
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Garnizonowy” w Nysie 

  

ROD „Garnizonowy” o powierzchni ponad 14 ha i 241 działek rodzinnych położony jest przy ujściu rzeki Nysa 

z jeziora Nyskiego, ul. Saperska. Ogród powstał wiosną 1977 r. na terenie po poligonie wojskowym  

z inicjatywy ppłk Kazimierza Bereszyńskiego, płk Bogusława Tasarek, płk Stanisława Grząśko oraz  

ppłk Romana Stuły. 

Pierwszym prezesem ogrodu był ppłk Franciszek Barnaś. 

Za jego kadencji wykonano ogrodzenie ogrodu oraz 

prowadzono specjalistyczne szkolenia dla działkowców, 

zagospodarowano 127 działek 4-ro i 5-cio arowych.  

W 1981 r. wybudowano świetlicę ogrodową, którą 

wykorzystywano na posiedzenia zarządu i szkolenia 

działkowców.  

W 1982 r. prezesem został ppłk Marian Czyszczoń.  

W latach 1982-1985 wybudowano altany /121 szt./ oraz 

wykonano 72 studnie. Teren ogrodu powiększono do 138 

działek oraz przedłużono granicę ogrodzenia. Rozpoczęto 

także prace nad przygotowaniem dokumentacji i terenu pod 

nowe działki.  

Od 1986 r. prezesem był płk Bogusław Tarasek. Za jego kadencji 

ogród powiększono do 214 działek oraz przygotowano teren pod 

kolejnych 40.  

Od 1988 r. prezesem był Adam Janusz przez okres jednego roku 

następnie od 1989 r. płk Marian Kaczmarek. Od tego czasu praca 

zarządu nabrała rozmachu i realizowano wiele przedsięwzięć: 

powiększono ogród o 21 działek rodzinnych /końcem roku ogród 

liczył 235 działek/, odnowiono świetlicę, urządzono plac zabaw, 

przy bramach wjazdowych urządzono 3 parkingi, zorganizowano 

dożynki. W latach 1990-1991 powstało nowe ogrodzenie ogrodu. 

Kolejni prezesi od 1995 r. to mjr Marian Pindera, Stanisław 

Malinowski, ppłk Marian Czyszczoń. Obecnym prezesem jest    

 Romuald Rypel.  



 

Osiągnięcia: 

▪ 1986 r. – III miejsce w konkursie „Najlepszy POD w Województwie Opolskim” 

▪ 1995 r. – II miejsce w konkursie „Najlepszy POD w Województwie Opolskim”   

 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj przy ul. Saperskiej w Nysie w środy od 15-17.00 lub rodgarnizonowy@interia.pl 

 

 

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

 
ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie ul. Jagiełły 23a 

wtorek i piątek 16-18.00 tel. 77/43588-93 

ROD „Kolejarz” w Nysie  

ul. Dzierżonia sobota 12-14.00  

ROD „Górka Jana” w Goświnowicach 

ul. Kolejowa 
 

Opole, 8.11.2019 r. EM 


