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Rozdział I

Działka 1
Kto ma choć małą działkę to szczerze wszystkim powie
Na działce latem ma wczasy i z działki też czerpie zdrowie
Działkowicz więc nie narzeka i więcej nie będzie chciał
Na wczasy nie chce wyjeżdżać choćby pieniądze miał.
Więc tutaj już od wiosny on kopie, grabi, sieje
I ciągle jest radosny z nudziarzy się pośmieje
Popatrzy na swe dzieło jak rośnie samo zdrowie
Możliwe, że zazdroszczą, nie czasem ktoś mu powie
Działkowicz skoro wiosna ma nowalijki swoje
Wspaniałe są dla zdrowia witamin w nich są zdroje
I tak przez całe lato on plony z działki zbiera
Wszyscy są opaleni rodzinkę tam zabiera
Tam bawią się dzieciaki są witaminy świeże
Z niej pewnie każde dziecko radość i zdrowie bierze
Działka to źródło zdrowia tam miło spędzisz czas
Nie nudźcie się w mieszkaniu odwiedźcie czasem nas
Na działce w każdym wieku nikt nigdy się nie nudzi
Szczęśliwy, dotleniony choć czasem się natrudzi
Zmęczenie się nie liczy roślinki rosną w rządku
Do szczęścia nic nie trzeba i wszystko jest w porządku.

Początki ogrodów działkowych. Ogrody na ziemiach polskich.
Ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty. Pierwszy formalnie zarejestrowany i legalnie funkcjonujący ogród powstał w roku 1856 w Lipsku na terenie Niemiec. Było to Towarzystwo Ogrodów Działkowych. Jego celem była popularyzacja wypoczynku, kontaktu z przyrodą i czynnej rekreacji po pracy zawodowej. W krajach mniej zamożnych
niż Niemcy ogrody miały pełnić funkcje typowo utylitarne. W trudnych czasach niosły pomoc
najbiedniejszym rodzinom miejskim. W latach obu wojen światowych i wielkiego kryzysu gospodarczego stwarzały często jedyną szansę przetrwania.
Na ziemiach polskich idea tworzenia ogródków działkowych znana jest od ponad stu lat.
Pierwsze z nich - Rodzinne Ogródki Działkowe (ROD) „Kąpiele słoneczne”, zostały założone
w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 r. Z jego inicjatywy powołano do życia
„Towarzystwo Naturalnego Sposobu Życia”, którego celem było „danie możliwości członkom
towarzystwa korzystania z kąpieli słonecznych w specjalnie do tego urządzonym ogrodzie”. Po
kilku latach towarzystwo uzyskało użytkowanie terenu od gminy tytułem dzierżawy. W części
przeznaczono je na urządzenie kąpieli słonecznych, resztę podzielono na działki i przekazano
je członkom. W krótkim czasie pobudowano dom mieszkalny, w którym zamieszkał gospodarz oraz ulokowano biuro.
Po Grudziądzu idea tworzenia ogrodów działkowych rozszerzyła się na inne obszary ziem
polskich. Ogrody lokalizowano w dzielnicach podmiejskich lub na przedmieściach miast.
Z czasem, z powodu rozrostu większości miast, położone peryferyjnie ogrody znalazły się
w pobliżu centrum miast, stając się często atrakcyjnymi osadniczo i inwestycyjnie.

Działka 2

W 1901 roku na terenach obecnej Polski powstało pierwsze Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych. Koordynowało ono funkcjonowanie ogrodów i reprezentowało na zewnątrz
interesy ich członków.

Moja działka choć jest mała spędzać czas jest na niej miło
I choć ona jest nieduża wszystko na niej się zmieściło
Mam tu wszystko co potrzeba, mam ziemniaki i jarzyny
Są truskawki i porzeczki, są poziomki i maliny
Śliwki, wiśnie i aronia, są borówki, winogrona
Które wiszą nad altanką, to ma działka wymarzona
Kwiaty kwitną już od wiosny i do późnej są jesieni
Taka piękna jest ma działka kolorami wciąż się mieni
Siadam sobie w cieniu drzewa słucham ptaków świergotania
I brzęczenia pszczół cichego, nawet żabek rechotania.

W okresie międzywojennym idea tworzenia ogródków działkowych na terenach miejskich
nie była zbyt popularna. Istniejące już ogrody przeżywały zastój i borykały się ze skutkami
kryzysu gospodarczego w latach 1929-1935.

