
 

           

 

       KRONIKA OGRODU 

   Ogród „ ASTER " powstał w 1981r. i był wówczas jednym z 
najmłodszych ogrodów w nowo utworzonym województwie łom-

żyńskim. 

Organizatorem ogrodu była ówczesna Komenda Woje-
wódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży a głównym inspiratorem 
tego przedsięwzięcia jej Komendant płk mgr Stefan Sokołowski. 

            W dniu 6 lipca 1981 r. KWMO skierowała wniosek do Głównego Architekta Wojewódzkiego 
o wydanie decyzji o miejscu i realizacji ogrodów działkowych, wskazując lokalizację ogrodu we 
wsi Zawady gmina Łomża, na terenie dawnych fortów.  

             Po uzyskaniu decyzji w w/w sprawie, wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Gminy Łomża 
o przekazanie powyższej nieruchomości, tj. działki oznaczonej numerem 137, o powierzchni 4,72 
ha, będącej w użytkowaniu Gminy Łomża.  

         Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 4,72 ha. Teren podzielono na 123 działki w tym 122 o 
powierzchni 300m2. i jedna 200 m2. (obecnie 122 – działkę nr 123 przeznaczono na parking) 

 

         Kilka słów historii o terenie na którym zlokalizowany jest nasz ogród.        



         W latach 1902 - 1908 tj. w czasie gdy Łomża była gubernią  w zaborze rosyjskim, na tym 
terenie, decyzją władz carskich wykonano wojskowe umocnienia polowe. Stanowiły one fragment 
fortyfikacji Łomży. Od tego czasu skrawek tej ziemi bywał obficie zraszany żołnierską krwią. W I 
wojnie światowej zmagały się tu armie niemiecka i rosyjska. W 1939 r. krwawił tu żołnierz polski 
broniący Ojczyzny przed hitlerowską nawałą. Również w 1944 r. toczyły się tu walki z okupan-
tem. Jest to zatem miejsce smutne i tragiczne,  które po 1945 r. pozostawiono przypadkowemu 
losowi. Powstało tu „dzikie wysypisko" a dosadniej, zwałowisko wszelkich odpadów, nieczysto-
ści i gruzu. Ziemia była kompletnie zdewastowana  i zarośnięta chwastami. Na terenie gdzie 
znajdują się działki zalegała prawie metrowa warstwa stłuczki szklanej, pochodzącej prawdopodob-
nie z miejscowego browaru. Było koszmarnie. 

            Po załatwieniu wszystkich spraw 
formalnych związanych z przyjęciem terenu pod 
ogród działkowy, w 1981 r. zorganizowano 
pierwsze zebranie, na którym wybrano Zarząd 
i komisje statutowe. Na prezesa wybrano 
Sergiusza Zielenkiewicza.  Przed Zarządem 
stanęły ogromne zadania jak: rekultywacja 
gruntu, ogrodzenie terenu działkowego, 
przygotowanie go do upraw, zabezpieczenie 

w wodę i przeszkolenie działkowców. 

W 1982 zakończono niwelowanie terenu (zasypano rowy, częściowo utwardzono drogę dojaz-
dową), wywiercono studnię głębinową, wykonano sieć wodociągową, zakupiono hydrofor o poj. 4 

m3 i postawiono budynek hydroforni, do którego doprowadzono energię elek-
tryczną kablem podziemnym o długości ponad 300 m.  Wykonano również 
ogrodzenie o długości 980 mb z siatki metalowej o wysokości 150 cm  na słup-
kach metalowych.  W tej kadencji zarządu utwardzono również drogę do-
jazdową, drogi wewnętrzne, nawieziono działki ziemią uprawną, wykonano 
tablice ogłoszeń. 

  Na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym odbytym 13 marca 
1984 r.  wybrano nowy Zarząd ogrodu. Prezesem został Tadeusz Sadowski. 

Nowy Zarząd miał jeszcze sporo pracy zarówno w sprawach gospodarczych jak 
i organizacyjnych. Utwardzono parking samochodowy, wydzielono teren na 

plac zabaw. 

  W 1986 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. Prezesem został  Eu-
geniusz Trusewicz.  W tym roku na wniosek  zarządu ogrodu urucho-

mione zostały dodatkowe kursy autobusów ZMK na trasie Łomża- Zawady, 
co ułatwiło działkowcom dojazd do ogrodu. 

            Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 22.04.1988 r. wy-
brano nowe władze ogrodu powierzając w dalszym ciągu funkcję  pre-
zesa  Eugeniuszowi  Trusewiczowi.  W tej kadencji Zarząd ogrodu podej-

mował dalsze zadania by usprawnić pracę w ogrodzie i 
pomagać działkowcom. M. in. zakupiono barakowóz o 
pow. 12 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo - biurowe.  

            W 1990 r. KWMO protokołem zdawczo odbiorczym, nieruchomość z 

urządzonym ogrodem działkowym "Aster", przekazała w administrowanie PZD 
w Łomży. Protokół przyjęcia podpisał Prezes Wojewódzkiego Zarządu PZD  - 

Mieczysław Górski. 



           Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbyło się 7.04.1992r. kierowanie 
Zarządem ogrodu powierzyło  Ryszardowi  Zielińskiemu. Na zebraniu tym ustalono dodatkową 

opłatę, po 100 tys. zł.,         z wyłącznym przeznaczeniem na remont hydroforni i ewentualne 
awarie pompy głębinowej oraz malowanie siatki i bram ogrodzenia. Za zebrane pieniądze zaku-
piono  i zainstalowano pompę głębinową, wykonano operat wodny oraz uzyskano zezwolenie 
Wydziału Ochrony Środowiska na pobór wody. Uzyskano również zezwolenie Rejonu Energe-
tycznego na zwiększony pobór mocy do celów elektryfikacji altanek. Wszyscy działkowcy zostali 
przeszkoleni zgodnie z regulaminem. W ogrodzie powołana została społeczna służba instruktor-

ska pod kierownictwem Michała Leończuka.  

           W 1993 r. z dodatkowych składek działkowców ułożony został podziemny kabel energe-
tyczny na alejkach ogrodu długości ok.1200 m, pozwalający doprowadzić prąd do altanek na 

działkach. 

          Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 1996 r. wybrało kolejny za-
rząd ogrodu, którego prezesem został Jerzy Wdziękoński. Tego roku 11 

marca Urząd Rejonowy w Łomży na wniosek KWMO, decyzją nr GG. 7224-
97/8296 stwierdził wygaśnięcie zarządu KWMO i orzekł przekazanie POD „ 
ASTER " Polskiemu Związkowi Działkowców. Aktem notarialnym nr 668/99, Kie-
rownik Rejonowego Urzędu w imieniu Skarbu Państwa działkę o pow. 4,7141 ha 
przekazała nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Dział-
kowców na 99 lat tj. do 2095 r., z przeznaczeniem na ogrody działkowe. 

      Modernizacja ogrodu i zagospodarowywanie działek postępowało cały czas sukcesywnie. 
W 1996 r. nadano nazwy poszczególnym alejkom. Na Alei Głównej zainstalowano 2 słupy oświe-
tleniowe, na placu ogólnym ogrodu postawiono tablicę do koszykówki. Przegląd ogrodu w tym roku 
wykazał, że na 102 działkach postawione były altanki, 49 tuneli foliowych i 1 szklarnia.     

       W 1997 r. ogród przejął działkę nr 123, której użytkownik zrezygnował z jej 
uprawy, z przeznaczeniem na powiększenie parkingu i magazyn. W 1998 r. rozpo-
częto budowę magazynu oraz sanitariatów z szambem i bieżącą wodą. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że w ramach prac społecznych działkowcy wykonali 72,4 
% wartości prac, stanowiących ogólną wartość robocizny. Staraniem działkowców 
47,85 % wartości materiałów na całość przedsięwzięcia pozyskano od sponsorów. 
W realizacji tego zadania inwestycyjnego duża jest zasługa ówczesnego członka 
Zarządu ogrodu kolegi Michała Leończuka, który kierował całością przedsięwzięcia 
,będąc również jednym z jego wykonawców. Na uznanie zasługują również kole-
dzy działkowcy Zdzisław Kalinowski i Henryk Karwowski, którzy własnym sprzętem wykonali 
wszystkie prace spawalnicze wykonując m. in. drzwi metalowe do magazynu.  W tej kadencji 
Zarządu w 1999 r. zakupiono nową, wydajniejszą pompę głębinową, pozyskując na ten cel dotację 
z Krajowej Rady PZD w wys. 2000zł.  Uporządkowano dokumentację ogrodu, powodując uregulo-

wanie zgodnej z przepisami związkowymi sprawy przydziału działek ich użytkownikom. 

           Kolejne Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze w 2001 r. powo-
łało zarząd ogrodu, powierzając funkcję 
prezesa ponownie Jerzemu Wdziękoń-
skiemu. 

            W okresie trwania kadencji tego 
Zarządu wykonano m.in. : naprawę ele-
wacji hydroforni -2001 r.; wybudowano 
WC na parkingu od strony zachodniej 
ogrodu - 2002 r.; wykonano system 



wietrzenia hydroforni, wymieniono 8 skrzynek rozdzielczych do elektryfikacji altanek  - 2004 r.; wy-
konano plac zabaw dla dzieci, rozpoczęto remont budynku administracyjnego realizując jego  I etap 

tj. naprawę dachu. 

          Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 25 marca 2006r. na 
prezesa Zarządu ogrodu został wybrany Stefan Grodzki.  Z ważniejszych 

przedsięwzięć realizowanych w tej kadencji to 
dokończenie  remontu budynku  administra-
cyjnego: II etap - wymiana podłogi i położenie 
płyt kartonowo-gipsowych na suficie i ścianach ( 
2006 r.);  III etap - wykonanie drewnianej elewa-
cji, zamocowanie rynien, wykonanie klombu i 
obramówki z drobnego kamienia przy budynku 
(2007 r.).  Na realizację tego zadania w 2007 r. 

ogród uzyskał dotację z Krajowe Rady PZ w wys. 2000 zł.           

         W 2006 r.  ogród nasz wziął udział w Konkursie Okręgowym 
„Rodzinny Ogród 2006" zajmując 3 miejsce. Ponownie wzięliśmy 
udział w konkursie w  2009r. zajmując 2 miejsce w Okręgu Podla-
skim. 

Od szeregu lat rokrocznie  na  ogrodzie obchodzimy    uroczyście 
Dzień Działkowca. Szczególny charakter nadano obchodom z oka-
zji  20 i  25  lecia istnienia ogrodu. Gościliśmy wtedy kandydatów na posłów 
do Sejmu RP, do władz samorządowych oraz przedstawicieli samorządu 
lokalnego i kierownictwo miejscowej jednostki Policji. Ich udział obrazuje 
dokumentacja audiowizualna i fotograficzna w prowadzonej  kronice ogro-
dowej. Obchody Dnia Działkowca na ogrodzie są doskonałą okazją do inte-
gracji naszego środowiska działkowców i ich rodzin oraz dzieci i młodzieży. Jest  to również przykład 
na to, że dzięki współpracy, życzliwości i wzajemnej pomocy można ciekawie i pożytecznie spędzić 
czas oraz propagować ideę ogrodów działkowych w społeczeństwie. 

 17 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, 
które funkcję prezesa zarządu ponownie powierzyło Stefanowi Grodzkiemu. W tym roku uczestni-
cząc w konkursie okręgowym pn. „Rodzinny Ogród 2010” ogród nasz zajął pierwsze miejsce 

w województwie podlaskim.   

28 sierpnia 2010 r. jak co roku obchodziliśmy Dnia Dział-
kowca, na który licznie przybyli nasi  działkowicze. W obchodach 
wziął udział Pan Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego oraz Pan Mieczysław  Górski, Wiceprezes Okręgo-
wego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców. W 
czasie obchodów, oprócz oficjalnych wystąpień zaproszonych gości 
wręczono, działkowcom dyplomy i podziękowania za najlepiej utrzy-

mane działki i pracę społeczną.  

          Po części oficjalnej wreszcie 
nadszedł czas na ognisko,  pieczenie kiełbasek, grochówkę, biesiadę 
i zabawę taneczną. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano sze-
reg zabaw, konkursów i zawodów sportowych, które profesjonalnie 
prowadzili nasi działkowcy – pedagodzy,  Państwo Zalewscy i Grono-
stajscy. Wszyscy uczestnicy tych zawodów i konkursów zostali uhono-
rowani nagrodami, których fundatorami byli Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Łomży. 



           Ponieważ na  naszym ogrodzie 
nie mieliśmy możliwości, żeby dział-
kowcy w okresie od wiosny do jesieni 
mogli się zebrać w jednym miejscu nie 
będąc narażonym na kaprysy pogody, 
na Walnym Zebraniu Sprawozdaw-
czym w dniu 2 kwietnia 2011r. zdecy-
dowano o podjęciu inwestycji budowy 
2 wiat drewnianych z podłożem wyło-
żoną kostką brukową o łącznej pow. 50 

m2. Na ten cel uzyskaliśmy dotację z KR PZD w wys. 5.000 zł. Przy realizacji  inwestycji, w ramach 
prac społecznie użytecznych działkowcy nasi przepracowali łącznie 443 godziny. Z innych istotnych 
przedsięwzięć podjętych w tym roku to utwardzenie nawierzchni parkingów oraz zaproszenie ogro-
dów działkowych z Łomży i Piątnicy do utworzenia wspólnej strony internetowej.  

27 sierpnia 2011 r. 
Dzień Działkowca 
na ogrodzie święto-
waliśmy już w nowej 
scenerii.  Obchody te 
były dla nas szcze-
gólne, ponieważ 
świętowaliśmy Jubi-
leusz XXX lecia po-
wstania naszego 
ogrodu oraz XXX le-
cie naszej ogólnopolskiej organizacji jaką jest PZD. Oprócz 

działkowców, ich rodzin i znajomych (łącznie ok. 250osób) mieliśmy zaszczyt gościć m.in. Panią 
Mirosławę Kluczek – Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Łomży oraz Pana  Macieja  Andrzeja Boryse-
wicza  - Przewodniczącego  Rady  Miasta. Jak zwykle przy takiej okazji były nagrody i wyróżnienia. 
Odznaką „Zasłużony Działkowiec”  odznaczonych zostało łącznie 36 działkowców w tym: 5  osób  
Złotą,  1  Srebrną  i  30  Brązową. Laureaci 1 i  2 miejsca przeglądu ogrodowego na najlepiej 
zagospodarowaną działkę otrzymali upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Łomży i Prze-
wodniczącego Rady Miasta, który ponadto wszystkim wyróżnio-
nym wręczył  listy gratulacyjne. Po zakończeniu  części oficjalnej 
rozpoczęły się konkursy i zabawy dla dzieci oraz loteria fantowa 
dla działkowców. Fundatorami upominków w tej części spotkania 
byli; Prezes Oddziału ZNP w Łomży, Zarząd Spółdzielni Mleczar-
skiej „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem, Zarząd Łomżyń-
skiego Klubu Sportowego ŁKS 1926 i właściciele sklepu ogrodni-
czego w Konarzycach. Jednocześnie trwała świetna  biesiada przy 
ognisku, gdzie oprócz kiełbasek uznanie wśród uczestników za-
bawy znalazły grochówka,  smalec domowy, ogórki małosolne i 
domowe ciasta. 

6 października 2011 r. od-
wiedziły nasz ogród dzieci z 
przedszkola „Wesołe Słoneczko” 
w Łomży. Około 100 czterolatków 
pod baczną opieką wychowaw-
czyń bawiło się przy muzyce, 
uczestnicząc w konkursach i za-
bawach. Przy ognisku przygoto-
wanym i nadzorowanym przez 



gospodarza ogrodu, była kiełbaska z grilla i kiszka ziemniaczana. Podczas zwiedzania ogrodu nie-
które dzieci zaoferowały swą pomoc działkowcom w jesiennych porządkach.  

21 kwietnia 2012 r. po 

raz pierwszy w historii 
ogrodu Walne Zebranie 
Sprawozdawcze odbyło 
się na terenie ogrodu. 
(pod wiatami ). Wyjąt-
kowa była również fre-
kwencja. Na 216 człon-
ków użytkujących 122 
działki, uczestniczyło 95 
działkowców. 

Z najbardziej istotnych zadań, które zostały wykonane w tym roku należy zaliczyć zakończe-
nie doposażenia wiat ogrodowych w tym: wykonanie stołów i ławek, wykonanie i montaż tablic 
wzdłuż tylnych ścian wiat, wykonanie stałej instalacji oświetleniowej oraz konserwację elementów 

drewnianych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniu 25 sierpnia 2012 r. uroczyście obchodziliśmy na 
ogrodzie Dzień Działkowca. Z  tej okazji zarząd ogrodu na  wniosek komisji ogrodowej do spraw 

przeglądu ogrodu i działek, postanowił wyróżnić działkowców: 

 za zajęcie I miejsca   w ogrodowym przeglądzie na „Wzorową 
działkę 2012 roku” Halinę i Jerzego Makowskich - działka nr 
31 - dyplomem i nagrodą rzeczową. 

 za zajęcie II miejsca   w ogrodowym przeglądzie na „Wzorową 
działkę 2012 roku” 

- Małgorzatę i Andrzeja Jakackich – działka nr 34 - dyplo-
mem i nagrodą książkową, 

- Zbigniewa Olkowicza, działka nr 57 - dyplomem i nagrodą 
książkową, 

- Bożenę i Witolda Gronostajskich działka nr 61 - dyplomem 
i nagrodą książkową. 

Ponadto za wzorową uprawę działki i pracę społeczną na rzecz 

ogrodu dyplomami wyróżniono 43 działkowców.  

Po części oficjalnej tradycyjnie już miała miejsce biesiada przy 
ognisku, w trakcie której uznanie uczestników spotkania znalazła 
grochówka, smalec domowy i ogórki małosolne.  

Dla naszych milusińskich zorganizowano ciekawe zabawy i 

zawody. Wszystkie uczestni-czące w nich dzieci obdarowane zostały upominkami.  

11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją 24 artykułów tej 
ustawy. Orzeczenie wchodziło w życie 21 stycznia 2013 r. Jeśli do tego czasu nie zostałaby uchwa-
lona nowa ustawa regulująca prawa ogrodów działkowych i ich użytkowników, wówczas poprzez 
likwidację Związku – wygasłyby wszelkie prawa do gruntów i majątku w ogrodach a działkowcy stali 
by się jedynie „dzikimi lokatorami”. Dlatego też działkowcy w całym kraju toczyli batalię o kształt 
nowej ustawy. W ramach akcji zbierania podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu 
ustawy o rod, w okresie grudzień 2012 styczeń 2013, działkowcy z naszego ogrodu zebrali bl isko 



900 podpisów.  W liczbach bezwzględnych dało nam to 3 miejsce w okręgu podlaskim, jednak w 
przeliczeniu  na 1 działkę (7,2) zajęliśmy zdecydowanie I miejsce.  

