
TROPEM OGRODÓW OPOLSZCZYZNY – czyli jak tu u nas pięknie! 
 

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk” w Kędzierzynie-Koźlu 

   

Ogród Działkowy „Energetyk” został otwarty 14 kwietnia 1969 r. dzięki Elektrowni Blachownia należącej do 

Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach. Dyrekcja Elektrowni Blachownia w latach 

1967-1968 prowadziła szereg dyskusji o założenie ogrodu działkowego z Lasami Państwowymi, Gospodarką 

Wodną w Katowicach, władzami terenowymi i służbami geodezyjnymi. Efektem dwuletnich starań było 

pozyskanie terenu pod liniami wysokiego napięcia na Żabieńcu w sąsiedztwie trakcji kolejowej Gliwice-Opole, 

Lasów Nadleśnictwa Kędzierzyn i zlewisku rzeki Kłodnica na urządzenie 60 działek o pow. 300 m
2
.   

Początkowo grunty przeznaczone pod założenie ogrodu nie nadawały się do prowadzenia upraw, gdyż były 

usytuowane na terenach bagnistych i zalewowych. Dojście do nowopowstałego ogrodu prowadziło wyłącznie 

od strony miasta kładką nad rzeką.  

Pierwsze umowy o przydział działek zawarto 

z pracownikami Elektrowni Blachownia w 

sierpniu 1969 r. Zanim można było na nich 

gospodarować trzeba było odpowiednio 

przygotować teren i wyposażyć w niezbędną 

infrastrukturę. W tym okresie i latach 

następnych działkowcy wspólnymi siłami 

stawiali infrastrukturę ogrodu ze środków 

zakładowych. Ogrodzono teren, wstawiono 

bramy i furtki, powstały studnie czerpalne 

wody, portiernia i ubikacja wolnostojąca.  

W latach 1981-1982 działkowcy wybudowali 

Domu Działkowca.   

W 1983 r. pozyskano nowy teren i tym samym POD „Energetyk” został powiększony o 37 działek dzięki 

Dyrekcji Elektrowni, Polskiemu Związkowi Działkowców oraz władzom terenowym. Następnie w latach  

1984-1985 doprowadzono energię elektryczną do terenów ogólnych ogrodowych (latarnie, Dom Działkowca)  

i altan. Jeszcze po roku 1991 ogród mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony Elektrowni Blachownia, 

dzięki czemu wprowadzono kolejne udogodnienia.  



Obecnie ROD „Energetyk” gospodaruje na 2 terenach sąsiadujących przez drogę o łącznej powierzchni 

niewiele ponad 4 ha i liczy 95 działek rodzinnych. I choć nie ma śladu po danej portierni to wszystko inne  

w dalszym ciągu służy obecnym działkowcom.  

Fot. Dom Działkowca z biurem ROD czynnym 

dla działkowców w każdą sobotę w godzinach 

16:00-18:30, dojazd ul. Agrestową 

Fot. Tablica informacyjno-szkoleniowa 

 

 

 

  

Fot. Nowa instalacja energetyczna – inwestycja 2021 r.  

 

Fot. Aleja ogrodowa, widok od strony rzeki Kłodnicy  

Fot. Spływ kajakowy na rzece Kłodnica  

 

 

 

 



Bycie działkowcem ROD „Energetyk” to sama przyjemność. W otoczeniu lasu i malowniczej rzeki Kłodnicy 

można napawać się pięknem przyrody jednocześnie prowadzić uprawy ogrodnicze i wypoczywać w zgodzie  

z naturą. Ogród ogarnięty jest od wielu lat szaleństwem na punkcie ekologii, prawie na każdej działce można 

znaleźć przykłady realizacji programów ekologicznych Krajowej Rady PZD opisanych w broszurze 

Nowoczesna Działka w ROD w 2021. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



Dodatkowym atutem jest opieka instruktorów ogrodniczych, którzy służą swoją fachową wiedzą i wsparciem 

każdemu działkowcowi. Na co dowodem są poszczególne uprawy ogrodnicze i sadownicze odznaczające się 

niezwykłą zdrowotnością zarówno roślin jak i zbieranych plonów, a także jakością i wielkością zbieranych 

pożytków.  

 

O WOLNE DZIAŁKI 

zapytaj w Biurze ROD ul. Energetyków 11 lub rodenergetyk@int.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ROD „Komunalnik” w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Młyńska tel. 661-249-620 
ROD „Kuźniczka” w Kędzierzynie-Koźlu  

 ul. Nad Kanałem Gliwickim, środa 17:00-19:00 

ROD „Kolejarz” w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Ogrodowa, czwartek 15:00-17:00  

e-mail: rod.kolejarz.kedzierzyn@gmail.com 
 

Opole, 20.10.2021 r. EM 


