
 

TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 

 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec” w Nysie 
 

 

 
 

ROD „Metalowiec” powstał w 1968 r., kiedy to staraniem dyrekcji Zakładów Urządzeń 

Przemysłowych w Nysie został zakupiony teren przy ul. A. Mickiewicza 28. Na tym 

terenie założono 42 działki o charakterze stałym (obecny sektor A).  

W 1974 r. ZUP Nysa zakupił przyległy do istniejacego stałego ogrodu teren, na którym 

powstały 73 działki (obecny sektor B). Następnie w 1978 r. ZUP Nysa zakupił dalszy 

przylgły teren, na którym zlokalizowano 94 działki (obecny sektor C).  

Pierwszy budynek gospodarczy wybudowano w 

1970 r. W 1984 r. został wybudowany budynek 

magazynu i warsztatu. Rok później dokonano 

adaptacji pierwotnego budynku gospodarczego na 

pomieszczenie biurowe. Elektryfikację wszytkich 

sektorów wykonano w 1987 r. 

  

O WOLNE DZIAŁKI 
zapytaj w Biurze ROD ul. Mickiewicza 28 

poniedziałek 14-16.00 

czwratek 10-12.00 

 

 

 



W 1988 r. przydzielono czwtary teren (obecny sektor D), na którym zlokalizowano  

227 działek.  Uzyskano go z uwagi na zabranie pod budownictwo terenów przyznanych na 

czasową lokalizację Pracowniczych Ogrodów Działkowych w latach 1947-1955. 

W 1994 r. zakończono elektryfikację sektora D. Obecnie ROD „Metalowiec” liczy  

441 działek rodzinnych o łącznej powierzchni prawie 20 hektarów.  

 

Ogród „Metalowiec” wielokrtonie był 

wyróżniany. W roku 1986, 1988, 1993, 

1995 i 1996 uzyskał tytuł: „Przodujący 

Ogród Województwa Opolskiego”.  

W 1997 r. zajął IV miejsce w konkursie 

„Pracowniczy Ogród Dzialkowy Roku” . 

 

W lipcu 1997 roku ogród uierpiał z 

powodu powodzi. Woda w najgłębszych 

meijscach sięgała 3 m i taki stan 

utrzymywał się przez około 3 tygodnie. 

Zniszczeniu uległy wszystkie płody 

działkwowiczów oraz infrastruktura 

ogrodu. W latach kolejnych odbudowano 

ogród.  

 

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych stowarzyszenia PZD  

w tej okolicy to:  

 

 

ROD „Kolejarz”  

Nysa, ul. Drzymały 

ROD im. A. Mickiewicza   

Nysa, ul. Mickiewicza 139 

ROD im. B. Andrzejewskiego  

Nysa, ul. Jagiełły 23a 

sobota 12-14.00 rod.im.mickiewicza.nysa@o2.pl 77/435-88-93 

 

Opole, 14.02.2020 r. EM 