2013 rok był ostatnim, kiedy ogrody działkowe funkcjo-
nowały w  oparciu o ustawę o rod z 2005 roku. Od 19 stycznia 
2014 r.. obowiązuje nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dział-
kowych z 13 grudnia 2013 r. O tę ustawę, której podstawę sta-
nowią rozwiązania prawne zawarte w obywatelskim projekcie 
ustawy walczyli działkowcy w całym kraju. Również nasi dział-
kowcy  czynnie w tym uczestniczyli. W ramach akcji zbierania 

podpisów na 
listach po-
parcia oby-
watelskiego 

projektu ustawy o rod, działkowcy z naszego 
ogrodu zebrali blisko 900 podpisów (najwięcej w 
województwie w przeliczeniu na 1 działkę).  
Uczestniczyliśmy również w manifestacjach przed 
Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz ogól-
nokrajowej manifestacji w Warszawie. Fakty te zo-
stały docenione. Prezydium Krajowej Rady PZD 
uchwałą nr 200/2013 z dnia 20 sierpnia 2013r., za 
zaangażowanie i aktywną walkę w obronie praw 
działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogro-
dów działkowych i PZD, nadało dla naszego 

ogrodu odznakę  „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Przyznało nam również zestaw 
książek wartości 1000 zł. z przeznaczeniem dla wyróżniających się działkowców, działaczy w ROD 
i instruktorów SSI. Odznaczenie zostało nam wręczone podczas obchodów Krajowych Dni Dział-
kowca 2013 w dniu 31 sierpnia w ROD „Bemowo I” w Warszawie. Wszystkim działkowcom i 
działaczom, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdeczne podziękowania w imieniu  Krajowej 

Rady PZD przekazał Prezes PZD  Eugeniusz Kondracki. 

Tradycją naszego 
ogrodu są coroczne 
obchody Dnia Dział-
kowca. W 24 sierpnia 
2013 roku święto na-
sze obchodziliśmy po-
dobnie jak i w latach 
poprzednich w świą-
tecznej scenerii. .       W 
tym dniu mieliśmy rów-
nież zaszczyt gościć: 

 Pana Lecha Ko-
łakowskiego – posła PiS z naszego miasta 

 Pana Zenona Żyjewskiego – Przewodniczącego Powiatowej Rady SLD 

 Pana Andrzeja Bojko – Prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD 

 Pana Stanisława Sienickiego – Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD 

 Panią Ewę Sokołowską - Inspektora Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD 

 



W dniu 7 września 2013 r. w ogrodzie „Relaks” w Białymstoku odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 
na Podlasiu. Uczestniczyli  nich również działkowcy z naszego 
ogrodu. 

Z rąk prezesa  OZP PZD Andrzeja Bojko laureaci konkur-
sów okręgowych odebrali wyróżnienia. Z naszego ogrodu byli 
to działkowcy: 

 Irena i Antoni Strzeszewscy-działka nr 46 – zdo-
bywcy II miejsca w konkursie okręgowym „Najpięk-
niejsza działka 2013 r.” 

 Barbara i Zbigniew Olkowicz – działka nr 57 – zdo-
bywcy II miejsca w konkursie okręgowym „Wzorowa 
Działka 2013 r.” 

Ogród nasz – ROD „ASTER” wyróżniony został dyplo-
mem  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, za podpisy zebrane 
na listach poparcia pod obywatelskim  projektem ustawy. 
Jak stwierdził prezentujący wyróżnione  rod w okręgu pod-
laskim, ogród nasz pobił wszystkie rekordy na Podlasiu 
uzyskując wskaźnik pond  7 podpisów w przeliczeniu na 
każdą użytkowaną działkę .  

 

 

26 kwietnia 2014 r. 
miało miejsce kolejne 
Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze członków naszego 
ogrodu. Z najistotniejszych 
zadań przyjętych do reali-
zacji w 2014 r. to moderni-
zacja sieci wodociągowej 
ogrodu. Koszt przedsię-
wzięcia szacuje się na ok. 
30 tys. zł. O dofinansowa-
nie tego zadania ogród 
zwrócił się do OZP PZD w 
Białymstoku. Ponadto po-
stanowiono dokończyć za-
dania inwestycyjne, na 
które środki finansowe w 
postaci dotacji, OZP PZD 
przekazał w grudniu 2013 
r. tj.  

 zakup i montaż urządzeń na placu zabaw 

 zakończenie modernizacji sieci energetycznej 
 
 

  Zebranie przyjęło również stanowisko w sprawie próby podważenia zapisów ustawy o rod przez 
Związek Miast Polskich, kierując je na ręce Prezesa ZMP Ryszarda Grobelnego 

. 



Z inicjatywy dział-
kowców w maju 
2014 r. na naszym 
ogrodzie  zainsta-
lowane zostało 

urządzenie  
umożliwiające 

bezprzewodowe  
połączenie z  in-
ternetem z każdej 
działki w ogrodzie.  
Koszt instalacji 
masztu z anteną - 
wyniósł 1.000 zł. 

Przedsięwzięcie 
w całości sfinansowane zostało przez działkowców zainteresowa-
nych odbiorem internetu na terenie ogrodu.  Główny inicjator tego 

przedsięwzięcia był kol. Włodzimierz Załęski. 

W dniu 31 maja 2014 r. zarząd ogrodu wspólnie zarządem łomżyńskiego Koła Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Łomży zorganizowali dla swoich członków na terenie ogrodu 
piknik z okazji Dnia Seniora. Na piknik zaproszeni zostali także emeryci policyjni nie będący człon-
kami stowarzyszenia. Gościliśmy również  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Białymstoku 
– Jerzego Hajduka , przedstawicieli Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojsk Polskiego w 
Łomży:   Stanisława Żukowskiego, Stanisława Końskiego i Antoniego Płaskocińskiego, oraz Wice-
przewodniczącego NSZZP przy Komendzie Miejskiej Policji w Łomży – asp. sztab. Dariusza Wy-
rwasa. 

Po wystąpieniach okolicznościowych 
miał miejsce spacer po ogrodzie, 
wspólna biesiada przy ognisku i za-
wody drużynowe w rzucaniu kulami  
do celu (w konkurencji tej zwyciężyła 
drużyna działkowców)  U uczestników 
spotkania uznanie znalazły gro-
chówka i smalec domowy, przygoto-
wane przez organizatorów. W trakcie 
pikniku ustalono wstępnie termin wy-
jazdu integracyjnego do Giżycka na 
dzień 27 czerwca br., Ponieważ po-
goda i atmosfera spotkania były wy-
borne,  wszyscy bawili się znakomicie  



 

27 czerwca 2014 r. członkowie  Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łomży  i działkowcy z 

naszego ogrodu, wybrali się  na wycieczkę do Giżycka. Spotkanie z Giżyckiem rozpoczęliśmy  dwu-
godzinnym  rejsem po jeziorach Niegocin i Kisajno. Na Kanale Łuczańskim podziwialiśmy most ob-
rotowy, zabytek unikalny w skali Europy. Płynąc  wokół malowniczych wysp po jeziorze Kisajno tzw. 
“Szlakiem Łabędzim” można było dostrzec, tak rzadko gdzie indziej spotykane, perkozy, łyski, błot-
niki stawowe czy wreszcie łabędzie nieme i czarne bociany.  

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Twierdzy Boyen. Wzniesioną na zachód od miasta w 
latach 1843-1855 twierdzę nazwano tak na cześć pruskiego ministra wojny Hermana von Boyen, 

inicjatora jej budowy. To jedno z najlepiej za-
chowanych w Polsce XIX-wiecznych dzieł 
fortyfikacyjnych.  

Spacer po Giżycku zakończyliśmy wejściem na wieżę  
ciśnień. Na szczycie wieży z punktu widokowego po-
dziwialiśmy panoramę miasta i  Jezioro Niegocin. Kto 
miał ochotę mógł odwiedzić mieszczące się w  bu-
dynku kawiarnię, sklep z pamiątkami, galerię oraz nie-
wielkie muzeum.  

  

 DZIAŁKOWCY ROD „ASTER” WYBRALI. 

Wejście w życie nowej ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2013 r. obligowało ogrody  do prze-
prowadzenia zebrania wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia, które będzie prowa-
dziło ogród. Zebranie takie w naszym ogrodzie miało miejsce 13 września 2014 r.  



Wysoka frekwencja na zebraniu działkowców naszego ogrodu (53,9 %) pozwoliła na podjęcie 
wiążących decyzji już w pierwszym terminie. Uczestniczący w zebraniu działkowcy naszego ogrodu 
poparli wniosek zarządu, jednogłośnie podejmując uchwałę o pozostawieniu ROD „ASTER” w 
Łomży jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą Polski Związek Dział-

kowców i powierzając mu prowadzenie naszego ogrodu 

 

Tradycyjnie już od kilku lat, jesienią, gościmy 
na naszym ogrodzie dzieci z przedszkola „We-
sołe Słoneczko”.  W tym roku (2014)  2 paź-
dziernika,  prawie stu trzydziestu naszych mi-

lusińskich w wieku od 3 do 6-ciu lat, bawiąc się 
obchodziło święto „Pieczonego Ziemniaka”.  
Była muzyka, kiełbaski z grilla i wspaniała za-
bawa. Pod bacznym okiem pań wychowaw-
czyń dzieci bawiły się znakomicie.  

Duże powodzenie u naszych gości miał 
nowy plac zabaw, którego modernizację za-
kończyliśmy we wrześniu 2014 r.  

 

 

 25 kwietnia 2015 r. odbyło się Walne Ze-

branie Sprawozdawczo Wyborcze członków 
naszego ogrodu. Podsumowując minioną      5-
cio letnią kadencję dotychczasowy prezes - 
Stefan Grodzki podziękował członkom ustępu-
jącego zarządu za bardzo dobrą współpracę i 
zaangażowanie w rozwiązywaniu spraw 
ogrodu, oraz działkowcom za współpracę z za-
rządem. Przypomniał, że osiągnięciem minio-
nej kadencji jest zrealizowanie czterech istot-
nych dla ogrodu zadań inwestycyjnych o łącz-
nej wartości 68.387 zł tj.  