Jadwiga Koleśnik

W końcowym etapie II wojny światowej, po „wyzwoleniu” części ziem polskich, 6 VI 1944
roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydaje dekret o reformie rolnej. Przewidywał
on wyłączenie spod parcelacji ziemi na ogródki działkowe. W czerwcu 1946 r. wydano następny dekret, który podnosił ogródki działkowe do rzędu urządzeń użyteczności publicznej.
Określał też podstawy ich działania, zapewniał planowy rozwój i uznawał ogrody, jako miejsce
zorganizowanego wypoczynku i źródło uzyskiwania ziemiopłodów dla potrzeb rodzin pracowniczych.
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9 III 1949 r. Sejm uchwalił ustawę „O pracowniczych ogrodach działkowych”. Przekazywała
ona zarząd nad ogrodami działkowymi Centralnej Radzie Związków Zawodowych na zasadzie wyłączności, likwidując prowadzące je stowarzyszenia. Właściciele działek, którzy nabyli
prawo użytkowania na podstawie statutu i regulaminu, prawo to zachowali. Konsekwencją
tej ustawy był dynamiczny i szybki przyrost zasobów Pracowniczych Ogródków Działkowych.
Po wydarzeniach 1980 r. i kompromitacji CRZZ, 6 V 1981 r. Sejm uchwalił ustawę „O Pracowniczych Ogrodach Działkowych”. W jej wyniku ogrody przejął Polski Związek Działkowców na
zasadzie wyłączności.
Po 1989 r. działki pracownicze stały się przedmiotem przetargów i sporów partii politycznych, a nawet rządów. Przedstawiano do akceptacji krańcowe projekty - od likwidacji, po
uwłaszczenie działkowców. Zakończyły się one ostatecznie uchwaleniem w dn. 21 IX 2005 r.
ustawy „O Rodzinnych Ogrodach Działkowych”. Utrzymywała ona większość nabytych przez
działkowców przywilejów. Stwarzała jednak furtkę gminom do likwidacji ogrodów z przeznaczeniem ich terenów na potrzeby inwestycyjne.
W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. o niezgodności w/w ustawy
z Konstytucją RP sytuacja działkowiczów stała się niepewna.
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Rozdział II
Ogród im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego”
W 1873 r. uruchomiono drogę żelazną Brześć - Grajewo. Na jej trasie znalazły się maleńkie
Mońki. Przy nowo otwartej linii powstaje osada kolejowa. Stacja w Mońkach zaczyna odgrywać coraz większą rolę i znaczenie. 1 IV 1954 r., w wyniku zmian administracyjnych w kraju, osada stała się siedzibą powiatu. Przyczyniło się do tego, w znacznym stopniu, dogodne
położenie Moniek przy ważnej i ruchliwej linii kolejowej. Do Moniek zaczęli napływać ludzie
z sąsiednich miast i wsi. W końcu lat 50-tych podjęto decyzję o budowie bloków mieszkalnych. Wybudowano też powiatowy dom kultury z salą kinową, wzniesiono budynek szpitala,
uroczyście otwarto liceum ogólnokształcące. Powstają pierwsze większe zakłady pracy takie
jak: Spółdzielnia Chemiczno-Farmaceutyczna „Betesca”, Centrala Nasienna, Zakład Chemiczny oraz wytwórnia octu. Aktywność miejscowych władz, jak również i samych mieszkańców,
przyczyniła się do nadania Mońkom praw miejskich w dniu 1 I 1965 r.

19 I 2014 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z 2005 r. Zgodnie z nią rodzinne
ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodnicze. W taką organizację przekształcił się także Polski Związek Działkowców.
Obecnie na terenie miasta Mońki istnieją 3 ogrody działkowe:
- Ogród im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego” przy Alei Niepodległości, o powierzchni 31,8 tys. m2.
- Ogród „Ekologiczny” przy ulicy Aleja Wojska Polskiego, o powierzchni 18,1 tys. m2.
- Ogród „Zielona Dolina” przy ulicy Kościelnej, o powierzchni 73,4 tys. m2.

