
Na wstępie nieco historii Rodzinnych Ogrodów Działkowych - „Gajowice”:
„Rok 1946 - na Osiedlu Gajowice w kwadracie ulic: Stalowej, Kwaśnej, Oporowskiej, a od zachodu
wzdłuż stadionu sportowego WKS Śląsk znajdował się poniemiecki Ogród Działkowy. Przed II 
Wojną Światową był on jeszcze większy i swoim zasięgiem obejmował   dzisiejsze ulice Kłośną, 
Grochową i Żelazną.
Ogród przedstawiał żałosny widok. Można powiedzieć, że podzielił on los swojej Dzielnicy. 
Zniszczone ogrodzenie, porozbijane altany i mnóstwo różnego rodzaju żelastwa z niewypałami 
włącznie. Nadeszła kolejna wiosna. Mimo okaleczeń działaniami wojennymi, drzewa zaczynały 
pokrywać się liśćmi i pięknym różnobarwnym kwieciem. Prawdziwa oaza zieleni wśród morza 
ruin. Nieliczni mieszkańcy z pobliskich ocalałych domów z zazdrością przyglądali się porastającej 
chwastami ziemi. Na własną rękę zaczynali porządkować działki i uprawiać je. Wielkość tych 
działek była różna. W zależności od tego ile kto zdołał oczyścić i zagospodarować terenu. Chętnych
przybywało. Wzorem działających  już w mieście  Ogrodów Działkowych, postanowiono 
zorganizować się i powołać Pracowniczy Ogród Działkowy. Było to w 1949 roku i nazwano go 
Pracowniczym Ogrodem Działkowym „Gajowice”.” (źródło: Kronika Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego - „Gajowice”)
ROD - „Gajowice” od samego początku, jako teren spacerowy i wypoczynkowy, służy okolicznym 
mieszkańcom. Od samego początku jego alejki spacerowe były dostępne dla ludzi z okolicznych 
osiedli. ROD - „Gajowice” jest jedynem we Wrocławiu Ogrodem Działkowym otwartym dla 
okolicznej społeczności, która może bezpiecznie napawać się okoliczną zielenią, spacerować, 
odpoczywać na ławkach, a rodzice bez stresu mogą korzystać z ogrodzonego placu zabaw, na 
którym znajdują się zabawki (które są własnością ROD - „Gajowice”), czy piaskownicy, w której 
raz w roku jest wymieniany piasek (na koszt działkowców ROD - „Gajowice”). Cały plac zabaw 
jest ogrodzony i zamykany w taki sposób, że niemożliwe jest dostanie się tam psów. To dodatkowa 
zaleta tego miejsca, gdyż rodzice mogą bez stresu pozwalać bawić się swoim dzieciom w 
piaskownicy.
Niestety, stan techniczny, ogólnodostępnych dla okolicznych mieszkańców głównych alei 
ogrodowych jest w bardzo złym stanie. Praktycznie od momentu, gdy działkowcy ROD - 
„Gajowice” sami, w czynie społecznym zbudowali aleje asfaltowe (a było to pod koniec lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku), nie było żadnego generalnego remontu. Do tej pory Zarząd 
ROD - „Gajowice” ratował się okazjonalnymi remontami alejek, które tylko na jakiś czas 
załatwiały problem. Ponieważ Zarząd ROD - „Gajowice” źródeł finansowania wszelkich remontów,
napraw, utrzymania placu zabawa dla dzieci, malowania ławek, wymiany uszkodzonych desek w 
ławkach itp. musi szukać tylko ze składek członkowskich, które  wnoszą działkowcy ROD - 
„Gajowice” w formie opłaty ogrodowej, rewitalizacja alejek asfaltowych przekracza możliwości 
finansowe społeczności działkowców. 
Członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych - „Gajowice” nie stać na remont alei, a ich stan 
techniczny może spowodować podjęcie decyzji Zarządu ROD - „Gajowice” o zamknięciu Ogrodu 
dla ogółu mieszkańców z obawy przed ewentualną odpowiedzialnością cywilną z tytułu wypadku, 
czy uszczerbku na zdrowiu osób, które korzystałyby z tych alei, a nie byłyby członkami ROD-u.


