
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” w Paczkowie 

Paczków to bardzo ciekawe i ładne miasteczko położone w województwie opolskim, 15 km od Otmuchowa i 25 km 

od Ząbkowic Śląskich, na szlaku prowadzącym ze Śląska do Kotliny Kłodzkiej (trasa nr 46), przy samej granicy 

 z Czechami. Paczków wyróżnia się ciekawymi zabytkami oraz znacznymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi. 

Blisko stąd zarówno nad Jezioro Otmuchowskie, jak i do Kotliny Kłodzkiej i w Sudety. 

 

ROD „Nadzieja” jest ogrodem miejskim, w którego w skład wchodzą trzy sektory ogrodowe o łącznej 

powierzchni 22,4116 hektarów ziemi i ilości 464 działek rodzinnych.  Zarząd ogrodu prężnie działa aby 

pomimo dużej liczby wolnych działek ogród był zadbany, w miarę możliwości finansowych modernizowany  

i stwarzał 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 kreatywnych działkowców.  

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Kopernika   

i czynne jest w pierwszy w poniedziałek m-ca w godzinach 15
00

-17
00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. Sektor ogrodowy Lokalizacja Woda Energia elektryczna 

1 A ul. Spokojna - Kopernika   

studnie kopane  

na alejach 

 

brak 2 B ul. Kopernika 

3 C ul. Kopernika 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ROD  

Z kart historii… 

Pierwsze ogrody działkowe, według zapisów ówczesnego magistratu miejskiego w Paczkowie, zostały 

założone w roku 1912. Były one zlokalizowane na nieużytkach poza miastem. W skład ogrodów działkowych 

wchodziły działki warzywno – owocowe i park, w którym znajdowały się urządzenia gospodarcze, biurowe  

i rekreacyjne oraz kawiarnia, gdzie działkowicze i mieszkańcy miasta spędzali wolny czas z dziećmi. Zarząd 

ogrodów działkowych podlegał bezpośrednio władzom miasta. Powierzchnia ówczesnych ogrodów wynosiła 

około 10 ha. Cały ten obszar był zdrenowany i wyposażony w bieżącą wodę z wodociągów miejskich.  

W roku 1945 po zakończeniu wojny, część ogrodów działkowych oraz wszystkie urządzenia gospodarcze, 

biurowe i rekreacyjne przejęły w użytkowanie wojska radzieckie i korzystały z tych urządzeń do chwili 

przekazania władzy administracji cywilnej. Po rocznym „zagospodarowaniu” przez wojsko, z infrastruktury 

działkowej nie pozostało nic. Budynki gospodarcze, urządzenia rekreacyjne, kawiarnia, ogrodzenia zostały 

zdewastowane, ograbione ze sprzętu i zniszczone. Uległa też zniszczeniu dokumentacja działkowa.  

W roku 1946 reaktywowano dzielność ogrodów działkowych. Pierwszym prezesem POD został Zbigniew 

Piętek, który wraz z działkowcami, przy pomocy zakładów pracy i władz miasta, zaczął odbudowywać ze 

zniszczenia ogrody. Jako pierwszy powstał ówczesny sektor „A”, gdzie po częściowym ogrodzeniu, 

uruchomiono instalację wodną doprowadzająca wodę miejską do działek. Szybko jednak zaczęło brakować 

gruntów, bo wciąż przybywało chętnych na działki. Ogrody działkowe w latach 1971-1972 otrzymały duży 

kompleks gruntów (ówczesny sektor „B”), który został ogrodzony, a po wytyczeniu działek przekazany w 

użytkowanie. W jego zagospodarowaniu dużą pomoc wykazali: Urząd Miasta i Gminy Paczków, Zakłady 

Przemysłu Maszynowego, Pollena – Paczków, Zakłady Przemysłu Drzewnego w Paczkowie.  

W 1977 r. za prezesury Tadeusza Szymkowa 

zarząd zaczął myśleć o budowie „Domu 

Działkowca”. Zaczęto kupować materiały 

budowlane, opracowano plany. Pozyskano 

sponsorów jak: UMiG Paczków, Zakład 

Przemysłu Maszynowego, Pollena, Zakład 

Przemysłu Drzewnego, ZREMB w Paczkowie. 

Wszystkie te instytucje przyczyniły się do 

powstania „Domu Działkowca”, który po trzech 

latach budowy oddano do użytku w 1980 r.  

W następnych latach coraz więcej mieszkańców 

zgłaszało się do zarządu o przydział nowych 

działek. Zaczęto czynić starania o przydział 

nowych gruntów i tak w 1990 r. za prezesury 

Wiesława Wróblewskiego powstał ówczesny 

sektor „C”. Gdzie wybudowano 5 studni głębinowych, drogi dojazdowe i częściowo obsadzono żywopłotem. 

ROD „Nadzieja” w Paczkowie od 1964 roku powiększył prawie trzykrotnie liczbę działek i działkowców.   

 



 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj w Biurze ROD ul. Kopernika od strony Stacji paliw ORLEN  (poniedziałki w godz. 15-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ROD „Podzamcze” w Otmuchowie 

ul. Krakowska 56 

wtorki i piątki w godz. 16:00-18:00 

ROD „Górka Jana” w Goświnowicach 

ul. Kolejowa 

 

Opole, 2105.2018 r. EM 