Nowe miasto liczyło wówczas ok. 2800 mieszkańców. Była to w znacznej mierze ludność
napływowa. Duży jej odsetek stanowili mieszkańcy pobliskich wsi. Na fali społecznej aktywności z inicjatywą utworzenia w nowym mieście ogrodów działkowych wystąpili miejscowi
działacze i miłośnicy ogrodnictwa. Grupę inicjatywną stanowili, w znacznej mierze, pracownicy Wydziału Finansowego Powiatowej Rady Narodowej. Należeli do niej: Malinowska Zofia,
Humienik Wanda, Szeląg Genowefa, Sadkowski Nikodem, Halicki Eugeniusz i Czarniecki Zenon - ówczesny Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Historia ogrodów działkowych w Mońkach datuje się na lata 60-te XX w. W kwietniu 1966
r. władze miasta przeznaczyły na potrzeby ogrodów działkowych obszar o powierzchni 21
tys. m2. 5 IX 1966 r. zwołano zebranie organizacyjne przyszłych działkowiczów. Przybyło na
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nie 22 mieszkańców miasta. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Czarniecki Zenon - Kierownik Wydziału GKiM, zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych
Ogrodów Działkowych w Białymstoku - Powichrowski oraz Instruktor WZPOD - Sergiusz Syty.
Przedstawiciel WZPOD Pan Powichrowski zapoznał zebranych z regulaminem POD oraz
zwrócił uwagę na racjonalne wykorzystanie działek. Instruktor WOPOD Sergiusz Syta omówił
sprawy związane z wpisowym oraz opłatami za użytkowanie działek. Zaproponował też zorganizowanie wycieczki do Białegostoku, która miałaby na celu zapoznanie monieckich działkowiczów z zagospodarowanymi ogrodami działkowymi w tym mieście. Polecił też prenumeratę „Działkowca”. Zebrani z aprobatą odnieśli się do tych pomysłów. Ustalono, że ogrodzenie
i nawodnienie ogrodów nastąpi w 1967 r. Zebranie wyłoniło Zarząd Pracowniczego Ogrodu
Działkowego (POD) oraz nadało mu nazwę. Zdecydowano, że będzie to ogród im. „Tysiąclecia
Państwa Polskiego”.
Nazwa wiązała się z tysięczną rocznicą przyjęcia chrztu przez Polskę i faktycznym powstaniem państwa polskiego. Wybrany Zarząd POD ukonstytuował się w składzie:
- Malinowska Zofia - przewodniczący
- Ślesiński Józef - zastępca przewodniczącego
- Szeląg Genowefa - sekretarz
- Sadkowski Nikodem - skarbnik
- Szypulski Stanisław - gospodarz
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Czarniecki Zenon - przewodniczący
- Nosorowska Zofia - sekretarz
- Sidorska Zofia - członek
Komisję Rozjemczą stanowili:
- Humienik Aleksander - przewodniczący
- Dybacka Jadwiga - sekretarz
- Dąbrowska Genowefa - członek
Zarząd przystąpił do pracy nad podziałem działek i zagospodarowaniem ogrodów. Do pracy włączyli się aktywnie właściciele nowych działek. 14 IV 1967 r. odbyło się zebranie ogólne,
na którym wyłoniono nowy zarząd w składzie:
- Malinowska Zofia - przewodnicząca
- Firs Mikołaj - zastępca przewodniczącego
- Szeląg Genowefa - sekretarz
- Sadowski Mikołaj - skarbnik
- Szypulski Stanisław - gospodarz
Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu postanowiono, że każdy użytkownik działki zobowiązany jest do wpłacenia kwoty 130 zł na konto ogrodu działkowego - 100 zł jako
wpisowe i 30 zł za użytkowanie działki. Poruszono też problem konieczności racjonalnego
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jej zagospodarowania. Przydzielono „puste” działki nowym członkom oraz przedstawiono
koszty związane z zakupem materiałów potrzebnych do zagospodarowania działek. Przeanalizowano cennik prac, które miał wykonać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Członkowie ogrodu podjęli zobowiązanie, że każdy z działkowców przepracuje 8 godzin przy
budowie ogrodzenia i kopaniu studni.
17 IV 1967 r. działkowicze zadeklarowali wykonanie ogrodzenia o długości 528 m i przepracowanie 440 roboczogodzin. Notatką służbową z dn. 3 V 1967 r. zobowiązano Zakład Gospodarki Komunalnej do sfinansowania materiałów potrzebnych do ogrodzenia. Tematyka związana z ogrodzeniem, kopaniem studni i trudnościami finansowymi przewijała się przez kolejne
walne zebrania. Pomimo deklaracji, aktywności i szczerych chęci, nie wszystko udało się zrealizować. Narastały problemy i piętrzyły się trudności. W roku 1968 na 56 działek, 16 nie było
użytkowanych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był brak ogrodzenia i dostępu do
wody. W związku z tym, zarówno członkowie zarządu, jak i sami działkowicze podjęli energiczne działania na rzecz „zabezpieczenia” ogrodu i uzyskania dostępu do wody. Na zebraniu
ogólnym w dn. 27 III 1968 r., w wolnych wnioskach, zobowiązano działkowiczów do właściwego zagospodarowania działek, usuwania chwastów i dbania o czystość wokół swoich działek.
Zwrócono też uwagę na konieczność wyegzekwowania zaległych kwot od użytkowników,
którzy dotąd nie uiścili finansowych zobowiązań.

