
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy im. H. Sienkiewicza w Wołczynie 

Wołczyn miasto położone w północnej części województwa opolskiego na Nizinie Śląskiej, należy do powiatu 

kluczborskiego i zajmuje jego zachodnią część. Jego mieszkańcy to ludzie przedsiębiorczy, pracowici i otwarci na świat.  

 

ROD im. H. Sienkiewicza jest ogrodem miejskim, w którego w skład wchodzą trzy sektory ogrodowe o łącznej 

powierzchni 26,1655 hektarów ziemi i ilości 704 działek rodzinnych.  Ogród jest zadbany, w miarę możliwości 

finansowych modernizowany a jego zarząd prężnie działa, aby stworzyć jak najlepsze miejsce do aktywnego 

wypoczynku i spotkań towarzyskich dla działkowców i ich rodzin. Wśród działkowców panuje prawdziwie 

rodzinna i ciepła atmosfera. Można tu spotkać wielu pasjonatów ogrodnictwa i roślin, a także uzdolnionych 

plastycznie i kreatywnych działkowców.  

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Leśnej 12  

i czynne jest w sezonie w poniedziałki w godzinach 1600-1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Sektor ogrodowy Lokalizacja Woda Energia 

elektryczna 

1 Sienkiewicza ul. Sienkiewicza   

studnie kopane 

 

indywidualne 

podłączenie 
2 Ogrodowa ul. Ogrodowa 

3 Leśna  ul. Leśna 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ROD  

Z kart historii… 

Powstanie ogrodu datuje się na 1946 rok. Z inicjatywy zakładów: roszarni lnu, browaru, gorzelni i fabryki 

drożdży powstały pierwsze sektory ogrodowe  przy ul. Byczyńskiej, Sienkiewicza i Ogrodowej. Dopiero 35 lat 

później w 1981 roku z współpracy władz gminnych i Polskiego Związku Działkowców  w miejscu pól 

wiklinowych postał sektor przy ul. Leśnej. Do dziś zachowały się pierwsze altany ogrodowe i w dalszym ciągu 

zapewniają dobry relaks i wypoczynek po pracy ich dzierżawcom.   

 

Niezwykle korzystny dla gospodarki człowieka klimat i połączenia drogowe/kolejowe 

z Kluczborkiem, Wrocławiem, Opolem, Lublińcem, Kępnem, a także z Poznaniem 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj w Biurze ROD ul. Leśna 12 

(poniedziałki w godz. 16-18) 

 

 

 

Biuro ROD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne zadania jakie postawił sobie aktyw Zarządu 

ROD im. H. Sienkiewicza, to dalsza modernizacja 

infrastruktury ogrodowej, remont biura ROD, 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, tak aby 

ogród był jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem 

spacerów i spędzania tu wolnego czasu przez 

mieszkańców Wołczyna.  

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD w tej okolicy to: 
ROD im. T. Kościuszki  

w Kluczborku, ul. Dworcowa 1 

ROD im. M. Konopnickiej  

w Kluczborku, ul. Ossowskiego 

ROD „Kolejarz” w Kluczborku 

ul. Kwiatowa 1 

Telefon kontaktowy 77/418-15-85 

wtorki i środy godz. 15:00-18:00 

e-mail: rod1kluczbork@interia.pl 

Telefon kontaktowy  

PREZES 608-648-686 

 

e-mail: rod.kluczbork.kolejarz@o2.pl 

ROD im. H. Zamojskiego w Byczynie 

ul. Borkowska 24 

ROD „Przyszłość” w Namysłowie 

ul. M. C. Skłodowskiej 

Telefony kontaktowe 

 PREZES 608-142-958  

WICEPREZES 880-014-299  

Telefon kontaktowy 77/410-45-71  

wtorki i środy godz. 14:30-17:00 

Opole, 13.09.2017 r. EM 