 Budowa dwóch wiat drewnianych , 

 Modernizacja sieci energetycznej 
ogrodu, 

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci, 

 Modernizacja sieci wodociągowej ogrodu. 



Na realizację tych zadań zarząd pozyskał z KR i OZP PZD łącznie 35.600 zł. bezzwrotnej dotacji.  

Do istotnych osiągnięć ogrodu w minionej kadencji zaliczyć również można: 

 zajęcie I miejsca w konkursie okręgowym  pn. „Rodzinny Ogród Działkowy 2010” 

 odznaczenie ogrodu w 2013 r. przez KR PZD odznaką „ZASŁUŻONY DLA PZD”  

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało doku-
menty sprawozdawcze za 2014 r i okres kadencji oraz udzieliło absoluto-
rium ustępującemu zarządowi. 

W wyniku wyborów wybrano 7-mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 oso-
bową komisję rewizyjną. Perezem ogrodu został Jan  Płoński 

 Skład nowych organów statutowych ogrodu przedstawia się następująco: 

Zarząd ogrodu 

 Prezes  - Jan Płoński  

 I Wiceprezes – Stefan Grodzki 

 Wiceprezes – Michał Leończuk 

 Sekretarz-Sławomir Kordas 

 Skarbnik – Kazimierz Miłosek 

 Członkowie: - Piotr Domalewski i Marek Paliński 

Komisja Rewizyjna 

 Przewodniczący – Eugeniusz Trusewicz 

 Z-ca Przewodniczącego – Maria Kaliś 

 Sekretarz – Halina Makowska 

 

30 maja 2015 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „ASTER”  wspólnie z Zarządem Koła 
Stowarzyszenia 
Emerytów i 
Rencistów Poli-
cyjnych  w 
Łomży, wzorem 
roku ubiegłego, 
zorganizowali 
dla swoich 
członków na te-
renie ogrodu 
piknik wio-
senny. Na „tra-
wiastym parkie-
cie” razem z do-
rosłymi bawiły 
się też nasze 
pociechy.  

Była to 
jedna z  kilku 
imprez integracyjnych zaplanowanych w bieżącym 
roku.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
26.06.2015 r. wspólnie z członkami Koła SEiRP w Łomży udaliśmy się na wycieczkę do Olsztynka 
i Olsztyna 

Po spacerze na olsztyneckim 
rynku odwiedziliśmy hutę 
szkła artystycznego, gdzie na 
naszych oczach pracownicy 
huty tworzyli szklane „cu-
deńka”. Po pokazie można 
było na miejscu zakupić pro-
dukowane tu dekoracyjno–
użytkowe wyroby szklane.  

Pobyt w Olsztynku za-
kończyliśmy zwiedzeniem 
skansenu, będącego Muzeum 
Budownictwa Ludowego i Par-
kiem Etnograficznym 

Wizytę w Olsztynie rozpoczęliśmy spacerem po Starym Mieście. Zwiedziliśmy XIV zamek  gotycki, 
dawną siedzibę Kapituły Warmińskiej, w którym mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Muzeum gro-
madzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i 
współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej.  

                                 



Kolejny punkt programu to planetarium, gdzie niezapomnianych wrażeń dostarczył nam seans pt. 
„Podróż do miliarda Słońc” Pokaz ten w atrakcyjny sposób przedstawiał historię badań naszego 
zakątka Wszechświata. 

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na obiadokolację do restauracji „Na Skarpie”, skąd w we-
sołych nastrojach wróciliśmy do Łomży. 

 

22 sierpnia 2015 r. roku, spotkaliśmy się z naszymi 

rodzinami i przyjaciółmi w  ROD „ASTER”, żeby 
wspólnie w radosnym nastroju świętować Dzień 
Działkowca. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć 
Pana Lecha Kołakowskiego – posła do parlamentu RP 
z naszego miasta, który przekazał dla ogrodu i 
działkowców w tym dniu 50 sadzonek świerku. 

Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa Jana Płoń-
skiego miało miejsce wręczenie  dyplomów i upomin-
ków działkowcom nominowanym do konkursu na naj-
ładniejszą działkę w naszym ogrodzie wybraną przez 
działkowców.  W tym roku nominacje do tego konkursu 
uzyskało 6 działek. Uwzględniając wnioski komisji 
ogrodowej wynikające z przeglądu ogrodu i działek,  
uchwałą zarządu ogrodu za wzorową uprawę działki 
oraz za pracę społeczną na rzecz ogrodu dyplomami 
wyróżniono łącznie użytkowników 58 działek. Na 
uwagę zasługuje fakt, że zgłoszone do konkursu 
okręgowego działka nr 57 Barbary i Zbigniewa Olko-
wicz w kategorii „Wzorowa działka 2015 roku” zajęła 
I miejsce w woj. podlaskim, a działka nr 28 Krystyny i 
Sławomira Kordas została wyróżniona w kategorii” 

„Najpiękniejsza działka 2015 r.”. Obecni w tym dniu na okręgowych obchodach Dnia Działkowca w 
Białymstoku B. i Z. Olkowicz zajęli również I miejsce w konkursie na najlepszą nalewkę. 

  

 



 Po części oficjalnej odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci i 
dorosłych a ich uczestnicy obdarowani zostali upominkami. 
Jednocześnie trwała zabawa taneczna i biesiada przy ognisku. 
W jej trakcie komisja ogłosiła wyniki plebiscytu działkowców na 
najładniejszą działkę. Laureatami tegorocznej edycji plebiscytu 
zostali użytkownicy działek: nr 34 – Małgorzaty i Andrzeja Ja-
kaccy, 48 – Danuty i Marka Palińscy i 106 – Emilia i Jan Płoń-
scy, który uzyskali najwyższą ale również identyczną liczbę 
głosów.  

      

 

  30 kwietni 2016 r. działkowcy 

z ROD „ASRER” spotkali się w 
ogrodzie, na corocznym, Wal-
nym Zebraniu Sprawozdaw-
czym. W zebraniu uczestniczyło 
78 użytkowników działek (fre-
kwencja 34 %). 

W oczekiwaniu na II termin ze-
brania działkowcy zapoznani 
zostali z najistotniejszymi zapi-
sami aktualnego Statutu PZD 
oraz Regulaminu ROD. 

Uczestnicy zebrania zaaprobo-
wali sprawozdania organów sta-
tutowych ogrodu oraz zatwier-
dzili plany rzeczowe i prelimi-
narz finansowy na 2016 r. Łącz-
nie podjęto 14 uchwał w spra-
wach dotyczących ogrodu. Z 
najistotniejszych zadań przyję-
tych do realizacji w 2016 r. to 
modernizacja sieci energetycz-
nej ogrodu poprzez instalację 
ogniw fotowoltanicznych,prze-
budowę przyłącza energetycz-
nego i wymianę rozdzielni. 
Koszt przedsięwzięcia szacuje 
się na ok. 150 tys. zł. O dofinan-
sowanie tego zadania ogród 
zwróci się do OZP PZD w Bia-
łymstoku.  

 

 

 

 

 



 

 

29 maja 2016 r. na terenie naszego 

ogrodu odbyła się pierwsza w tym roku im-
preza integracyjna emerytów i działkow-
ców pn. „Piknik Wiosenny”. Oprócz dział-
kowców i członków Koła SEiRP gościliśmy 
również kolegów  z koła SEiRP w Zambro-
wie i emerytów z Klubu Seniora w Łomży. 

 

 

 

 

 

Uznaniem cieszyły się przygotowane 
przez organizatorów grochówka, 
smalec domowy i piwo z  łomżyń-
skiego browaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprawę muzyczną zapewnił chór i 
akordeonista z Klubu Seniora. W ocenie 
uczestników pikniku była to udana impreza.  

 

           
 
 
 
 



 Tradycyjnie już przy końcu lata spotkamy   
się  na naszym ogrodzie żeby wspólnie  z 
naszymi rodzinami i przyjaciółmi w świą-
tecznym  nastroju obchodzić Dzień Dział-
kowca.  Obchody, które odbyły się 20 
sierpnia 2016 r. były dla nas szczególne. 

Świętowaliśmy bowiem Jubileusz XXXV le-
cia powstania naszego ogrodu oraz XXXV 
lecie naszej ogólnopolskiej organizacji jaką 
jest Polski Związek Działkowców.  
          Oprócz działkowców, ich rodzin i 
znajomych mieliśmy zaszczyt gościć:  
 

 Pana Lecha Kołakowskiego – posła 
PiS z naszego miasta, 

 Pana Andrzeja Bojko  - Prezesa OZ 
Podlaskiego PZD, 

 Pana Stanisława Sienickiego -  Wi-
ceprezesa OZP PZD i Prezesa ROD 
im. „Jakuba Wagi” w Łomży, 

 Pana Mariusza Giełguta – doradcę 
prezydenta Łomży, 

 emerytów z koła SEiRP oraz z klubu 
„Seniora” w Łomży. 

Po wystąpieniach okolicznościowych: 
prezesa ogrodu i zaproszonych gości na-
stąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów 
działkowcom, wyróżnionym za wzorową 
uprawę działki i pracę społeczną na rzecz 
ogrodu. 

 
Prezes OZ Podlaskiego PZD A. Bojko, z 
okazji jubileuszu naszego ogrodu prze-
kazał  na ręce prezesa Jana Płońskiego 
puchar  z KR  PZD oraz dyplom. 

