
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Koksiarz” w Zdzieszowicach 

Zdzieszowice to miasto położone w powiecie krapkowickim. Miasto leży w rolniczo-przemysłowej okolicy  

i jest ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym dla okolicznych miejscowości.  

Zdzieszowice leżą przy drodze wojewódzkiej nr 423: Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle.  

W pobliżu miasta przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 45 relacji Opole – Racibórz. 

 

ROD „Koksiarz” jest ogrodem miejskim o łącznej powierzchni 8,5523 hektarów ziemi i ilości 232 działek 

rodzinnych. Ogród cechuje dobra lokalizacja (przy ul. Korfantego i Filarskiego), mila i przyjazna atmosfera, 

ujęcie wodne z wodociągów doprowadzone do każdej działki oraz dostęp do energii elektrycznej (indywidualne 

umowy z zakładem energetycznym). Jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku i spotkań rodzinnych. 

Dzięki zaangażowaniu zarządu ROD, w miarę możliwości finansowych ogród jest modernizowany i 

dostosowywany do potrzeb działkowców. 

Biuro zarządu ogrodu mieści się na terenie ROD – działka 129 

i czynne jest we wtorek w godzinach 16
00

-19
00

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z ROD  

 

 

 



Z kart historii… 

Z inicjatywy Zakładów Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach oraz Romualda Szotta 

jesienią 1969 roku podjęto prace przygotowawcze w celu urządzenia ogrodów działkowych  

dla 108 pracowników. 

W dniu 28.04.1970 r. wybrano stały Zarząd, którego przewodniczącym został Jan Styra. W okresie kadencji 

Zarząd wykazał bardzo dużą inicjatywę w rozwój i dalszą rozbudowę ogrodu, czego dowodem było uzyskanie 

od Zakładów Koksowniczych dalszych hektarów gruntów rolnych z przeznaczeniem na działki pracownicze.  

W rezultacie utworzone zostały 232 działki pracownicze, na których działkowcy gospodarują do dnia 

dzisiejszego.  

Kolejne zarządy swoją działalność skupiały na prawidłowym zagospodarowaniu ogrodu i działek. Wykonano 

drogi i alejki wewnętrzne, sieć wodociągowa, ogrodzenia wewnętrzne poszczególnych działek oraz ogrodzenie 

zewnętrzne całego ogrodu (pierwotnie z siatki, po kilku latach z płyt betonowych). Wszystkie prace wykonano 

dzięki życzliwości sponsora – Zakładów koksowniczych i przy ich wydatnej pomocy materialnej.  

Ogród szczycił się także pięknym Domem Działkowca, który niestety uległ doszczętnemu zniszczeniu  

w wyniku pożaru. 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj w Biurze ROD działka 129 (wtorki w godz. 16-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ROD „Górnik” w Januszkowicach 

ul. Działkowa  

ROD im. T. Kościuszki w Leśnicy 

ul. 1-go Maja 2 

ROD „Kaczorownia” w Zdzieszowicach, ul. Żyrowska 

  kontakt: rodkaczorownia@gmail.com 

 

Opole, 14.06.2018 r. EM 


