
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Spoiwo” w Krapkowicach  

Krapkowice znajdują się w centrum województwa opolskiego. Miasto położone jest po obu stronach rzeki Odry na 

skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych z Opola do Kędzierzyna-Koźla i Raciborza oraz z Nysy i Prudnika do 

Strzelec Opolskich, przy autostradzie A4. To tutaj wpływa do Odry Osobłoga, wypływająca z Jeseników w Czechach. 

 

ROD „Spoiwo” jest ogrodem miejskim, położonym w Krapkowicach (Otmęt), o łącznej powierzchni 6,6419 

hektarów ziemi i ilości 160 działek rodzinnych. Pomimo, iż równolegle do ogrodu przebiega główna droga 

łącząca Krapkowice z Otmętem w ogrodzie panuje cisza i spokój, dzięki czemu bez przeszkód można 

wypoczywać i korzystać z uroków natury. Zdecydowana większość działek, jaką ROD ma Państwu do 

zaoferowania jest o powierzchni 500 m
2
 a dla chętnych udostępniana jest sieć energetyczna oraz własne ujęcie 

wodne, do którego można się podłączyć. Dla zmotoryzowanych działkowiczów wokół ogrodu umiejscowione 

są liczne miejsca postojowe a w przyszłości planowana jest budowa miejsc postojowych w zacisznym 

ogrodzonym miejscu na terenie ogrodu.  

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Ks. Koziołka 1A 

Telefon kontaktowy:      PREZES 695 330 180  

SKARBNIK 530 864 041 

 

Z kart historii… 

Powstanie ogrodu datuje się na 1972-1976 rok. Powstał z inicjatywy Cementowni „Górażdże” i liczył łącznie 

240 działek rodzinnych. 

 

 



Ogród z uwagi na lokalizację sprzyja 

aktywnemu wypoczynkowi i spotkaniom 

towarzyskim dla działkowców i ich rodzin. Na 

terenie przyległym do ogrodu w 2015 roku 

został oddany do użytkowania nowoczesny 

plac zabaw, siłownia plenerowa oraz 

skatepark.  

 

/zdjęcie z Internetu/ 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ROD  

O WOLNE DZIAŁKI 
zapytaj w Biurze ROD ul. Ks. Koziołka 1A  

tel. 695-330-180 lub 530-864-041 

 

 

 

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD w tej okolicy to: 

ROD im. Dzierżonia 

w Krapkowicach, ul. Moniuszki 10 

ROD im. T. Kościuszki  

w Krapkowicach, ul. 3 Maja 38 

ROD „Papiernik”  

w Krapkowicach, ul. Opolska 103 

 

czwartek godz. 16:00-19:00  

 

poniedziałek i piątek godz.9:00-11:00 

środa godz. 16:00-18:00 

 Telefon kontaktowy 77/466-34-08 

 

Telefon kontaktowy 515-736-132 

ROD „Karolinka”  

w Malni, ul. Gogolińska 2A 

ROD „Górnik”  

w Januszkowicach, ul. Działkowa 

 

Telefon kontaktowy 500-848-757 

 

Telefon kontaktowy 608-365-379 lub 77/484-46-06  

e-mail gpaleta@wp.pl 
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