         Po zakończeniu  części oficjalnej rozpoczęły się konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone 
przez naszych działkowców i przyjaciół. Wszystkie dzieci biorące w nich udział obdarowane zostały 
upominkami. 
 Jednocześnie trwała świetna   biesiada pod wiatą i przy ognisku, gdzie uznanie wśród uczestników 
zabawy znalazły grochówka,  smalec domowy, ogórki małosolne i domowe ciasta.  
W jej trakcie komisja ogłosiła wyniki plebiscytu działkowców na najładniejszą działkę. Laureatami 
tegorocznej edycji plebiscytu zostali użytkownicy działki nr 101. 



 
             Zabawa przy muzyce na żywo zakoń-
czyła się po północy.  
 
 

 

 

16 września 2016 r., wspólnie z członkami Koła SEiRP w Łomży, wybraliśmy się  na wy-

cieczkę do Osowca, Tykocina i Ciechanowca.  

Pierwszy etap wycieczki to ponad dwugodzinna wędrówka po obiektach Twierdzy Osowiec. O dzie-
jach tego miejsca,  historii powstania i losach twierdzy oraz towarzyszących jej legendom, w sposób 



niezwykle sugestywny opowiadał nam Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego, prze-
wodnik i Dobry Duch Twierdzy -  Pan Mirosław Worona. W jego towarzystwie zwiedziliśmy budowle 
fortyfikacyjne, podziemia i muzeum Twierdzy Osowiec. Prawie każdy z uczestników obdarowany 
został przez Pana Mirosława upominkiem związanym z Twierdzą. Największym uznaniem, głównie 
wśród pań, cieszyły się „magiczne łuski”, które działają podobno na mężczyzn jak afrodyzjak.  

Kolejny etap wycieczki to Tyko-
cin. Zwiedziliśmy tu zamek, którego hi-
storia sięga I połowy XIV wieku, a któ-
rego kompleksowa rekonstrukcja, 
praktycznie od podstaw,  rozpoczęta 
została w 2002 roku przez prywatnego 
inwestora, na podstawie odnalezio-
nych w archiwum w Petersburgu za-
chowanych planów warowni. Cieka-
wostką jest fakt, że za czasów pano-
wania Zygmunta Augusta zamek był 
miejscem gdzie przechowywano ar-
maty oraz prywatny skarbiec i biblio-
tekę króla sprowadzoną z Wilna.  

Z Tykocina udaliśmy się do Ciecha-
nowca, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, które 
znajduje się w zespole pałacowo-parko-
wym z połowy XIX wieku. Zbiory Muzeum 
liczą ponad 28 000 eksponatów w tym 
m.in. ponad 300 maszyn i narzędzi rolni-
czych, w dworkowej wozowni z 1866 r. - 
zabytkowe pojazdy konne, zabytkowe 
obiekty architektury drewnianej z XVIII - 
pocz. XX w.  z pełnym wyposażeniem 
oraz muzeum weterynarii i muzeum pisa-
nek.  

 

 

 



Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na obiadokolację do miejscowej restauracji, skąd w 
wesołych nastrojach wróciliśmy do Łomży 

 

13 maja 2017 r. na terenie naszego  ogrodu od-

było doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze 
ROD „ASTER”. Z uwagi na frekwencję (32 %), 
zebranie odbyło się w II terminie. 

W oczekiwaniu na II termin, prezes za-
rządu Jan Płoński, zapoznał zebranych z doko-
nanym w ubiegłym roku przeglądem działek i 
omówił wypływające z niego wnioski. Przypo-
mniał o apelu KR PZD, który wraz z pismem z 
wynikami przeglądu swojej działki otrzymał 
każdy działkowicz.  

Obecni na zebraniu działkowcy jednogło-

śnie zaakceptowali sprawozdania z działalności organów statutowych ogrodu za 2016 rok oraz za-
twierdzili plany rzeczowe i preliminarze finansowe na rok bieżący. Łącznie w tych sprawach podjęto 
10 uchwał. Z najistotniejszych przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2017 roku to zadania inwe-
stycyjne dot. dalszej modernizacji sieci wodociągowej  oraz poprawa zagospodarowania terenu 
ogólnego ogrodu. Łączny koszt tych przedsięwzięć szacowany jest na 56.493 zł., przy założeniu 
otrzymania dotacji z OZP PZD w wys. 10 tys. zł. i pożyczki z funduszu samopomocowego PZD w 
kwocie 30 tys. zł.  



Tradycyjnie już w ostatnią sobotę 
maja (w 2017 roku było to 27 maja),  na te-

renie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„ASTER” w Łomży odbyła się pierwsza  w 
tym roku impreza integracyjna emerytów i 
działkowców  - „Wiosenny Piknik”. Oprócz 
współorganizatorów tj. działkowców i człon-
ków Koła SEiRP w Łomży,  gościliśmy rów-
nież emerytów z koła SEiRP z Zambrowa i 
emerytów z  Klubu Seniora w Łomży. Jak 
zwykle uznaniem cieszyły się przygotowane 
przez organizatorów grochówka i smalec do-
mowy.  

 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2017 r. na Strzelnicy Forty 
w Piątnicy odbył się turniej strzelecki z oka-
zji XX – lecia Koła SEiRP w Łomży. Oprócz 
członków  Koła SEiRP i emerytów ze 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 
Łomży w turnieju uczestniczyli również nasi 
działkowcy 

W klasyfikacji drużynowej kolejność 
miejsc była następująca:  

1 . I drużyna SEiRP 

2. II drużyna SEiRP 

3. drużyna ROD „ASTER” 

W klasyfikacji indywidualnej zwycię-
żył kol. Sławomir Kordas reprezentujący 
ROD „ASTER” w Łomży. Kolejne miejsca 
zajęli: kol. Jan Tomczak z naszego Koła 
SEiRP i kol. Ryszard Matuszewski z dru-
żyny ZŻ WP . 

Po zakończeniu zawodów wszyscy uczest-
nicy turnieju spotkali się przy integracyjnej 
grochówce. 

Zwiedzaliśmy również MUZEUM FOR-
TECZNE zawierające pamiątki z okresu od 
Potopu Szwedzkiego oraz I i II Wojny Świa-
towej 

 



 26 sierpnia 2017 r. działkowcy z ROD „ASTER” 
w Łomży spotkali się na ogrodzie, żeby wspólnie z 
rodzinami i przyjaciółmi w świątecznym nastroju 
obchodzić Dzień Działkowca. Tegoroczne ob-
chody zbiegły się z jubileuszem 120-lecia ogrod-
nictwa działkowego w Polsce. .Uroczystość rozpo-
częło odsłuchanie hymnu działkowców „Zielona 
Rzeczpospolita.  

Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa Jana 
Płońskiego miało miejsce wręczenie dyplomów i 
upominków działkowcom za udział w pracach spo-
łecznych na rzecz ogrodu.  

 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się zabawy i konkursy dla naszych milusińskich,  któ-
rych dzielnie wspomagali ich rodzice i dziadkowie. Wszystkie dzieci obdarowane zostały upomin-
kami.  

 

 W międzyczasie trwał plebiscyt działkowców na najładniejszą działkę. W tym roku nominację do 
plebiscytu otrzymały działki, które dotychczas nie startowały w żadnych  konkursach. Głosami dział-
kowców w kategorii „Najładniejsza działka 2017 r. ” kolejność była następująca: 

 I miejsce - działka nr 17 Zofii i Tadeusza Idziaszek,  

 II miejsce – działka nr 35 Justyny i Kazimierza Zduńczyk 

 III miejsce – działka nr 36  Joanny i Krzysztofa Rafałowskich 

 



 

Jednocześnie trwała biesiada przy ognisku i zabawa taneczna. Impreza zakończyła się tuż przed 
północą.   

 

12 maja 2018r. na terenie ogrodu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD 
„ASTER”. W zebraniu uczestniczyło 94 członków PZD z naszego ogrodu (frekwencja 45,6 %) 

W oczekiwaniu na II termin zebrani zapoznani zostali ze zmianami w Statucie PZD, które 
obowiązują od 23 lutego 2018r. Ponadto Prezes Jan Płoński zasygnalizował problemy dot. bezpie-
czeństwa i utrzymania porządku w ogrodzie oraz przestrzegania przepisów Regulaminu ROD, na 
które to tematy pisemne informacje otrzymali działkowcy wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebra-
niu. 

 Walne Zebranie zaaprobowało 
sprawozdania organów statuto-
wych ogrodu za 2017 rok oraz 
plany merytoryczne (pracy za-
rządu, zamierzeń inwestycyjno-
remontowych) i finansowy na rok 
bieżący.  Uchwalono również wy-
sokość opłat ogrodowych na 
2018 rok. Łącznie w tych spra-
wach podjęto 10 uchwał.  

 

 

 



W dowód uznania za  
szczególne zasługi dla roz-
woju naszego ogrodu, Walne 
Zebranie przez aklamację 
podjęło uchwałę o nadaniu ty-
tułu „Honorowego Członka 
ROD „ASTER”  kol. Michałowi 
Leończukowi, któremu wrę-
czono okolicznościowy „Akt 
Nadania”. Dyplom z podzięko-
waniem za wieloletnią i ofiarną 
pracę podczas pełnienia funk-
cji  gospodarza ogrodu, prezes J. Płoński przekazał dotychczasowemu gospodarzowi Piotrowi Do-
malewskiemu. Działkowcy oklaskami nagrodzili wyróżnionych kolegów.   

 

Wzorem lat ubiegłych 19 maja  2018 r. działkowcy z ROD „ASTER”, oraz emeryci z łomżyń-
skiego Koła SEiRP i „Klubu Seniora” w Łomży spotkali się na terenie naszego ogrodu na wiosennym 
pikniku. Przy muzyce na żywo wszyscy bawili się znakomicie.. 



