opole, 26.09.2017 r. EM 