26 III 1969 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym było obecnych 13
członków. W wyniku głosowania wybrano nowe władze w składzie:
- Malinowska Zofia - przewodnicząca
- Firs Mikołaj - zastępca przewodniczącego
- Szeląg Genowefa - sekretarz
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- Sadowski Nikodem - skarbnik
- Szypulski Stanisław - gospodarz
W wolnych wnioskach poruszono sprawę konieczności wykopania studni i wykonania
ogrodzenia. Wytypowano Stanisława Szypulskiego do udziału w szkoleniu na instruktora społecznego.
W 1970 r. składkę uiściło zaledwie 7 osób. W 1971 r. zarząd został zdekompletowany. Z ogólnej liczby 56 działek, użytkowanych było jedynie 34. Przeznaczano je głównie pod uprawę
ziemniaków, ponieważ nadal (pomimo usilnych starań) ogród nie był ogrodzony i brakowało
dostępu do wody. Działkowicze obawiali się, że zasiane i zasadzone przez nich drzewa, warzywa i kwiaty będą narażone na dewastację i zniszczenie przez dzieci i zwierzęta hodowlane
stanowiące własność mieszkających w pobliżu gospodarzy. Sprawozdanie finansowe za ten
rok zamyka się w aktywach i pasywach sumą 2989,60 zł. Uzyskano przychody w kwocie zaledwie 160 zł, w tym 60 zł to składki bieżące i 100 zł wpisowe.
Na zebraniu członków w dn. 26 III 1972 r. zarządu nie zmieniono. Powołano natomiast Komisję Kobiecą w składzie:
- Zagrajczyk Józefa
- Bielawiec Janina
- Sidorska Marianna
W trakcie zebrania ustalono stałą opłatę za użytkowanie działki w kwocie 3 gr. za 1 m2 gruntu, oraz 7 zł składki organizacyjnej. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Adam Waszkiewicz poinformował zebranych, dlaczego ogródki nie zostały do tej pory ogrodzone. Powodem
tego miało być ponoć nie uwzględnienie ogrodów z ogrodzeniem we wcześniejszym planie
przestrzennym miasta. Obecny, zatwierdzony w IV kwartale 1971 r., ogrodzone ogrody już
uwzględnia. Stwierdził też, że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej będzie starać się w miesiącu kwietniu doprowadzić wodę do ogrodu, a w IV kwartale dokonać ogrodzenia ogrodu.
Całkowity jego koszt ma zamknąć się kwotą 150 tys. zł. Ma ona być pozyskana z zieleńców.
Doprowadzeniem wody na działki ma zająć się Zakład Gospodarki Komunalnej przy Prezydium MRN. Roboty niefachowe wykonywane będą przez działkowców. Członkowie ogrodów
zobowiązali się do wykonania, w czynie społecznym, robót przy ogrodzeniu i doprowadzeniu
wody. Osoby, które z rożnych powodów nie będą mogły brać udziału w prowadzonych pracach, zobowiązano się do uiszczenia opłaty na w/w cel w kwocie 100 zł. W trakcie zebrania
ustalono też, że osoby, które nie będą brały udziału w pracach i nie wpłaciły odpowiedniej
kwoty utracą prawo do posiadania działki.
W 1973 r. zagospodarowanych było 18 tys. m2 gruntu na 46 działkach. Do tego czasu udało
się oddać do użytku 7 studni. W tym samym roku ogród został ogrodzony. Utwardzono drogi
dojazdowe i zadrzewiono ogród. Składki wykonano jednak w zaledwie 28,8%.
W omawianym okresie Zarząd POD był „nękany” licznymi upomnieniami i ponagleniami
wysyłanymi przez Wojewódzki Zarząd POD w Białymstoku dotyczącymi spłaty należnych za-
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ległości z tytułu użytkowanych działek. Pomimo tego członkowie zarządu naszego ogrodu
oraz działkowicze byli często zapraszani do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych
przez władze wojewódzkie.
25 III 1974 r. odbyło się kolejne zebranie członków, na którym ukonstytuował się zarząd
w następującym składzie:
- Mieńko Longin - przewodniczący
- Sadkowski Nikodem - zastępca przewodniczącego
- Skutnik Jadwiga - sekretarz
- Humienik Wanda - skarbnik
- Malinowska Zofia - członek
- Andrejew Jerzy - członek

W miarę upływu czasu, w latach 70-tych, wzrosło zainteresowanie działkami. W związku
z tym zarząd ogrodu zwrócił się w dniu 20 IX 1974 r. z pismem do Urzędu Miejskiego w Mońkach i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Powiatowego z prośbą o powiększenie ogrodu o dalsze 2 ha. Tereny te stanowiły własność Edwarda Świerzbińskiego zamieszkałego przy
ulicy Tysiąclecia 11. W odpowiedzi na w/w pismo, w końcu 1974 r. ogród poszerzono o 10
tys. m2 w kierunku Alei Wojska Polskiego. Zarząd poprosił też lokalne władze o opracowanie
dokumentacji geodezyjnej i wydanie decyzji o lokalizacji. W tym też roku rozpoczęto budowę
magazynu i stróżówki. W listopadzie 1974 r. zarząd ogrodu zamówił w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” 2,5 tony wapna tlenkowo-magnezowego i zlecił wykonanie wapnowania działek Kółkowi Rolniczemu w Mońkach.
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Stan ogrodu na koniec 1974 r. przedstawiał się następująco: powierzchnia ogrodu - 1,70 ha,
działek - 46, długość ogrodzenia 582 m, altanki - 1 i studnie - 6. W roku następnym (27.05.75
r.) przekazano protokólarnie przejęcie sieci wodociągowej zarządowi ogrodu. Było to konsekwencją zlecenia przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wykonania prac geodezyjnych, związanych z wytyczeniem sieci wodociągowej dla Powiatowego Biura Geodezji. W ramach przeprowadzonych prac rozprowadzono rurami sieć o długości 184 m, zamontowano 5
punktów czerpalnych oraz zainstalowano szereg innych elementów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sieci.
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- długość ogrodzenia - 582 m
- altany - 2
- studnie - 6
- jabłoni - 110
- grusze - 20
- śliwy - 40
- wiśnie - 8
Sprawozdanie informuje, że spośród 46 użytkowników działek: 21- to „pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i pokrewnych”, 21 - „pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych”, 4 - „emeryci i renciści”.
2 VIII 1977 r. przekazano na rzecz ogrodu 2 duże działki, o łącznej powierzchni ok. 8 tys. m2.
Pozwoliło to na dołączenie do grona działkowców 34 nowych użytkowników. Nowo utworzone działki zostały przydzielone komisyjnie najbardziej potrzebującym osobom – pracownikom państwowym, spółdzielczym, emerytom i rencistom. Przy przydziale brane były pod
uwagę następujące czynniki: sytuacja materialna rodzin, charakter pracy zawodowej, stopień
działalności zawodowej i społecznej i stan zdrowia. W związku z dużą ilością chętnych, którzy
złożyli podania o przydział działek, nie wszyscy mogli je otrzymać. Nowi członkowie zobowiązani byli wpłacić 300 zł jako wpisowe i 50 zł rocznie za użytkowanie działki.

