
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki w Kluczborku 

 

ROD im. T. Kościuszki jest ogrodem miejskim, w którego w skład wchodzi dziesięć sektorów ogrodowych 

położonych w Kluczborku i okolicach o łącznej powierzchni 69 hektarów ziemi i ilości 1767 działek 

rodzinnych. Ogród z uwagi na lokalizację sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i spotkaniom towarzyskim dla 

działkowców i ich rodzin. Można tu spotkać wielu pasjonatów przyrody, a także kreatywnych działkowców.  

Biuro zarządu ogrodu mieści się przy ul. Dworcowej 1  

i czynne jest we wtorki i środy w godzinach 15
00

-18
00 

Telefon kontaktowy: 77/418-15-85
 

 



Lp. Sektor ogrodowy Lokalizacja Woda* Energia 

elektryczna 

1 Aleja Pokoju ul. Dworcowa / aleja Pokoju + + 

2 Aleja Pokoju II aleja Pokoju - + 

3 Prefabet ul. Kościuszki  + + 

4 Zygmunta Starego ul. Drzymały / ul. Kręta + - 

5 Polna I ul. Norwida + + 

6 Polna II ul. Miarki - + 

7 Jana Pawła II ul. Jana Pawła II - + 

8 Garbarnia ul. Klasztorna - + 

9 Ligota Zamecka ul. Katowicka + + 

10 Kwiatowa ul. Strzelecka - - 
*”-„ oznacza studnie abisynki 

 

Według informacji przekazanych przez Dział Geodezji Urzędu Miejskiego w Kluczborku oraz przekazu 

ustnego działkowców zwłaszcza Leonarda Wodary powstanie pierwszego sektora ogrodowego datuje się na 

1936 rok przy ulicy Dworcowej w Kluczborku (obecny sektor Aleja Pokoju), początkowo był to teren około  

2,5 ha, który po wojnie uległ zwiększeniu. Z tego okresu nie zachowały się żadne obiekty, altany ani 

dokumenty. Na terenie ogrodu w okresie okupacji zbudowano bunkry, które istnieją do chwili obecnej. W roku 

1946 odbudowano sektor Aleja Pokoju i w tym samym roku powstał ogród Grabarnia założony dla 

pracowników Garbarni – producenta skór.  

W roku 1949 na terenie Kluczborka powstały kolejne ogrody działkowe -  Prefabet założony przez producenta 

betonowych elementów Prefabet Kluczbork oraz Kwiatowa (dawny ogród Kolejarz). W 1980-1982 r. powstał 

ogród Polna II a rok później ogród XXX-Lecia obecnie funkcjonujący pod nazwą Jana Pawła II.  

Lata 1987-1989 to początki istnienia ogrodu Ligota Zamecka. 

O WOLNE DZIAŁKI 
zapytaj w Biurze ROD ul. Dworcowa 1 

 (wtorki i środy w godz. 15-18) tel. 77/418-15-85 
 

 

Nasze inne propozycje ogrodów działkowych 

stowarzyszenia PZD w tej okolicy to: 

ROD im. H. Sienkiewicza w Wołczynie  

ul. Leśna 12 

ROD im. H. Zamojskiego w Byczynie, 

 ul. Borkowska 

poniedziałek 16.00-18.00 rod.byczyna@interia.pl 

 

Opole, 28.02.2020 r. EM 


