
 

                                                   Szanowni Państwo 
       Znów nadszedł wrzesień, niosąc nam wspomnienie odchodzącego lata, satysfakcję z dorodnych 
plonów, a także radość spotkania się w wielkiej rodzinie  działkowców z ogrodów łomżyńskich i 
piątnickich.  Okazją  spotkania w tak szerokim gremium jest 40 – lecie powstania naszego ogrodu. 
      Tak proszę Państwa to już 40 lat. Wielu z nas pamięta jak w maju 1976 r  geodeci podzielili teren 
na działki i nowo upieczeni działkowcy zaczęli się szarpać z kiepsko przyoranym żytem aby 
przygotować pierwsze zagonki pod uprawę warzyw. Długo jeszcze trzeba było czekać na ogrodzenie 
terenu czy budowę wodociągu, ale pamiętamy tę początkową radość, że wreszcie i Łomża doczekała 
się pierwszego w swoich dziejach ogrodu działkowego. Tak to wyglądało od strony przeciętnego 
działkowicza, ale w dzisiejszym dniu warto przybliżyć Państwu głębszą historię. Podjąłem się tej roli, 
ale mam o tyle ułatwione zadanie, że własną pamięć posiłkuję wiedzą zaczerpniętą  z książki pt „ Zarys 
historii ogrodnictwa działkowego na terenie województwa łomżyńskiego” napisanej i wydanej w1993 
roku przez Panów Mieczysława Górskiego- ówczesnego Prezesa Wojewodzkiego Zarządu i Czesława 
Piaścika -kierownika biura WZ PZD. 
 Autorzy piszą: „ Powstanie ogrodu było możliwe dzięki inicjatywie załóg łomżyńskich zakładów pracy, 
poparciu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Zarządu 
Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Białymstoku. Koncepcja organizacji ogrodu powstała w 
pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, a więc w klimacie wyjątkowo sprzyjającym i korzystnym 
zarówno ze strony władz administracji państwowej, jak i stosunkowo dobrej kondycji ekonomicznej 
istniejących w Łomży przedsiębiorstw i zakładów pracy”.  
      Po zbilansowaniu potrzeb na działki w poszczególnych zakładach pracy i środków finansowych 
zgromadzonych na funduszach świadczeń pracowniczych, dokonano wstępnego przydziału działek. I 
tak: „Urząd Wojewódzki z podległymi jednostkami otrzymał do dyspozycji 188 działek, Urząd Miejski -
25, KWMO -41, KW PZPR -20, Prokuratura i Sądy -4, Wydział Oświaty -22, WZKi OR -6, Centrala 
Nasienna -8, Straż Pożarna -6, WZ Usług Wodnych -6, PKS -16, PZU -5, WZGS -8, Meliracje -18, NBP -5, 
Teleklomunikacja -6,  Szpital -16, Geodezja- 7,  „Powogaz” -10, Weterynaria -11, WPGKiM -38, 
Fabryka Mebli -17,  Łomżyńskie Zakłady Spożywcze- 2, Mleczarnia -8, ŁSM -3, Krochmalnia – 21, 
WDRM i Oś. Wiejskich -6.” 
 W sumie przydzielono zakładom pracy 539 działek i tyle w początkach istnienia miało ich być.  Pod 
ogród przekazano 19,9477 ha ziemi, z terenów leżących w obrębie miasta i gminy Łomża / Aleja 
Główna w tamtych czasach stanowiła granicę miasta ze wsią Zawady Przedmieście/. Powierzchnia 
pod działkami wynosiła 18 ha, pozostała powierzchnia stanowiła drogi i alejki w ogrodzie, 
przewidziane tereny pod parking, budowę domu działkowca i pod place zabaw. Tereny te nie 
nadawały się do natychmiastowego zagospodarowania / były to wyrobiska po glinie i starej  
żwirowni/, wymagały dużych nakładów finansowych na ich rekultywację, a pierwszoplanowym 
zadaniem zakładów pracy jak i urzędu miejskiego było ogrodzenie terenu i doprowadzenie wody.  W 
późniejszym okresie kolejne Zarządy ogrodu uznały, że w związku z wielkimi potrzebami społecznymi 
na działki, teren ten zostanie podzielony i powiększy areał pod działkami. Obecnie w ogrodzie jest 573 
działki oraz dotkliwy brak terenów na ogólne potrzeby  ogrodu, takie jak rozbudowa parkingu, czy 
urządzenia placów rekreacyjnych. 
