
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Synteza” w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Historia ROD „Synteza” w Kędzierzynie-Koźlu zaczyna się w roku 1973, w którym to nieruchomość rolna 

położona na terenie wsi Brzeźce stanowiąca własność Skarbu Państwa została przekazana została na rzez 

Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia Śląska” w Kędzierzynie. Działkę tę zamieniono 

notarialnie na działkę położoną przy ulicy Gliwickiej i tu powstał Pracowniczy Ogród Działkowy „Synteza”.  

Nastąpiły gorączkowe przygotowania do zagospodarowania terenu, które wstrzymała zima do wiosny 1974 r.  

Wiosną rozpoczęto pierwsze prace polowe i przygotowawcze do ogrodzenia terenu. Instytut i Zakład 

Doświadczalny zabezpieczył niezbędne materiały budowlane i hutnicze, a służba administracyjna razem ze 

związkiem zawodowym sprawy formalno-prawne. W 1974 r. ogród zostaje zgłoszony do rejestracji  

w Wojewódzkim Zarządzie PZD w Opolu. Muruje się słupy do umocowania bramy i furtki, wylewa 

podmurówkę pod elementy ogrodzeniowe, zakłada siatkę ogrodzeniową. Teren zabezpieczony a na działkach 

praca wre. Po odchwaszczeniu zaczęto zakładać pierwsze grządki, stawia się namioty foliowe, rosną mury 

pierwszych altan i budki narzędziowe. Powstaje pierwszy Zarząd ogrodu, którego przewodniczącym zostaje 

Hubert Pająk, podejmowane są pierwsze uchwały. Powstaje także z płyt gipsowych budynek gospodarczy  

o powierzchni 25m
2
 a także wierci studnie i montuje pomy ręczne „Abisynki” (prace kończą się w 1975 r.). 

Jasień przerywa prace budowalne, ale jest 

dobrym okresem na prowadzenie szkoleń n/t 

upraw i sadownictwa. Mówi się o zbiorowej 

ochronie roślin, pokazuje jak okulizować 

drzewka i jak dokonywać cięcia drzew  

i krzewów – w późniejszych latach powstaje 

Sołeczna Służba Instruktorska.  

Rok 1980 r. walne zebranie wybiera nowego 

prezesa ogrodu – zostaje nim Zbigniew Gortel. 

Wraca problem wody, gdyż pompowanie staje 

się uciążliwe, podjęta zostaje decyzja  

o budowie sieci nawadniającej. Powstaje 

odwiert studni głębinowej, transformator  

i dobudowa części świetlicowej do 

pomieszczenia magazynowego.  



Rok 1984 przynosi nowe zmiany, prezesem ogrodu, na 18 lat, zostaje Jan Nowak. Dobra współpraca z dyrekcją 

Instytutu, partycypacja Zarządu Wojewódzkiego PZD i działkowców toruje drogę do wykonania niezbędnej 

inwestycji nawadniania. Równocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do elektryfikacji ogrodu. 

Doprowadza się kabel siłowy, montuje cały system sterujący hydrofornią. W roku 1986 grupa monterów (w 

tym obecny prezes ROD Manfred Wojtala) kończą prace instalacyjne. Inspektor nadzoru dokonuje próbnego 

rozruchu i po drobnych poprawkach dopuszcza instalację do eksploatacji. Każdy ma u siebie na działce prąd  

i wodę, radość i zadowolenie jest u wszystkich ogromna. Kolejne prace to ogrodzenie wewnętrzne działek od 

terenu do parkowania pojazdów samochodowych, prace konserwatorskie istniejącej infrastruktury. 

 

W 1989 r. ogród zdobywa III miejsce w konkursie  

o tytuł „Przodujący Ogród Województwa Opolskiego” 

W 1992 r. w dowód uznania i podziękowania za 

zaangażowanie w rozwój POD „Synteza” Krajowa 

Rada PZD przyznała Instytutowi Ciężkiej Syntezy 

Organicznej medal Za Zasługi dla Polskiego Związku 

Działkowców. 

Katastrofalna powódź w 1997 r. zniszczyła plony  

i dobytek na 25 działkach, ucierpiało też biuro ROD.  

Z dotacji dla powodzian oraz własną pracą działkowcy 

szybko uporali się ze skutkami tego żywiołu.  

 

Biuro Zarządu ROD  

czynne jest w środy  16.00-18.00  
 

ROD „Synteza” w Kędzierzynie-Koźlu to nowoczesny ogród działkowy położony przy ul. Gliwickiej  

o powierzchni 4 ha, z w pełni dostępnymi mediami o ilości 100 działek rodzinnych. Ogród to nie tylko uprawa 

jak mówią sami działkowcy to również a może przede wszystkim miejsce wypoczynku i rekreacji dla całych 

rodzin. Gdzie się spojrzy widzi się okazałe, tryskające zielenią drzewa i krzewy. Wzrok przykuwają niezliczone 

ilości różnorodnych kwiatów, a ich zapach rozchodzi się daleko poza ogród.  
 

O WOLNE DZIAŁKI zapytaj przy ul. Gliwickiej tel. 513-183-779  
Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD w tej okolicy to: 

ROD „Jedność” w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Gliwicka – biuro czynne w poniedziałki i wtorki 16-18  
ROD „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Gliwicka  
 

Opole, 6.11.2019 r. EM 