30 III 1976 r. na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie:
- Czarniecki Daniel - przewodniczący
- Sadkowski Nikodem - zastępca
- Humienik Wanda - skarbnik
- Skutnik Jadwiga - sekretarz
- Mieńko Longin - członek
- Dębkowski Ireneusz - członek
W trakcie zebrania zwrócono uwagę na racjonalne gospodarowanie wodą, ponieważ ze
względu na nadmierne jej zużywanie nie do wszystkich działek jest ona dostarczana. Przypomniano użytkownikom działek o konieczności zabezpieczenia drzewek przed ich ogryzaniem
przez zające. Ze względu na częste kradzieże działkowcy zobowiązali się do pełnienia dyżurów w/g ustalonego grafiku.
Do 1976 r. powierzchnia POD wynosiła 2,10 ha, na której utworzono 47 działek. Sprawozdanie z zagospodarowania ogrodu na dzień 31 XII 1976 r. wyszczególnia:
- powierzchnia terenów zagospodarowanych - 17 tys. m2
- liczba działek - 46

W następnym roku rozpoczęto prace przy ogrodzeniu nowo pozyskanych działek i zasadzono żywopłot od strony ulicy. 15 IX 1979 r. inwestycję zakończono. W jej wyniku wykonano
100 m ogrodzenia. W trakcie tego roku wybudowano 7 altan i jedną szklarnię. W 1978 r. zarząd
funkcjonował w niezmienionym składzie (Czarniecki Daniel – przewodniczący, Sadkowski Nikodem - zastępca przewodniczącego, Humienik Wanda – skarbnik).
Do roku 1980 powierzchnia ogrodów działkowych wynosiła 2, 95 ha. Podzielona została na
84 działki. W okresie sprawozdawczym, dla tego roku, w pobliżu Zakładu Montażu Elementów
Dyskretnych „Unitra - Cemi” przy Alei Wojska Polskiego ”, powstaje Ogród Ekologiczny”. Zajmuje on powierzchnię 18,1 tys. m2 . Podzielony został na 57 działek.
12 IV 1980 r. wybrano nowy zarząd POD im. „Tysiąclecia PP”. W wyniku jawnego głosowania
ukonstytuował się on następująco:
- Kobrzyniecki Czesław - przewodniczący
- Zajkowski Józef - zastępca przewodniczącego
- Brzozowski Lech - sekretarz
- Humienik Wanda - skarbnik
- Kaleta Władysław - członek
W 1981 r przekazano na rzecz ogrodu 2,2 tys. m2 gruntu przy garażach, na którym utworzono 10 działek. Stało się to za sprawą wniosku Naczelnika Miasta i Gminy z dn. 23 IV 1981 r.
Stwierdzał on, że teren pod budowę garaży nie będzie w całości zagospodarowany, dlatego
też utrzymywanie go jako nieużytków byłoby niewłaściwe, a chętnych na uprawę działek jest
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wielu. Zgodnie z tą decyzją tereny te zostały czasowo udostępnione do użytkowania przez
ogród działkowy. W efekcie stan posiadania ogrodu zwiększył się do 85 działek.
19 III 1981 r. POD, na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Mońki, otrzymały budynek gospodarczy, o wartości 112 tys. zł. W budynku tym mieścił się sklep GS. Działalność
handlowa prowadzona była tam do 1989 r. Po jej zakończeniu budynek wynajęto Panu Rutkowskiemu. Mieścił się tam zakład naprawy sprzętu AGD. Funkcjonował do 1995 r. W tym
roku umowę rozwiązano. Obecnie budynek jest użytkowany przez działkowiczów jako Dom
Działkowca. Jest odremontowany i odmalowany, dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu samych działkowców. Udostępniany jest do wykorzystania na imprezy okolicznościowe.
W 1982 r. skład zarządu nie uległ większym zmianom. Sekretarzem zarządu został Julian Kawaler, a gospodarzem Wacław Gałecki.
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11 V 1984 r. na walnym zebraniu wybrano nowe władze w składzie:
- Zajkowski Józef - przewodniczący
- Kobrzyniecki Czesław - zastępca
- Żak Józef - sekretarz
- Gałecki Wacław - członek
- Kawaler Julian - I gospodarz
- Korwek Edward - II gospodarz
- Humienik Wanda - skarbnik
- Kaleta Władysław - członek
- Turowski Tadeusz - członek
W tym też roku podsumowano konkurs na „Najpiękniejszy Ogród 1983 r.”. Moniecki ogród
zajął w nim 9 miejsce. W konkursie na „Najaktywniejszy Ogród” POD im. „Tysiąclecia PP” zajął
10 miejsce. We współzawodnictwie na najlepiej zagospodarowaną działkę zgłoszono posesję
ogrodową Nikodema Sadkowskiego.
W 1985 r. skład zarządu nie uległ większym zmianom. Przewodniczącym zarządu pozostał
Józef Zajkowski, jego zastępcą Czesław Kobrzyniecki, księgową Wanda Humienik, gospodarzem został wybrany Julian Kawaler, a Wacław Gałecki członkiem. Na zwołanym we wrześniu
posiedzeniu zarządu powołano społeczną komisję do spraw szacowania nasadzeń oraz wznoszonych przez działkowców inwestycji na opuszczonych przez nich działkach. Na posiedzeniu
zarządu w dn. 20 II 1986 r. ustalono stawkę opłat za użytkowanie działki w wysokości 2 zł za
1 m2. W kwietniu tego roku ukazało się obwieszczenie Naczelnika Miasta i Gminy w sprawie
uprawy maku i konopi. Zezwolenia na ich uprawę wydawane miały być przez UMiG.

