
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Hetmana Zamojskiego w Byczynie 

   

ROD im. H. Zamojskiego, Byczyna ul. Borkowska 24 (dawniej funkcjonował pod nazwa im. Jarosława 

Dąbrowskiego) utworzony został na mocy decyzji Wojewody Opolskiego z 1976 roku. Ruch działkowy  

w Byczynie zapoczątkowany został jednak znacznie wcześniej, bo w latach 50-tych, a jego prekursorem był 

Zdzisław Piękoś.  

W połowie 1976 r. kiedy zaczęły ulegać zmianom przepisy 

ustawowe o Pracowniczych Ogrodach Działkowcach 

powołana została grupa inicjatywna utworzenia stałego 

ogrodu miasta Byczyny, a przewodniczenie tej grupie 

powierzono J. Kuźnarowi. Grupa inicjatywna liczyła  

60 osób – pracowników Gminnej Spółdzielni „SCh”, PMR 

w Kolonii Długiej, Urzędu Miejskiego, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Tartaku PD  

i innych mniejszych zakładów pracy, w tym również kilku 

osób nie pracujących w tzw. jednostkach gospodarki 

nieuspołecznionej.  

Na rzecz grupy inicjatywnej ówczesny Naczelnik Miasta i 

Gminy Aleksander Gregorius zwolennik ogrodów 

działkowych decyzją administracyjną przekazał w październiku 1976 r. pierwszą działkę gruntu, na której 

wydzielono 57 czteroarowych działek ogrodowych. Jeszcze w tym samym miesiącu grupa inicjatywna na 

zebraniu ogólnym wyłoniła tymczasowe władze ogrodu. Moment ten został uznany za datę powstania stałego 

POD w Byczynie. Zaczęto zagospodarowywać pierwsze działki. 

Wiosną 1977 dochodzi do I Walnego Zebrania. Przewodniczącym zostaje Władysław Lipka, zastępcą  

J. Kuźnar, sekretarzem Janina Kresta a skarbnikiem Janina Chrabowska. Jesienią tego samego roku 

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu dokonuje korekty planu zagospodarowania miasta 

Byczyny i wydaje decyzję lokalizacyjną POD uwzgledniającą perspektywy rozwojowe. Ogród zlokalizowany 

zostaje w widełkach dróg prowadzących z miasta w kierunku Borek i Roszkowic.  Lokalizacja ta w połączeniu 



z parkiem miejskim, terenami basenu kąpielowego, amfiteatru i stadionu stanowi kompleks rekreacyjno-

sportowo-wypoczynkowy mieszkańców miasta. 

Takiego rozwiązania planistyczno-urbanistycznego 

nie miały znacznie większe miasta.  

Na przestrzeni minionych lat istnienia ogród 

działalności inwestycyjną realizował w większości 

własnych środków finansowych. Z perspektywy 

upływającego czasu można ten okres podzielić na 

trzy etapy: 

 1986-1987 wykonano ogrodzenie zewnętrzne 

ogrodu, wzniesiono obiekt kubaturowy 

magazynu i małego biura, urządzono działkę 

rekreacyjną dostępną dla każdego 

 1988-1997 budowa wodociągu działkowego 

wraz z hydrofornią i własnym ujęciem wody 

oraz niezbędną do jej funkcjonowania siecią 

energetyczną, powstają trzy parkingi, przeprowadzona 

zostaje konserwacja ogrodzenia.  

 lata 1998 i późniejsze to drugi odwiert wodociągowy, 

zabezpieczający dostawę wody dla działkowców oraz 

basenu kąpielowego, dalsza konserwacja ogrodzenia, 

nasadzenia żywopłotowe wzdłuż zewnętrznego 

ogrodzenia ogrodu, modernizacja biura ROD. 

 

Aktualnie ogród zrzesza 190 działkowców i posiada znaczną 

do rozdysponowania rezerwę gruntu. 

 

 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj w Biurze ROD lub rod.byczyna@interia.pl 

 

 

 

 

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

 

ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku 

ul. Dworcowa 1 wtorki i środy 15:00-18:00 

tel. 77/418-15-85 

 

ROD im. M. Konopnickiej w Kluczborku 

ul. Ossowskiego  

 

ROD im. H. Sienkiewicza w Wołczynie 

ul. Leśna 12 poniedziałki 16:00-18:00 

 

 

Opole, 25.10.2019 r. EM 