Duże emocje towarzyszyły rozgrywanym w międzyczasie drużynowym zawodom w bule. Na trawia-
stym  bulodromie zwyciężyła drużyna z Koła SEiRP. Drużyna naszych działkowców uplasowała się 
n   a II miejscu  

  

 



W dniu 22 czerwca 2018 r. na Strzelnicy Forty w Piątnicy odbył się turniej strzelecki o puchar 
prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łomży.  

W turnieju tym uczestniczyli również nasi działkowcy reprezentujący ogród zarówno w rywa-
lizacji indywidualnej jak i drużynowej. Reprezentanci na-
szego ogrodu w obydwu klasyfikacjach zdobyli najwyższe 
trofeum.  

W klasyfikacji drużynowej kolejność miejsc była na-
stępująca:  

 1 miejsce - drużyna ROD „ASTER” 
 2 miejsce - I drużyna SEiRP 
 3 miejsce - drużyna ZŻ WP 
 4 miejsce - II drużyna SEiRP 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył kol. Jarosław 
Korytkowski reprezentujący nasz ogród. Kolejne miejsca 
zajęli: kol. Tadeusz Olender z łomżyńskiego Koła SEiRP i 
kol. Ryszard Matuszewski ze Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. 

         

Po zakończeniu zawodów uczestnicy turnieju spotkali się przy integracyjnej grochówce. 

 



30 czerwca 2018 r. działkowcy z 
ROD „ASTER”  i członkowie  
Koła Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych w Łomży, wybrali się  na 
wycieczkę do Gierłoży i Mame-
rek.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy od wi-
zyty w Mazurolandii, której  
jedną z atrakcji jest Park Miniatur 
prezentujący miniatury wyjątko-
wych zabytków regionu. Dzięki 
temu w jeden dzień można zwie-
dzić najciekawsze miejsca i 
atrakcje znajdujące się na 
ogromnej mapie Warmii i Mazur.  

 

 

 

 

 

W pobliżu Kętrzyna położona 
jest niewielka miejscowość Gier-
łoż. Adolf Hitler wybudował tu 
swoją główną kwaterę wojenną 
„Wilczy Szaniec”. Zwiedziliśmy 
ruiny tego zamaskowanego w le-
sie  miasteczka, które liczyło ok. 
200 budynków: m.in. schrony, 
baraki, 2 lotniska, elektrownię i 
dworzec kolejowy.  

 

W Mamerkach - 18 km od Gierłoży, 
zwiedziliśmy kompleks bunkrów niemieckich 
z okresu II wojny światowej. W latach 1940-
1944 zbudowano go dla potrzeb 40 
najwyższych generałów i feldmarszałków. 
Mieściła się tu Kwatera Główna Niemieckich 
Wojsk Lądowych. Niemcy nie zdążyli 
wysadzić schronów. Zostały one 
opuszczone bez walki przez wojska 
Wehrmachtu w styczniu 1945.  

 

 

 

 



 

W lokalnym muzeum mieliśmy okazję zobaczyć m.in. makiety wnętrz niemieckiego U-boota oraz 
fragmenty legendarnej „Bursztynowej Komnaty”. Z pobliskiej wieży widokowej, z wysokości 38 m 
roztacza się wspaniały widok na pobliskie jezioro Mamry i malownicze okolice Węgorzewa.  

 

DNI DZIAŁKOWCA 2018 W ROD „ASTER” 

 

8 września 2018 r. na terenie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „ASTER” obchodziliśmy uroczy-
ście Dzień Działkowca. Tegoroczne obchody miały 
szczególny charakter. Po raz obchodziliśmy je w na-
szym ogrodzie wspólnie z działkowcami z całego woje-
wództwa w ramach Okręgowych Podlaskich Dni Dział-
kowca. Obchody  naszego Święta wpisały się w pro-
gram obchodów jubileuszu 600 lecia nadania praw 
miejskich Łomży. Honorowy patronat nad obchodami 

objął Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 

     

 

 

 Uroczystości okręgowe rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru Okręgowego Zarządu Podlaskiego, a na-
stępnie odegranie hymnów: państwowego i działkow-

ców - Zielona Rzeczpospolita. 



     Prezes Okręgu Podlaskiego PZD Andrzej Bojko 
przywitał zaproszonych gości: przedstawicieli 
władz miejskich, samorządowych, parlamentarzy-
stów oraz aktyw związkowy okręgu. Prezydent Mia-
sta Łomża Mariusz Chrzanowski i poseł ziemi Łom-
żyńskiej Lech Kołakowski w swoich wystąpieniach 
złożyli działkowcom życzenia z okazji święta, pod-
kreślając rolę i znaczenie rodzinnych ogrodów 
działkowych dla społeczności lokalnej. Do tych ży-
czeń przyłączyli się przedstawiciele władz i organi-

zacji zaproszonych na uroczystość. 

Dla upamiętnienia obchodów 
Okręgowych Dni Działkowca, które w 
Łomży odbyły się po raz pierwszy, po-
sadzono drzewo okolicznościowe. Na-
stępnie wręczono zasłużonym dział-
kowcom odznaczenia związkowe i 
ogłoszono wyniki konkursów zorgani-
zowanych przez Okręgowy Zarząd 
Podlaski PZD.  Pierwsze miejsce 
w kategorii „Rodzinny Ogród Działkowy 
2018” zajął ROD „ASTER”, a działka 
Danuty i Marka Palińskich z naszego 
ogrodu została laureatką  konkursu 
„Najpiękniejsza Działka 2018”. Prezes 
OZP Andrzej Bojko wręczył prezesowi 
ogrodu Janowi Płońskiemu  puchar 
ufundowany zarządowi ROD ASTER 
za upowszechnianie programu „ogrody 
otwarte na społeczność lokalną”. Roz-
strzygnięto także konkursy na najlep-

szą nalewkę i najpyszniejsze ciasto.  

     Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewnił zespół TABOR pod kierownic-

twem Pani Teresy Dzięgielewskiej.  

      Po zakończeniu części oficjalnej 
goście zwiedzali ogród, oglądali wy-
stawę plonów działkowych oraz prace 
artystyczne działkowców z ROD 
ASTER: Marka Palińskiego – metalo-
plastyka, Teresy Grodzkiej – haft krzy-
żykowy i biżuteria koralikowa, Ber-
nardy Smolińskiej – prace szydełkowe 
i biżuteria koralikowa, Stanisławy Ba-
bińskiej – przyroda w fotografii oraz 
Krystyny Kordas – foto książki. 



Uroczystości okręgowe 
zakończył poczęstunek i 

wspólna zabawa przy muzyce.  

Po uroczystościach 
okręgowych odbyły się ogro-
dowe Dni Działkowca, na któ-
rych wręczono dyplomy dział-
kowcom naszego ogrodu za 
pracę społeczną na rzecz 
ogrodu oraz za zaangażowa-
nie w przygotowaniu Okręgo-
wych Dni działkowca. Rozstrzy-
gnięty został plebiscyt dział-
kowców  na najładniejszą 
działkę. Głosami działkowców 
rywalizację tą wygrała działka 
nr 57 użytkowana przez Bar-

barę i Zbigniewa Olkowicz. 

Atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży była popularna gra w 
rzutki wersji mega. Tarcza o 
średnicy ponad 2 metry i gąb-
kowe rzutki dostarczyły uczest-
nikom wiele emocji i rozrywki. 
Wszystkie dzieci obdarowane 
zostały upominkami. 

W międzyczasie trwała 
wspólna biesiada i zabawa ta-
neczna, które zakończyły się 
ok. godz. 22:00.  

 



 

Od szeregu lat ogród wspiera Radę Osiedla nr 12 w Łomży w  organizacji konkursu „Anima-

las”, którego myślą przewodnią jest popularyzacja tematyki mającej na celu poznawanie otaczającej 

nas przyrody przez młodzież z łomżyńskich szkół i przedszkoli. Oprócz dyplomu do ogrodu trafiły 

hotele dla owadów, budki lęgowe i karmniki dla ptaków wykonane przez uczestników konkursu. 

 



11 maja 2019 r. odbyło 
się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo Wyborcze człon-
ków naszego ogrodu. Prezes 
– Jan Płoński podziękował 
członkom ustępującego za-
rządu za bardzo dobrą 
współpracę i zaangażowanie 
w rozwiązywaniu spraw 
ogrodu, oraz działkowcom za 
współpracę z zarządem. 

Podsumowując minioną  
4-cio letnią kadencję podkre-
ślił, że działania Zarządu  w 
okresie minionej kadencji w 
znacznej mierze wynikały z 
zadań określonych w progra-
mach KR PZD pn.: „ROD XXI 
wieku” i „Program Społecz-
nego Rozwoju ROD” mających na celu przyspieszenie technicznego rozwoju infrastruktury ogrodu  
a także aktywizację działań organizacyjnych na rzecz społeczności lokalnych. Kierunki nakreślone 
w tych programach oraz analiza wyników powszechnego przeglądu naszego ogrodu i działek prze-
prowadzonego w 2015 r. stanowiły podstawę do opracowania przez zarząd ogrodu „Planu moder-
nizacji infrastruktury na lata  2016-2019”. 

