
 

TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 

 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” w Kędzierzynie-Koźlu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda głosi, że podczas wojny napoleońskiej w miejscu,  

w którym obecnie zlokalizowany jest ROD „Jedność” gineli 

żołnierze francuscy tonąc w bagnie… 

  

Początki istenia ogrodu „Jedność” datuje się na rok 1948, kiedy to do Kędzierzyna 

powracali emigrancji z Framcji, Niemiec, Rumunii i repatrianci z byłych Ziem 

Wschodnich RP. Mieszkańcy Kędzierzyna zatrudnieni w kopalniach Górnego Śląska 

przsytąpili do prac organizacyjno-porządkowych przyzannego im terenu pod dzialki przy 

ul. Kozielskiej gdzie były moczary i rumowisko.  

W związku z szybką rozbudową Zakładów Azotów i wzrostem zatrudnienia zwiększyła 

się ilość osób chętnych do uprawy działki. Poczyniono starania o nowe tereny w efekcie, 

których otrzymano grunty przy ul. Gliwickiej po Spółdzielni Produkcyjnej.  

Do zagospodarowania ogrodu przystąpiono w 1960 roku i wytyczono 796 działek.  

Po 1961 r. rozpoczęto utwardzanie dróg i alej, posadzono pasy zieleni ochronnej, 

posadzono wiele drzew i krzewów owocowych. W 1962 r. uporządkowano drogi, 

rozwiązano sprawę ogrodzenia i wybudowano pomieszczenie magazynowe.  

W kolejnych latach 1963-1965 dzięki wspołpracy z ZA Kędzierzyn ogród zaczął szybko 

się rozwijać. W tych latach ogród w zakresie zagospodarowania zajął III miejsce na 

szczeblu wojewódzkim.  

 



W 1966 r. POD „Jedność” zajął I miejsce  

w konkursie na szczeblu wojewódzkim. W tym 

roku nawiazano także kontakty międzynarodowe 

z działkowcami i hodowcami drobiu z NRD. 

Rok później ogród powtórzył swój sukces  

w konkursie. I utrzymywał czołówkę w latach 

1968-1969. 

Od 1966 r. na przestrzeni 3 lat wybudowano 121 

altan, wywiercono 116 otworów pod pompy 

abisynki, zasadzono 1.115 mb żywopłotu, 

utwardzono drogi i aleje oraz poszerzono most przy bramie głównej, wybudowano 5 WC 

 i posadzono 220 drzewek. Całkowite zagospodarowanie nastąpiło w 1972 r. a ogród  

w dalszym ciagu jeszcze długo pozostawał najlepszy w województwie. W roku 1976  

i 1978 na czoło działałności wysunęła się budowa świetlicy. Budowę prowadzono 

systemem gospodarczym przy znacznym udziale działkwoców i Zakładów Azotowych 

„Kędzierzyn”. Budynek w stanie surowym był gotowy w 1979 r., a przez kolejne dwa lata 

skupiono się na pracach wykończeniowych w budynku i na zewnątrz – stolarka, istalacja 

centralengo ogrrzewania, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i prace malarskie. 

Na wniosek delegatów z 1991 r. przystąpino do 

prac i wykonano elektryfikację ogrodu.W latach 

1982-1983 Dom Działkowca został wyposażony 

w urządzenia gospodarcze i oddany do użytku. 

Wygodne zaplecze kuchenne, sala 

konsumpcyjna oraz świetlica umożliwiła 

organizację imprez kulturalono-rozrywkowych, 

półkolonie i wczasy.  

 

Niepokojącym problem ogrodu było 

zalewanie terenów działkowych wodą 

na skutek powodzi: 1978, 1985 oraz 

1997 rok.  

 

 

 

 

 

W latach 1980-1992 i późniejszych zarząd ogrodu organizował corocznie wystawę 

plonów podczas Dni Działkowca, otrzymał także wiele tytułów i uznznań dla 

najaktywniejszego ogrodu i najlepiej zagospodarowanego ogrodu. Gościł delegację 

działkowców z NRD a dla działkwoców organizował wyciecki m.in. do ROD  

im. A. Mickiewicza w Nysie. 

 

 



Aktualnie w skład ROD „Jedność” przy ul. Gliwickiej 

wchodzi  z 585 działek rodzinnych w dobrej lokalizacji  

z ogólnodostepnym parkingiem o łącznej powierzchni 

terenu ponad 26 hektarów ziemi.  

 

O WOLNE DZIAŁKI 
Zapytaj w biurze ROD przy ul. Gliwickiej 

poniedziałek i wtorek 16.00-18.00 

 

Z dostępem do wody i energii elektrycznej do każdej 

działki. 

 

 

 

 

 

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD  

w tej okolicy to:  

 

 

ROD „Synteza”  

Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka 

ROD „Metalchem”  

Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka 

ROD „Metalowiec”  

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 

tel. 513-183-779 - rodmetalowieckk@gmail.com 

 

Opole, 26.02.2020 r. EM 