W 1983 r. powstał POD „Zielona Dolina” przy ul. Kościelnej 42. Ogród zajmował powierzchnię ok. 73,6 tys. m2, z czego 62,4 tys. m2 to grunty bezpośrednio pod działkami. Podzielony
został na 200 działek. Wyposażony jest w sieć wodociągową i energetyczną 150 działek podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 120 do prądu.
W skład Zarządu POD „Zielona Dolina wchodzą:
- Józef Derewońko
- Krzysztof Sadowski
- Jan Gajewski
- Romualda Frącz
- Stanisław Krukowski
Wróćmy jednak do POD im. „Tysiąclecia PP”.

We wrześniu tego roku odbyło się posiedzenie zarządu w rozszerzonym składzie - POD
im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego” i POD „Zielona Dolina”. Dotyczyło ono zagospodarowania
nowego ogrodu przy ul. Kościelnej. Przyjęto też rezygnację z funkcji prezesa zarządu Józefa
Zajkowskiego. W wyniku głosowania nowym prezesem został Edward Sujata. Po rezygnacji
z funkcji sekretarza Józefa Żaka jego obowiązki przejął Tadeusz Turowski. W grudniu odbyło
się zebranie kandydatów chętnych do posiadania działek. Przybyło na nie 81 osób.
W 1987 r. na zebraniu zarządu rezygnację z zajmowanej funkcji złożył dotychczasowy prezes Edward Sujata.
Statystyka liczbowa dwóch monieckich ogrodów w w/w roku przedstawiała się następująco: powierzchnia terenów zagospodarowanych - 5,00 ha, powierzchnia pod działkami - 4,01,
inne - 0,99, działek zagospodarowanych - 151, tereny nowo przyjęte - 9,21 ha, długość ogrodzenia zewnętrznego w metrach - 1365, altan - 51, szklarnie -18 m2 i folie - 70 m2.
26 IV 1988 r. wybrano na walnym zebraniu nowy zarząd w składzie:
- Korabiusz Leokadia - przewodnicząca
- Kiszło Józef - zastępca
- Klepacki Edward - zastępca
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- Turowski Tadeusz - sekretarz
- Humienik Wanda - skarbnik
- Zawadzki Franciszek - członek
5 IX 1988 r. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu POD. Dotyczyło
ono zorganizowania wystawy plonów z działek w dn. 6-7 X 1988 r. oraz przeglądu działek
w ogrodach. W kwietniu 1989 r. zdekompletowany zarząd ogrodu /bez prezesa/ pozytywnie rozpatrzył prośbę Jerzego Rutkowskiego
dotyczącą wydzierżawienia części pomieszczeń
Domu Działkowca z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Powstał tu zakład naprawy
sprzętu gospodarstwa domowego. Ustalono też,
że stawka opłat za użytkowaną działkę wyniesie
6 zł za 1 m2. Sprawę powołania nowego prezesa
zarządu przełożono na następne walne zebranie.
29 V 1992 r. na walnym zgromadzeniu wybrano nowy zarząd w składzie:
- Klepacki Edward - przewodniczący
- Fedak Michał - zastępca przewodniczącego
- Humienik Wanda - księgowa
- Turowski Tadeusz - sekretarz
- Korwek Edward - czlonek
- Makowski Eugeniusz
- Misiewicz Leonard
- Trybułowski Tadeusz
- Tekień Antoni
W 1992 r. przydzielono POD plac zabaw z brodzikiem. Utworzono tam 9 działek. Ich właścicielami zostali: Jan Maciorowski, Andrzej Anszczak, Zawiślak Jadwiga, Lech Orzechowski, Waldemar Sajkowski, Leon Osiecki, Martyna Kochańska, Antoni Olszewski, Andrzej Maciorowski.
W 1993 r. na działkach pojawiły się problemy z wodą. Spowodowane to było przedłużającą
się suszą i zwiększonym poborem wody w mieście. Sieć wodociągowa zewnętrzna na ogrodach ułożona została z rurek o przekroju 20 mm. Około 40% działkowców zamontowało na
swoich działkach krany wylotowe na wodę również o tym przekroju. Nadmierne jej zużycie
spowodowało brak wody u pozostałych właścicieli działek. W tej sytuacji zarząd zwrócił się do
posiadaczy kranów o przekroju 20 mm o ich wymianę na krany o przekroju 15 mm.
29 IV /tego roku/ członkowie POD podjęli uchwałę dotyczącą wyegzekwowania od właścicieli nieprzepracowanych godzin na rzecz ogrodu lub stosownego ekwiwalentu pieniężnego.
Chodziło o wcześniej ustalony obowiązek przepracowania 5 godzin rocznie. W sprawozdaniu
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za 1994 r. stwierdzono, że „nowi” działkowicze postawili 140 mb nowego ogrodzenia od strony parku oraz 23 mb od strony Alei Niepodległości.
20 X 1995 r. działkowcy, w czynie społecznym, wykonali 125 mb ogrodzenia od strony
parku /lasu/. Dalsze prace polegające na przyspawaniu wsporników, pomalowaniu ogrodzenia oraz zaciągnięciu dwóch rzędów drutu