     Pierwszy zarząd ogrodu powołał Prezydent Miasta, do kooptowując kandydatów odpowiedzialnych 
w większych zakładach pracy za współtworzenie ogrodu. Obowiązkiem kronikarza należy dzisiaj  
przypomnieć te osoby. 
A więc: Przewodniczącą została Pani Dominika Brzózko szefowa Wydziału Zatrudnienia UM, jej 
zastępcą Józef Majewski pracownik WRZZ, sekretarzem -Teresa Ginalska również sekretarz Wydz. 
Organiz. UM, gospodarzem Pan Antoni Petkowski z WPGKiM, członkami zarządu  Panowie:    Henryk 
Kryński / Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej, Alojzy Kolasiński i Stanisław Matulewicz - emerytowani 
milicjanci oraz Zdzisław Ciborowski / Urząd Wojewodzki.  Należy stwierdzić, że działalność tego 
zarządu była iluzoryczna. Faktyczną władzę w swoich sektorach pełniły służby związkowe lub komórki 
kadrowe z zakładów pracy zgodnie z przydziałem ilości działek. Każdy zakład miał wykaz członków 
którym przydzielił działki i  w sposób dowolny, pomijając przepisy organizacji działkowców, w 



 

późniejszym okresie dysponował nimi. Aby uzasadnić taką działalność, przyjęto nazwę ogrodu 
„Międzyzakładowy  Ogród Działkowy im Jakuba Wagi”. W zakładach pracy zbierano opłaty za 
przydział działki, przelewano je na konto Urzędu Miasta. Część zakładów pracy nie wywiązała się, z 
zobowiązań finansowych z tytułu wykupu ziemi pod powstały ogród. Panował chaos i zarząd przestał 
funkcjonować.  Pamiątką, która przetrwała do dzisiejszych czasów, tamtej działalności jest  30,6 % 
niezgodnie  z regulaminem POD  pobudowanych altan, zbyt blisko granicy z sąsiadem lub alejką.  Taki 
stan rzeczy przerwał powstały w międzyczasie Wojewódki Zarząd POD w Łomży, powołując 29 
czerwca 1979 r. zarząd komisaryczny, który porządkował sytuację ogrodu i przygotowywał pierwsze 
walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zebranie odbyło się 12.10.1979 r. Zmieniono formułę 
ogrodu na Miejski Pracowniczy Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży i  wybrano nowe władze 
ogrodu. W zarządzie znaleźli się:  
Przewodniczący -Pan Bogdan Balewski, jego zastępca – Tadeusz Olejniczak i Janina Bachanowicz, 
sekretarz – Wanda Wałkuska, gospodarz – Antoni Petkowski, członkowie: Zdzisław Żero, Andrzej 
Kawicki, Henryk Kryński, Stanisław Polewaczyk. Komisją Rewizyjną kierował Pan Władysław 
Borkowski, a Komisją Rozjemczą – Pan Ryszard Goździewski.  
      Od tego pory „ w ogrodzie zaczęło się coś dziać. Nastąpił wzrost dyscypliny, a uprawiane działki 
były coraz estetyczniejsze”. Ogród był już ogrodzony, w latach 1981 -83 wybudowano sieć 
wodociągową, wyżwirowano główną aleję, przystąpiono do rekultywacji terenów ogólnych, i 
okrawężnikowania wszystkich alejek w ogrodzie. W tych latach na czele zarządu stanął Pan Tadeusz 
Olejniczak. To dzięki jego staraniom Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska postawiła 
przy głównej bramie ogrodu pawilon handlowy. W jego jednej części powstało biuro ogrodu, a w 
drugiej – sezonowy sklep ogrodniczy i skup nadwyżki owoców i warzyw. W 1992 r. Zarząd wykupił go 
za niewielkie pieniądze  od Spółdzielni i do dziś służy nam ten obiekt za biuro zarządu, magazyn i 
warsztat gospodarza ogrodu.  W tym roku planowaliśmy wykonać termomodernizację i gruntowny 
remont budynku, ale z braku wykonawcy prace zostaną przełożone na przyszły rok.  