Z istotnych przedsięwzięć zrealizowanych w minionej kadencji to: 

 modernizacja sieci wodociągowej  w alejkach: Wiśniowa, Tulipanów, Irysów – koszt inwesty-
cji prawie 50 tys. zł.  

 zakup i montaż urządzeń monitoringu ogrodu  

 Wymiana tablic ogłoszeniowych  

 instalacja oświetlenia bram wjazdowych  

 dostosowanie pomieszczeń biura do wymogów RODO  

 przebudowa układu pomiarowego ujęcia wody  

Ważnym elementem w pracy zarządu były przedsięwzięcia na rzecz integracji naszego środo-
wiska oraz współpracujących z nami organizacjami. Do  tradycji ogrodu należą „Pikniki Wio-
senne” organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz 
uczestnictwo działkowców w wycieczkach i  turniejach strzeleckich z broni sportowej organizo-
wanych przez SEiRP. W minionej kadencji były to wycieczki: w 2015 r. - do Olsztynka i Olsztyna; 
w 2016 r. - do Osowca, Tykocina i Ciechanowca  oraz w 2018 r -do Gierłoży i Mamerek. Nato-
miast w  turniejach strzeleckich nasi działkowcy plasowali się na czołowych lokatach zarówno w 
klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej. 

 Za upowszechnianie idei otwartego ogrodu w społeczeństwie lokalnym zostaliśmy wyróżnieni 
pucharem prezesa Zarządu Okręgowego Podlaskiego PZD 

 Szczególnie uroczyście obchodzimy w naszym ogrodzie  Dzień Działkowca, w którym  oprócz 
działkowców i ich gości uczestniczą również  emeryci z Koła SEiRP i Klubu Seniora w Łomży. 
Szczególny charakter miały obchody Dni Działkowca w 2018 r. kiedy to w naszym ogrodzie miały 
miejsce okręgowe obchody tego święta. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie zaaprobowało dokumenty sprawozdawcze 
za 2018 r i okres kadencji oraz udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. 



W wyniku wyborów wybrano 8 -mio osobowy zarząd  ogrodu i 3 osobową komisję rewizyjną. 
Perezem ogrodu został ponownie Jan  Płoński 

  Skład nowych organów statutowych ogrodu przedstawia się następująco: 

Zarząd ogrodu 

 Prezes  - Jan Płoński  

 Wiceprezes – Stefan Grodzki 

 Sekretarz-Sławomir Kordas 

 Skarbnik – Kazimierz Miłosek 

 Członkowie: - Justyna Żmijewska, Piotr Domalewski i Marek Paliński, Jan Parda 

Komisja Rewizyjna 

 Przewodniczący – Eugeniusz Trusewicz 

 Sekretarz – Halina Makowska 

 Członek – Aleutyna Kołos 

Delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrany został Jan Płoński. 

 

PIKNIK WIOSENNY 2019 

25 maja 2019 r. na terenie ROD „ASTER” na dorocznym, Wiosennym Pikniku spotkali się 
nasi działkowcy oraz emeryci z Koła SEiRP i „Klubu Seniora” w Łomży.  



W rozgrywanych tradycyjnie już drużynowych zawodach w bule tym razem zwyciężyła drużyna na-
szych działkowców. Drużyna z Koła SEiRP oraz Klubu Seniora uplasowały się na kolejnych miej-
scach.  

Przy muzyce, grillu i biesiadnym stole, uczestnicy pikniku mile spędzili sobotnie popołudnie.  

 

 



 

 

Wycieczka do Reszla,  Świętej Lipki i Mrągowa 

Wycieczka do Reszla,  Świę-

tej Lipki i Mrągowa to kolejna 

impreza integracyjna , na 

którą 27 czerwca 2019 r. wy-

brali się nasi  działkowcy i 

emeryci z Koła SEiRP  w 

Łomży.  

W Reszlu zwiedziliśmy 
wieżę zamkową a w niej 
salę rycerską  wraz z salą 
średniowiecznych narzędzi 
tortur. Niepowtarzalna, ta-
jemnicza atmosfera starego 
zamczyska, gotyckie wnę-
trza, urokliwe miasteczko u 
stóp warowni i piękne, ma-
zurskie krajobrazy - wszystko to tworzy niezapomniany  klimat.  
Kolejny etap wycieczki to sławne sanktuarium maryjne w Świętej Lipce, gdzie wysłuchaliśmy  kon-

certu organowego. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, 

freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie - to wszystko stanowi, 

że Święta Lipka jest "Perłą Baroku"- obiektem zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego 

baroku w Polsce.  



W Mrągowie odwiedziliśmy  muzeum sprzętu wojskowego, które jest jedyną w Polsce północno-

wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Kolekcja, którą 

założyciel Muzeum gromadzi od kilkunastu lat, liczy około 80 pojazdów. Jej trzon stanowią pojazdy, 

które były wykorzystywane przez armie byłego Układu Warszawskiego. Niewątpliwą atrakcją był 

przejazd transporterem opancerzonym po okolicznych bezdrożach.  

Odwiedziliśmy również 

położone w Mrągowie 

miasteczko wester-

nowe. Ponieważ sezon 

w nim się jeszcze nie 

rozpoczął, obejrzeliśmy 

jedynie budynki będące 

jedną z jego atrakcji. 

Po smacznym, „ domo-

wym” obiedzie w sto-

łówce w budynku Ko-

mendy Powiatowej Po-

licji w Mrągowie, w po-

godnych nastrojach 

wróciliśmy do Łomży. 

 

 

 



 

 

W dniu 19 lipca 2019 r. na Strzelnicy 

Forty w Piątnicy odbył się turniej strzelecki zor-

ganizowany przez Koło SEiRP w Łomży, w któ-

rym uczestniczyli również działkowcy z na-

szego ogrodu. Oprócz członków naszego Koła 

w turnieju uczestniczyli również koledzy ze 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łomży, 

działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„ASTER” i członkowie Rady Osiedla nr 5 w 

Łomży.  

W klasyfikacji drużynowej kolejność 

miejsc była następująca:  

1. drużyna ROD „ASTER” 

2. drużyna ZŻ WP 

3. drużyna SEiRP 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył 

kol. Jan Kowalski ze Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego. Kolejne miejsca zajęli: kol. Ryszard 

Matuszewski - ZŻ WP i kol. Tadeusz Olender 

z naszego Koła SEiRP. 

Po zakończeniu zawodów wszyscy 

uczestnicy turnieju tradycyjnie spotkali się przy 

integracyjnej grochówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        24 sierpnia 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 

spotkaliśmy się z naszymi rodzinami i przyjaciółmi w  ROD 

„ASTER”, żeby wspólnie w radosnym nastroju świętować 

Dzień Działkowca. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć  

Pana Grzegorza Daniluka, kierownika Kancelarii Prezydenta 

Miasta, koleżanki i kolegów z  zarządów ROD „Jakuba Wagi”, 

„Wiarus” i „Relax” oraz z Koła SEiRP w Łomzy.  

Uroczystość rozpoczęliśmy odsłuchaniem hymnu działkow-

ców „Zielona Rzeczpospolita”  

 

Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa Jana Płoń-

skiego miało miejsce wręczenie  dyplomów działkowcom za 

wzorową dbałość o estetykę uprawianej działki oraz aktywny 

udział w pracy społecznej na rzecz ogrodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie dokonano oficjal-

nego otwarcia siłownia zewnętrznej i 

monitoringu, które to przedsięwzięcia 

zrealizowano przy wsparciu finanso-

wym Urzędu Miasta w Łomży. Symbo-

licznego przecięcia wstęgi dokonał 

przedstawiciel prezydenta Łomży 

Grzegorz Daniluk oraz Zbigniew Bro-

nowicz w imieniu Kolegium Prezesów 

ROD. 



 

Po części oficjalnej odbyły się za-

bawy i konkursy dla dzieci i dorosłych a ich 

uczestnicy obdarowani zostali upominkami.  

    

 

 

 

Jednocześnie trwała zabawa taneczna i bie-

siada pod wiatą i przy ognisku. W jej trakcie ko-

misja ogłosiła wyniki plebiscytu działkowców na 

najładniejszą działkę. Laureatami tegorocznej 

edycji plebiscytu zostali użytkownicy działki nr 

100  Barbara i Włodzimierz Załęscy. Zwycięz-

com gratulujemy.  

 

 



07.09.2019 r. w Sangate Hotel Aiport w Warszawie odbyły się Krajowe Dni Działkowca -                

największe święto polskiego ruchu 

ogrodnictwa działkowego. Impreza 

zgromadziła prawie 300 osób repre-

zentujących 26 okręgów PZD, w tym 

członków zarządów ROD, zasłużo-

nych działkowców, uczestników kon-

kursów krajowych a także przedsta-

wicieli władz samorządowych oraz 

członków Krajowej Rady PZD i Krajo-

wej Komisji Rewizyjnej. Była tam 

również delegacja  naszego 

ogrodu na czele z prezesem Janem 

Płońskim.  

Po wystąpieniach okolicznościowych: 

Prezesa Kondrackiego i zaproszo-

nych gości, miało miejsce uhonoro-

wanie najbardziej zasłużonych dział-

kowców i działaczy odznaczeniami 

związkowymi przyznanymi przez Kra-

jowy Zarząd PZD. 

Tradycyjnie, jak co roku podczas Kra-

jowych Dni Działkowca ogłoszone zo-

stały wyniki krajowych konkursów. W 

konkursie „Rodzinny Ogród Dział-

kowy 2019” pierwsze miejsce zajęły 

ex aequo ROD „Pod Lasem” w Białej 

Podlaskiem I ROD „Pod Kasztanami” 

w Żorach. Nasz ogród, ROD 

„ASTER”, znalazł się w grupie 10 

ogrodów - laureatów- z tytułem 

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 

2019”. Uhonorowani zostaliśmy 

pucharem, tablicą okoliczno-

ściową i dyplomem oraz nagrodą 

pieniężną w wys. 4 tys. zł. 

