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Ewa Rola Prezes ROD „Aster” w Opolu 

 

ROD Aster ogród, który kwitnie nie tylko latem. 

 

Zanim przejdę do przedstawienia realizacji Programu Rozwoju Społecznego ROD w Rodzinnym 

Ogrodzie Działkowym Aster w Opolu pozwolę sobie króciutko przedstawić charakterystykę 

naszego ogrodu. W ubiegłym roku ROD Aster obchodził swoje 30-lecie istnienia.   

 

ROD Aster jest małym ogrodem, o łącznej powierzchni  nieprzekraczającej dwóch ha (1,8531 

m2), w którym użytkowane jest 43 działki. Historia naszego ogrodu rozpoczyna się w 1988 r., 

kiedy to zostały podpisane pierwsze umowy o korzystanie z działek zakładowych. W 2002 r. ROD 

Aster otrzymał prawo użytkowania wieczystego.  

Lata 2007-2018 wpisały się w karty historii naszego ogrodu, jako okres intensywnego rozwoju i 

modernizacji. Efektem zaangażowania i ogromnego nakładu pracy wielu działkowców było 

doprowadzenie energii elektrycznej, zamontowanie bramy wjazdowej, wykonanie ogrodzenia.   

W 2011 wybudowaliśmy miejsce postojowego przed wejściem głównym, które niewątpliwie 

podniosło również walory estetyczne terenu ogrodu. W ostatnich latach 2015-2018 

wybudowaliśmy na nasze potrzeby świetlicę i pomieszczenie gospodarcze. Na Placu Działkowca 

został również ze środków własnych wykonany grill zewnętrzny z ławeczkami i oświetlona aleja 

Astrów, czyli główna droga do Placu Działkowca.  Łączna wartość inwestycji w ostatnim 

dziesięcioleciu (latach 2007-2018) wyniosła ponad 65 tys. zł, w tym uzyskane dotacje z 

Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD – 18 tys. zł.  To prawie 1/3 poniesionych nakładów.  

Przed nami jeszcze jedno zadanie inwestycyjne do wykonania tj. droga do Placu Działkowca. Od 

kilku lat zbieramy już na ten cel środki. Liczymy, że dzięki wsparciu Okręgu Opolskiego uda nam 

się tego dokonać w przyszłym roku.  

Od 2010 r. zaczęła się mozolna praca ukierunkowana na integrację środowiska, kiedy to po raz 

pierwszy zorganizowane zostały obchody Dnia Działkowca oraz nasz wewnętrzny konkurs na 

najciekawszą aranżację ogrodową, który cieszył się zainteresowaniem przez kilka następnych lat.  

W 2016 r. został przyjęty w PZD Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD  na lata 2016 – 

2019. Program kierowany jest do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwałą nr 

38/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w sprawie przyjęcia wytycznych 

określających metody wdrożenia i realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD w 

Okręgu Opolskim zostaliśmy zachęceni, ale i zobowiązani do jego realizacji. Wytyczne stanowią 
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zbiór propozycji działań, które Zarządy ogrodów wykorzystują jako zalążki wielu inicjatyw 

zmierzających do rozwoju, unowocześniania i przystosowania się rodzinnych ogrodów 

działkowych do funkcji, jakie mogą pełnić na rzecz lokalnego środowiska.  

Działania te zostały podzielone na kilkanaście tematycznych grup, tak by w sposób precyzyjny 

określić poszczególne cele i formę działania w poszczególnych ogrodach.   

Na podstawie przekazanych rodzinnym ogrodom działkowym wytycznych Zarządy ogrodów 

opracowały na Walne zebrania swój własny długoterminowy Program Rozwoju Społecznego 

ROD dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych prowadzonych ogrodów. Taki właśnie 

Program był podstawą organizacji i przebiegu wielu imprez w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

Aster w Opolu. Nasze działania w kierunku integracji środowiska lokalnego zostały docenione 

przez Okręgowy Zarząd PZD w Opolu , który to w 2017 r. uznał jego realizację za najlepszą w 

Okręgu Opolskim.  

 

Opracowując Program na lata 2016 -2019 określiliśmy przede wszystkim cele jakie chcieliśmy 

osiągnąć oraz działania jakie trzeba było podjąć aby zrealizować określone cele. Przyjęliśmy, że 

głównym celem realizacji Programu będzie większa integracja lokalnej społeczności, aktywizacja 

działkowców w życie ogrodu a także unowocześnienie i przystosowanie ogrodu do nowych form 

działalności. Z kolei działania służące do realizacji celów podzieliliśmy na 5 szczegółowych grup.   

- organizację jubileuszy ogrodowych i uroczyste obchody Dnia Działkowca  

- spotkania integracyjne  

- spotkania edukacyjne i turystyczne  

- dni otwarte 

- spotkania tematyczne 

Realizując uchwalony Program Rozwoju Społecznego ROD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

Aster w Opolu organizowane są spotkania integracyjne dla naszych działkowców.  

W ogrodzie Aster w Opolu przez wiele lat organizowane były wyłącznie Dni Działkowca. 

Wydawałoby się, że w tak maleńkim ROD nie będzie problemów z integracją działkowców. Nic 

mylniejszego. Początkowo zarzucano zarządowi, że jest to niepotrzebny wydatek, że koszt 

niewspółmierny do efektów. Z czasem niska frekwencja w uroczystościach zmieniła się, a 

działkowcy sami prosili o zorganizowanie kolejnych spotkań. 