   „ Od 30. 05. 1984 r. Prezesem Zarządu został Pan Kazimierz Kiczyński, jego zastępcą – Bogdan 
Balewski, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej -Stanisław Wojnarowski, a Kom. Rozjemczej – Jerzy 
Mańczak” 
    A na zebraniu sprawozdawczo -wyborczym w dniu 26. 04. 1992 r. wybrano władze w składzie: 
Prezes Zarządu -Kazimierz Kiczyński, wiceprezesi: Jerzy Szymanowski, Kazimierz Greloch, członkowie: 
Jan Rybakiewicz, Bernard Dudziński, Stanisław Sienicki, Mieczysław Orzołek, Ryszard Szmitko, Tadeusz 
Głażewski. Komisji Rewizyjnej przewodził -Ludwik Żelechowski, a Rozjemczej – Mirosław Szalunas. 
     Ta  ekipa zajmowała się działalnością administracyjną i statutową, dyscyplinowała działkowców, 
dbała o estetykę działek i ogrodu i z niewielkimi zmianami osobowymi dotrwała do 2001 roku. W 
maju nastąpiła głęboka rekonstrukcja zarządu. Prezesem na kilka miesięcy został Jerzy Szymanowski, 
którego bardzo szybko zastąpił Henryk Pietrzak. Powołano nowego wiceprezesa Pana Waldemara 
Chrząstowskiego, nowego sekretarza- Pana Eugeniusza Brzozowskiego, skarbnika- Henryka 
Kryńskiego, w skład zarządu weszli również: Jerzy Bogdan, Kazimierz Masiuk, Jan Rybakiewicz i 
Stanisław Sienicki.  Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 13 kwietnia 2002 roku przyniosło kolejne 
zmiany. Z Prezesowania zrezygnował Pan Henryk Pietrzak, w jego miejsce kilka tygodni prezesował 
Pan Aleksander Krachało, zrezygnował, a na posiedzeniu zarządu 15 maja br. w skład zarządu 
powołano Pana Czesława Piaścika i powierzono mu funkcję prezesa. Doszło do kolejnej rekonstrukcji 
zarządu. Z prac kolejno rezygnowali: Waldemar Chrząstowski, Kazimierz Masiuk, do składu  doszedł 
Pan Mieczysław Górski- były Prezes WZ PZD w Łomży i późniejszy wiceprezes OZP w Białymstoku. 
     Na okres jednego roku nastąpiła stabilizacja kadrowa, nowy prezes zainicjował elektryfikację 
ogrodu poprzez wybudowanie dwóch linii zasilających / przy pawilonie biurowym i bramie od Zawad-
Przedmieścia/ oraz podłączenia po kilkanaście działek w tych rejonach.  
Wiele się zmieniło w zakresie porządku i dyscypliny w ogrodzie, zainstalowano kilka nowych tablic 
ogłoszeniowych, telefon w biurze ogrodu oraz budkę telefoniczną przy głównej bramie dla wszystkich. 
Po raz pierwszy zorganizowano otwarty dla wszystkich piknik na „Dni Działkowca”, które przez 
kolejnych kilka sezonów z dużym rozmachem organizowały kolejne zarządy.      W maju 2003 roku z 



 

powodów rodzinnych rezygnują z pracy prezes i sekretarz -E. Brzozowski. Zarząd w ich miejsce 
powołuje na Prezesa Stanisława Sienickiego, jego zastępcę – Jerzego Bogdana, a sekretarzem został -
Roman Winko.  Z niewielkimi zmianami ten zarząd pracuje do 2007 roku. Później następuje zamiana. 
Stanowisko prezesa przejmuje ponownie Stanisław Sienicki, a obowiązki  wiceprezesa – Jerzy Bogdan, 
sekretarzem został Kazimierz Gołaszewski, skarbnikiem – Bożena Bujko, w składzie zarządu pozostają: 
Mieczysław Górski, Henryk Kryński, Czesław Okoń, Jan Rybakiewicz, Jerzy Szymanowski. Komisja 
Rewizyjna pracuje na czele z Panem Zdzisławem Erinkiem w składzie: Andrzej Wiktorzak, Barbara 
Kijek, Janusz Pupik, Jerzy Mazur, a Komisja Rozjemcza: Małgorzata Sierzputowska, Teresa Dąbrowska, 
Leszek Mazewski, Kazimierz Sztachelski, Mirosław Szalunas. 
   W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z duchem czasów,  w 2005 roku przyjęto nową nazwę: 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi.   