kolczastego kontynuowano w czerwcu.
Do 1996 r. ogrody przy Alei Niepodległości
i Alei Wojska Polskiego były pod jednym zarządem. W tym to roku doszło do ich rozdzielenia i powstania dwóch oddzielnych zarządów.
Obecnie powierzchnia ogrodu przy Alei Niepodległości wynosi 31,8 tys. m2. Znajduje się
na niej 105 działek. Ogród jest w użytkowaniu
wieczystym do dn. 9 XII 2095 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 9 XII 1997 r. w sprawie założenia
księgi. Ogród przy Alei Wojska Polskiego zajmuje powierzchnię 18,1 tys. m2.
29 III 1996 r. na walnym zebraniu członków
ogrodu wybrano nowe władze w składzie:
- Hryniewicki Romuald – prezes
- Misiewicz Leonard - zastępca prezesa
- Olszewski Antoni - sekretarz
- Storonowicz Zenon - skarbnik
- Sajkowski Waldemar - gospodarz
Karta Rejestracyjna Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
z dnia 17 I 1997 r. wyszczególnia: Dom Działkowca 72 m2 - rok budowy 1978, ogrodzenie zewnętrzne - 858 mb - rok budowy 1974, siatka na słupkach, ogrodzenie na podmurówce - 154
mb, bramy - 1, furtki - 4, długość alejek - 1053 mb, szerokość - 3 mb, długość sieci wodociągowej - 1011 mb, rok budowy - 1978, żywopłoty (krzewy) - 200 mb, altany - 76, szklarnie - 5,
tunele foliowe - 92, powierzchnia upraw warzyw - 1,74 ha, malin - 0,08 ha, truskawek i porzeczek - 0,24 ha, roślin ozdobnych - 0, 04 ha. Drzewa owocowe: ogółem - 996, w tym jabłonie
- 440, grusze - 127, śliwy - 253, wiśnie - 191, czereśnie - 11. Krzewy owocowe: ogółem - 940,
porzeczki - 780, agrest - 71, jeżyna - 15, pozostałe - 57. Krzewy ozdobne - 121.
Ogólna powierzchnia ogrodu wynosiła 3,1946 ha, liczba działek 106, powierzchnia użytkowa 2,7381, średnia powierzchnia działki 0,0258 ha. W tym też roku wymieniono siatkę ogro-
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dzeniową na długości 60 m od strony zachodniej od posesji państwa Świerzbińskich, wybudowano słupki ogrodzeniowe na odcinku 103 m oraz założono siatkę. Uchwałą z dnia 25 IV
zobowiązano każdego działkowicza do przepracowania na rzecz POD 6 roboczogodzin lub
wpłaty na konto sumy 15 zł. Z tego obowiązku wywiązała się jedynie 1/3 działkowiczów.
V 1998 r. wybrano nowy zarząd POD im. „Tysiąclecia PP” w składzie:
- Storonowicz Zenon - prezes
- Hryniewicki Romuald - zastępca prezesa
- Kobrzyniecki Czesław - sekretarz
- Zawiślak Piotr - członek ds. rekrutacji.
Na posiedzeniu zarządu w dn. 26 II 1998 r. postanowiono dokończyć ogrodzenie ogrodów
działkowych od strony parku oraz skończyć remont wewnątrz budynku działkowców.
W 1999 r. zarząd funkcjonował w składzie:
- Storonowicz Zenon - prezes
- Hryniewicki Romuald - zastępca prezesa
- Grądzki Jerzy - sekretarz
- Borawska Stefania - członek
- Zawiślak Piotr - członek
Na posiedzeniu zarządu w dn. 7 IX 1999 r. prezes poinformował zebranych o kontroli wojewódzkiej, która ma odbyć się w dn. 9 IX 1999 r., delegowano prezesa na zjazd wyborczy do Białegostoku oraz stwierdzono wykonanie pokrywy do studzienki. W dn. 10 września, w związku
z ogólnopolską dyskusją na temat użytkowania działek, zarząd zaproponował, by pozostało
ono na tych samych zasadach, które obowiązywały dotychczas. W tym celu postanowiono
zebrać od działkowiczów podpisy w sprawie protestu przeciwko proponowanym zmianom.
W 2001 r. na walnym zebraniu działkowców ustalono stawkę opłaty za użytkowane grunty
w wysokości 30 gr za m2. Ustalono też konieczność odpracowania na rzecz ogrodu 6 godzin
prac społecznych lub wpłaty ekwiwalentu w wysokości 15 zł.
We wnioskach do realizacji znalazł się zapis o całkowitej elektryfikacji ogrodu oraz zabezpieczeniu bramek wejściowych. Do zarządu wybrano: Zenona Storonowicza, Honoratę Pogorzelską, Jerzego Grądzkiego, Jadwigę Den, Andrzeja Radomskiego, Piotra Zawiślaka i Edwarda Leszczyńskiego. Zmiana dokonała się też na stanowisku księgowej ogrodu. Po rezygnacji
Wandy Humienik jej funkcję przejęła Alina Grądzka Zarząd przejął ogród z niedoborem 811
zł. Na koniec roku ogród wykazał nadwyżkę w wysokości 202,60 zł. Rok ten był również niekorzystny ze względu na suszę. W 2001 r. ogród dysponował 107 działkami, z czego: 103 to
działki produkcyjno-wypoczynkowych, 3 wypoczynkowe, 1 do poprawy zagospodarowania.
Wtedy też aż 11 działek zmieniło właścicieli.