 

Na przełomie kwietnia i maja organizujemy ognisko integracyjne „Wiosna w ROD”. Spotkanie 

jest inauguracją sezonu wiosennego  i zostało wpisane w stałych imprez w naszym ogrodzie.  

Jesienią z kolei co roku organizujemy piknik jesienny „Pieczony ziemniak”.  
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Spotkania przy ognisku cieszą się dużym zainteresowaniem, mimo że wiążą się z ponoszeniem 

dodatkowych kosztów przez uczestników ze względu na ograniczone możliwości finansowe 

ogrodu. Wspólnie przy ognisku grillujemy kiełbaski, kaszanki, ziemniaki. W zależności od pory 

roku Zarząd przygotowuje sałatki warzywne a dla smakoszy słodyczy przyrządzamy grillowane 

banany w czekoladzie. Oprawę muzyczną zapewnia nam zakupiony wcześniej sprzęt 

nagłaśniający i „DJ Waldi” jak nazwaliśmy jednego z członków zarządu.  

 

W ramach spotkań edukacyjnych i turystycznych zorganizowaliśmy wyjazd do Wrocławia. Celem 

wycieczki była Panorama Racławicka. Jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwia się 

przepiękne wielkie malowidło, które dzięki wykorzystaniu technik malarskich i technicznych 

przenosi widza w inną rzeczywistość. Do Wrocławia pojechaliśmy pociągiem, więc nie brakowało 

w drodze okazji do wspólnych rozmów. Po zwiedzaniu Panoramy czekał nas relaks we 

wrocławskim aquaparku „Fala”. Uczestnicy wyjazdu mieli jeszcze jedną, nieplanowaną atrakcję i 

zarazem niepowtarzalne przeżycie, a mianowicie byli świadkami bicia rekordu Guinnessa w 

graniu na gitarze, który właśnie tego dnia odbywał się na wrocławskim rynku. 

 

Latem zapraszamy na relaks w naszym ogrodzie Aster. Organizujemy wtedy „Gry planszowe i 

zabawy nie tylko dla dzieci”,  spotkanie pokoleń „Od juniora do seniora”, spotkanie edukacyjno-

integracyjne „Nie tylko pracą ogród żyje”.  Gry planszowe i zabawy sportowe odbywają się na 

Placu Działkowca.  Przestronny plac umożliwia grę w badmintona, darta, są też rzuty kulami, a  

dla najmłodszych kręgle, puzzle, kredki i piłki. Na nasze spotkanie przychodzą również osoby 

starsze. Spotkania letnie to świetna okazja do porozmawiania z sąsiadem, do poznania 

najmłodszych użytkowników naszego ogrodu, chwili wytchnienia wśród przyjaciół. Są okazją do 

poznania działkowców z innej strony tej prywatnej, do poznania ich rodzin dzieci i wnuków. 

 

Przedstawiając realizację Programu nie można ominąć wspomnienia organizacji jubileuszy 

ogrodowych i Dni Działkowca. Charakter tej uroczystości jest zupełnie inny. Zapraszamy 

przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, radnych z naszej dzielnicy Metalchem-Grotowice. Są 

podziękowania i odznaczenia dla zasłużonych działkowców. Co roku Zarząd ogrodu przyznaje 

puchar „Przyjaciela Ogrodu” dla działkowca, który w mijającym roku działał na rzecz ogrodu 

szczególnie. W części integracyjnej atrakcją są konkursy z zakresu wiedzy ogrodniczej i 

znajomości historii naszego ogrodu ale też konkursy kulinarne i sportowe. 
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Podsumowując funkcjonowanie Programu Rozwoju Społecznego ROD należy stwierdzić, że 

Rodzinne Ogrody Działkowe z roku na rok coraz bardziej nabierają charakteru rodzinnego. 

Programy społecznościowe mają na celu coraz większą integrację społeczności działkowców. 

Zarządy w ogrodach starają się organizować spotkania integracyjne, otwierają ogrody dla lokalnej 

społeczności. Zapracowani ludzie, z ciągłym brakiem czasu, zamykają się w swoich małych 

enklawach. Początkowy brak zainteresowania ze strony działkowców, tym co oferuje się w 

ogrodzie, z czasem zmienia się. Dlatego myślę, że tak ważne jest by zmienić wizerunek 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by nie były zlepkiem kilkunastu czy nawet kilkuset działek. 

Wszyscy na coś czekamy. Jak to jest, że tylko część z nas realizuje swoje najodleglejsze marzenia, 

a reszta wciąż czeka? Marzy mi się taki stan by działkowiec wchodząc na teren ogrodu 

odczuwał wręcz radość nie tylko z faktu posiadania działki, ale i ze spotkania drugiego 

człowieka, sąsiada, znajomego. By był dumny z bycia członkiem Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego Aster w Opolu, który kwitnie nie tylko latem. 

 

W tym miejscu wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego wizerunku naszego ogrodu i 

utrzymania bytu rodzinnych ogrodów działkowych Zarząd ROD Aster składa serdeczne 

podziękowania.  

 

 

 

Prezes ROD Aster  

Ewa Rola 