 Ważną inwestycją wykonaną w 2006 r. była wymiana rur wodociągowych w sektorze III. 
   Wartym odnotowania jest fakt zintensyfikowania od 2008 r.  inwestycji mających poprawić 
infrastrukturę ogrodu. Wznowiono, po wieloletniej przerwie elektryfikację ogrodu, przebudowano 
przyłącze wodociągowe przy ul Zawady Przedmieście umożliwiając  korzystanie z wody miejskiej w 
celach gospodarczych, również/ kosztem 2 działek/ zbudowano parking dla samochodów 
działkowców przy tejże ulicy. Zarząd zachęcony efektami tych inwestycji, nie przestaje w wysiłkach w 
realizacji kolejnych etapów elektryfikacji ogrodu, poprawia nawierzchnię alejki głównej i  parkingu 
przy ul Szosa do Mężenina, wymienia niezbędne fragmenty ogrodzenia zewnętrznego, remonty bram 
i furtek.  
    Kadencja 2010 – 2014 przyniosła niewielkie zmiany. Z prac w zarządzie zrezygnował p. Henryk 
Kryński, w jego miejsce wszedł nowy instruktor fachowy Pan Sławomir Wityński. To jemu 
zawdzięczamy stronę internetową którą zbudował i dotychczas prowadzi, monitoring ogrodu, 
profesjonalnie prowadzone pokazy cięcia drzew i krzewów, próby założenia internetu mobilnego.  
      Kadencja, ta przyniosła również duże upolitycznienie środowisk działkowców, w nieustających 
demonstracjach, apelach, masowych pismach do wszystkich władz centralnych w kraju, 
przedstawialiśmy swoje racje, biliśmy się o swoje „być albo nie być” tj ustawę o ROD, nowelizację 
prawa budowlanego etc. Nie był to okres sprzyjający pracy na rzecz rozwoju ogrodu, a jednak w 
okresie tym całkowicie zmodernizowaliśmy wodociąg ogrodowy poprzez wykonanie przyłączy 
indywidualnych i ich opomiarowanie, oraz przeszliśmy całkowicie na korzystanie z wodociągu 
miejskiego. Nie zapominaliśmy o budowie nowych odcinków elektryfikacji, wszędzie tam, gdzie 
działkowcy spełnili wymagane kryteria. Na dzień dzisiejszy z energii korzysta bezpośrednio 321 
działkowców, w rozdzielniach czeka jeszcze 168 wolnych przyłączy. Tylko 79 działek nie ma 
możliwości skorzystania z elektryczności, ale zmiana tego stanu zależy od woli tych działkowców. 
Możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy zelektryfikowano ogród w 85,3 %. Wykorzystanie 
wszystkich łączy pozostaje na poziomie 65,6 %. 
       W kadencji 2015 -2018 do pracy w Zarządzie wybrano:  
Stanisława Sienickiego /prezes/, Zbigniewa Bronowicza /wiceprezes/, Halinę Zaborszczyk /sekretarz/, 
Jolantę Kotowską /skarbnik/, Józefa Drewnowskiego, Czesława Okonia, Jerzego Szymanowskiego, 
Jana Rybakiewicza i Jarosława Kalinowskiego – społeczny instruktor fachowy. Komisji Rewizyjnej 
przewodniczy Pani Krystyna Popławska, a aktywnie pracują w niej: Grażyna Gromak, Ewa Mazewska, 
Jan Okoński i Andrzej Wiktorzak. Również dopracowaliśmy się aktywnego w swojej pracy Zespołu 
Społecznych Instruktorów Fachowych: Pani Danuty Jarosik, Grzegorza Sitkowskiego, Wiesława 
Makowskiego i wcześniej wspomnianego Jarosława Kalinowskiego. 
   Na ich ręce składam podziękowania za poświęcenie czasu swojej pracy, cierpliwości a często i 
zdrowia dla wszystkich tych którzy w ciągu tych minionych lat brali udział w pracach na rzecz naszego 
ogrodu. 
    Nasz Rodzinny Ogród Działkowy  z każdym rokiem  jest coraz piękniejszy. Deklarujemy dalszą 
rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury. Będziemy dostosowywać  ogród do potrzeb XXI 
wieku, tworząc inwestycje sprzyjające formie ogrodu otwartego dla mieszkańców miasta. 
                                                                          Dziękuję za uwagę 


