
 TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Adama Mickiewicza w Głubczycach 

Głubczyce miasto położone nad rzeką Psiną, na Płaskowyżu Głubczyckim (wchodzącym w skład Niziny Śląskiej).  

 

ROD im. A. Mickiewicza jest ogrodem miejskim, w którego w skład wchodzi sześć sektorów ogrodowych 

położonych w Głubczycach o łącznej powierzchni 58,5526 hektarów ziemi i ilości 1239 działek rodzinnych. 

Poszczególne sektory ogrodowe z uwagi na lokalizację (Góry Opawskie, las głubczycki, park i liczne zabytki 

architektury) sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i spotkaniom towarzyskim działkowców i ich rodzin.   

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Lwowskiej 2 

i czynne jest we wtorki i piątki w godzinach 8
00

-15
00 

Telefon kontaktowy: 77/485-23-16 

e-mail: ogrodyglubczyce@gmail.com  

 

 
 



Z kart historii… 

 Pierwszy oficjalny zarząd Towarzystwa Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Głubczycach 

powołano w styczniu 1946 r. z siedzibą przy ul. Wodnej: 

Józef Ołtarzewski – sekretarz Władysław Zabilski – prezes  Roman Olczyk – skarbnik 

członkowie: Stanisława Szczepanik i Zofia Ołtarzewska 

Do tego czasu członkowie ogrodu przy ul. Kochanowskiego (43 działki) działali spontanicznie, gdyż różniły 

ich zwyczaje gospodarowania.  

Po powołaniu Zarządu rozpoczął się właściwy okres rozwoju ogrodów działkowych.  Zarząd przyjął program 

rozwoju ogrodów i tak wiosną 1946 r. rozpoczęto produkcję „WITAN”, co było bardzo znaczącą pomocą  

w żywieniu rodziny w mieście, zasiano nasiona przywiezione z Kresów Wschodnich (Wołynia, Tarnopola, 

Sambora, Nadwórnej i wielu innych okolic) a w lecie uzyskano pierwsze plony. Zainteresowanie działką 

uprawową było bardzo duże w związku, z czym z roku na rok przybywało działek, a dla użytkowników działek 

organizowano obowiązkowe kursy dokształcające np. jak budować altany, hodować kwiaty i warzywa.  

W tym czasie uzyskano nowy areał ziemi na zwiększenie działek przy ul. Kochanowskiego do 82 wielkości  

2-3 arów (dzisiejszy sektor „Senior”). 

 W roku 1954 organizacja głubczyckich działkowców przyjmuje nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy 

im. Adama Mickiewicza. W tym okresie przyjęto ogród położony przy ul. Wrocławskiej od Zakładu Przemysłu 

Dziewiarskiego „Merkury” i nadano mu nazwę „Zacisze”.  

 

W grudniu 1956 r. walne zgromadzenie powołuje nowy zarząd: 

Michał Zaręba – sekretarz  Józef Haremza – prezes  Roman Olczyk – skarbnik 

Kierownik biura: Roman Więckowski 

Ten zarząd zajmuje się uporządkowaniem istniejących ogrodów, doprowadzeniem wody i budową ogrodzeń. 

 

W roku 1964 zostaje wybrany nowy skład zarządu w osobach:  

Alfred Czarnecki – sekretarz  inż. Jerzy Szmid – prezes  Stanisław Kaczmarek – wiceprezes 

gospodarz: Tomasz Herba 

W roku 1979 Miejsko – Gminna Rada Narodowa w Głubczycach przekazuje na rzecz POD duży areał ziemi 

przy ul. Żeromskiego, gdzie zlokalizowano 488 działek o wielkości 5 arów. Ogród ten otrzymał nazwę  

„Pod Lipami”. Dzięki współpracy z miejscowymi zakładami pracy doprowadzono wodę i wykonano 

ogrodzenie. W okresie pracy tego zarządu przy dużym zaangażowaniu Alfreda Czarneckiego zostaje 

wybudowany pawilon – biuro ROD przy ul. Lwowskiej – z własnych funduszy działkowców i pracy 

społecznej. 

 

W kwietniu 1984 r. walne zgromadzenie powołuje nowy zarząd: 

  Józef Kozak – prezes  Karol Chrzanowski – wiceprezes 

członkowie: Czesława Bubiak, Stanisław Idziak, Józef Bochnowski 

Przejęto nowy areał ziemi, gdzie zlokalizowano 280 działek i nadano temu ogrodowi nazwę „Ustronie”. Dzięki 

dotacji z Wojewódzkiego Zarządu w Opolu m.in. wykonano ogrodzenie i doprowadzono wodę. Działania 

zarządu były ukierunkowane na utrzymanie w dobrym stanie istniejących urządzeń oraz modernizację biura 

ogrodu, co znacznie utrudniał fakt wyłączenia się zakładów pracy z finansowania ogrodów działkowych.  

 Przez te lata oprócz specjalnych kursów dokształcających odbywały się cykliczne towarzyskie spotkania 

działkowców przy ognisku. W niedzielę często na działkach było słychać śpiewy pieśni polskich z folkloru 

lwowskiego i tarnopolskiego. Od 1964 r. cyklicznie organizowano wystawy plonów, urządzano festyny, 

spotkania przy ognisku i zabawy.  

Józef Kozak były prezesem ogrodów działkowych w Głubczycach do 2004 roku. Jego następcą został 

Władysław Kurek.  

 

 



Lp. Sektor 

ogrodowy 

Lokalizacja Wodociąg Energia 

elektryczna 

1 Senior ul. Lwowska/Kochanowskiego + + 

2 Ustronie ul. Żeromskiego + + 

3 Pod Lipami ul. Żeromskiego/aleja Lipowa + - 

4 Zacisze ul. Dzierżonia/Wrocławska + - 

5 CPN ul. Akacjowa  + - 

6 Poligon wjazd od ul. Kołłątaja + - 

 

 

O WOLNE DZIAŁKI 
zapytaj w Biurze ROD ul. Lwowska 2 (wtorki i piątki w godz. 8-15) tel. 77/485-23-16 

e-mail: ogrodyglubczyce@gmail.com 

 

 

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

ROD im. T. Kościuszki w Baborowie  

ul. Wąska 

ROD „Zdrowie” w Branicach 

ul. Szpitalna 

ROD im. Jana Kazimierza w Głogówku 

ul. Lipowa 

Telefon kontaktowy 608-079-905 rodbranice@wp.pl Telefon kontaktowy 692-308-472 

ROD „Welur” w Kietrzu 

ul. Głowackiego 30 

ROD „Zgoda” w Kietrzu  

ul. Kościuszki 10 

czwartek godz. 16:00-17:00 wtorek godz. 10:00-11:00 i 17:00-18:00 

Opole, 5.03.2019 r. EM 