Sukces ten był możliwy dzięki 

zaangażowaniu zdecydowanej więk-

szości naszych działkowców w dba-

łość o estetyczny wygląd działek i 

ogrodu. Na  wizerunek ogrodu nie-

wątpliwy wpływ ma jego infrastruk-

tura, która w bieżący roku wzbogaciła 

się o siłownię plenerową. Było to 

możliwe dzięki istotnemu, finanso-

wemu wsparciu naszego samorządu 

– Urzędu Miasta w Łomży. 

 



 

Prezydent z odznaką od działkowców 

czwartek, 19 wrzesień 2019                                                                                                             

 

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski został odznaczony za zasługi na rzecz Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego "Aster". Uroczystej dekoracji dokonał prezes Jan Płoński, 
podkreślając, że jest to pierwsza odznaka wydana przez jego ogród działkowy. - W ten spo-
sób chcieliśmy podziękować panu prezydentowi za wspieranie idei ogrodów działkowych – 

mówi. 

Przez długie lata łomżyńskie ogrody działkowe nie mogły otrzymywać wsparcia z samorządu. Zmie-
niła to uchwała podjęta przez Radę Miejską na wniosek prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, 
która reguluje tryb przekazywania dotacji celowych. Dzięki temu ogrody działkowe mogą realizować 
swoje zadania. 

- Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 14 tysięcy złotych na dwa zadania. Jedno zadanie 
zakończyliśmy, czyli budowę siłowni oraz montaż monitoringu i przeznaczyliśmy na nie 7 tys. zło-
tych. Drugą połowę środków zabezpieczyliśmy na wymianę pompy głębinowej studni – mówi wice-
prezes ROD "Aster" Stefan Grodzki. 

 

https://xlomza.pl/site/assets/files/12910/70476570_2357761247806868_483462379493916672_o.jpg


7 października 2019 r. działkowcy spotkali się przy w pracach porządkowych na rzecz ogrodu. Po 

ich zakończeniu odbyło się tradycyjne „pieczenie ziemniaka” i biesiadne spotkanie pod wiatą. 

 

 



Rok 2020 był rokiem szczególnym.  Pandemia koronawirusa, która w Polsce zaczęła się nasilać od 

marca 2020 r., zdezorganizowała normalne funkcjonowanie prawie we wszystkich dziedzinach ży-

cia gospodarczego i społecznego. Na terenie kraju ogłoszony został stan epidemii. Mając na uwa-

dze zminimalizowanie skutków zagrożeń dla działkowców i ich rodzin Krajowy Zarząd PZD posta-

nowił przesunąć terminy walnych zebrań w rod które winny się odbyć do 15 maja, na II półrocze, 

oraz wprowadzić szereg ograniczeń w funkcjonowaniu ROD. Zarząd naszego ogrodu realizując za-

lecenia KZ PZD, podjął uchwałę o przesunięciu na późniejszy termin walnego zebrania, które pla-

nowane było na 09.05.2020 r. W komunikatach zamieszczonych  w gablotach ogrodowych i stronie 

internetowej, informowano działkowców o podejmowanych decyzjach i wprowadzaniu kolejnych ob-

ostrzeń takich jak: 

 zawieszenie pracy członków zarządu w biurze, (pozostał kontakt telefoniczny, koresponden-

cyjny i drogą mailową), 

 wyłączenie z użytkowania terenów ogólnych ogrodu w tym: placu zabaw dla dzieci, siłowni 

plenerowej i wiaty, 

 zakaz urządzania na działkach spotkań towarzyskich  i imprez, 

 ograniczenie pobytu na ogrodzie do niezbędnego minimum a następnie zamknięcie terenu 

ogrodu dla osób trzecich. 

Działkowcy naszego ogrodu ze zrozumieniem podeszli do wynikłej sytuacji stosując się do wy-

danych zaleceń.  

Trwający stań zagrożenia epidemicznego wykluczył również organizację tradycyjnych imprez 

integracyjnych w ogrodzie takich jak Piknik Wiosenny czy Dzień Działkowca.  

 Brak decyzji, które są jedynie w gestii WZ skutkował tym, że nie podejmowane były żadne 

przedsięwzięcia inwestycyjno remontowe a ograniczono się jedynie do bieżącej konserwacji urzą-

dzeń infrastruktury ogrodowej. Opłaty ogrodowe niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjono-

wania ogrodu, przyjmowane były zaliczkowo do wysokości ubiegłorocznej. 

Stopniowe znoszenie przez rząd ograniczeń wynikających ze stanu epidemii spowodowało 

możliwość otwarcia ogrodu dla osób spoza rodziny działkowca i korzystania przez nich z 

infrastruktury ogrodowej. Zarząd ogrodu uchwałą 26/2020, z dniem 1 sierpnia 2020 r. odwołał 

wszystkie ograniczenia w funkcjonowaniu ogrodu wprowadzone uchwałą KZ PZD nr 107/2020 z 

29.04.2020 i utrzymane mocą uchwały zarządu ROD nr 24/202 z 15.06.2020 r. Jednocześnie 

zwrócił się z apelem do działkowców o przestrzegania podczas pobytu na ogrodzie  nakazów i 

decyzji władz centralnych, lokalnych i sanitarnych związanych z trwającym stanem epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epidemia koronawirusa spowodowała, że planowane na 9 maja br. w naszym ogrodzie 

Walne Zebranie Sprawozdawcze nie mogło się odbyć. Z tego też powodu nie były podejmowane 

żadne przedsięwzięcia, które wymagają zgody walnego zebrania. Ponieważ interpretacja przez KR 

PZD Ustawy o ROD dopuszcza możliwość przeprowadzenia w obecnej sytuacji epidemicznej wal-

nego zebrania komisarycznego, którego decyzje mają taką samą moc jak walnego zebrania spra-

wozdawczego, zarząd grodu podjął decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.  

W dniu 19 września 2020 r. 

odbyło się w naszym ogrodzie 

Walne Zebranie Komisaryczne. Ze-

branie otworzył prezes ogrodu Jan 

Płoński. Przypomniał, że formuła wal-

nego zebrania podyktowana jest aktu-

alną sytuacją epidemiczną i związa-

nymi z tym ograniczeniami. W Walnym 

Ze-braniu Komisarycznym uczestni-

czyli członkowie PZD z naszego 

ogrodu wyznaczeni uchwałą Okręgo-

wego Zarządu Podlaskiego PZD.  Wskazał przy tym na odpowiedzialność uczestników Walnego 

Zebrania Komisarycznego, ponieważ gremium to podejmować będzie decyzje dotyczą-ce całej spo-

łeczności ogrodowej.  

Prezes poinformował, że z uwagi 

na trwającą epidemię zarząd zrezygno-

wał w br. z organizacji uroczystych ob-

chodów Dnia Działkowca. Środki finan-

sowe, które miały by pójść na organiza-

cję tych obchodów wykorzystane zo-

staną w roku 2021, kiedy to  ogród nasz 

obchodził będzie 40-lecie.  

Walne Zebranie przyjęło spra-

wozdania organów statutowych ogrodu 

za 2019 rok oraz plany merytoryczne 

(pracy zarządu, zamierzeń inwestycyjno-remontowych) i finansowy na rok bieżący.  Uchwalono rów-

nież wysokość opłat ogrodowych na 2020 rok. W br. pobrano zaliczkowo opłatę ogrodową, która 

była na poziomie roku ubiegłego. Opłata ta jednak musi być wyższa z powodu: 

 Wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej o 0,02 zł/m2  działki, 

 Wzrostu kosztów partycypacji o  0,01 zł/m2  działki, 

 Wzrostu kosztów utrzymania czystości i prac gospodarczych o 0,01 zł/m2  działki. 

Wysokość opłaty wyrównawczej zostanie przekazana dla użytkowników każdej działki. Ter-

min opłaty wyrównawczej – 15.10.2020 r. 

Zebranie uchwaliło również;  

 zmiany w regulaminie korzystania z wody 

 zasady gospodarki odpadami komunalnymi w ROD „ASTER” 

Łącznie w w/w sprawach podjęto 13 uchwał. 



W sierpniu  2020 r. Prezydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski ogłosił konkurs pn. "Piękno mojej działki", skierowany 
do użytkowników działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Współorganizatorem był Okręgowy Zarząd Pod-
laski Polskiego Związku Działkowców. 

Cel konkursowej inicjatywy to zaprezentowanie najpięk-
niejszych działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych poprzez docenienie osobistego zaangażowania ich 
użytkowników oraz inwencji w wykorzystaniu terenu przy pla-
nowaniu nasadzeń i naniesień. To również wykazanie społecz-
nej, proekologicznej i prozdrowotnej roli działki przy jednocze-
snym uzewnętrznieniu jej atrakcyjności zarówno w zakresie 
użytkowym jak i rekreacyjno - wypoczynkowym.  

23 września Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski 
i prezes Okręgowego Zarządu PZD Andrzej Bojko wręczyli 
wyróżnienia laureatom konkursu. Uroczystość odbyła się w 

Domku Pastora.  

Jury zdecydowało, że najpiękniejszym miejscem wypoczynku mogą pochwalić się Danuta i 
Marek Palińscy z naszego ogrodu, dz. nr 48. Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów kosiarkę spa-
linową. II miejsce na podium zajęli również nasi działkowcy - Barbara i Zbigniew Olkowicz – dz. nr 
57. Wśród laureatów znaleźli się także: Krystyna i Sławomir Kordas – dz. nr. 28 oraz Barbara i 
Włodzimierz Załęscy – dz. nr 100. Uczestniczący w konkursie użytkownicy działek: nr 36 – Joanna 
i Krzysztof Rafałowscy i nr 80 – Kinga Cekała, wyróżnieni zostali dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi. 

 

     dz. nr 57 



 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy.  

 

 

     dz. nr 80 