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

19

W 2002 r. na zebraniu członków podjęto decyzję o konieczności przyspieszenia elektryfikacji działek oraz zabezpieczenia bramek wejściowych. Ze względu na suszę zwrócono uwagę
na zużycie wody. Na ten cel postanowiono przeznaczyć 2 tys. zł z pieniędzy składkowych.
Członkom ogrodu wydano legitymacje jako identyfikacje.
W 2003 r. wprowadzono podatek od nieruchomości za Dom Działkowicza w wysokości 241,90
zł i podatek rolny w kwocie 12,50 zł. W związku
z tym zdecydowano się wprowadzić opłatę inwestycyjną od nowych działkowców oraz podniesiono kwotę za użytkowanie metra kwadratowego do 35 groszy. Pod koniec roku zdewastowano
Dom Działkowca - wybito szyby, zerwano karnisze
i zabrano firanki. Sprawców nie znaleziono.
W szybkim tempie instalowano wodomierze. Pierwszy został zamontowany 9 VIII 2002 r.,
a ostatni 25 V 2007 r.
W 2004 r. wszedł w życie nowy Regulamin
POD. Na ogrodach trwały też nieprzerwanie
prace elektryfikacyjne. W 2009 r. dostęp do prądu miało już 75 użytkowników działek. W 2004
roku Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku ogłosiło konkurs pod
nazwą „Pracowniczy Ogród Działkowy 2004”.
Ogród nasz przystąpił również do w/w konkursu. Uzyskał 411 pkt. /na 760 możliwych/ i zajął
8 miejsce. Po raz pierwszy zorganizowano też konkurs pod nazwą „Wzorowa Działka 2004”.
Do udziału w konkursie zgłoszone zostały 2 działki - Państwa Korżyńskich /działka nr 24/ oraz
Państwa Zarębów. Działka Państwa Korżynskich uzyskała 132 pkt. /na 145 możliwych/ i zajęła
miejsca 15 - 20.
Po raz pierwszy „Dzień Działkowca” w Mońkach miał miejsce we wrześniu 1994 roku, podczas którego zostali odznaczeniu najstarsi i zasłużeni działkowcy, między innymi Wanda Humienik. Kolejne obchody „Dnia Działkowca” odbyły się po rozdzieleniu ogrodów w dniu 18
września 2004 roku. W jego trakcie najbardziej zasłużeni działkowcy zostali uhonorowani odznakami „Zasłużonego Działkowca”. Dwóch członków zarządu odznaczonych zostało „Srebrną
Odznaką Zasłużonego Działkowca”. Byli to: Humienik Wanda – wieloletnia księgowa ogrodu
i Grądzki Jerzy - sekretarz ogrodu. Siedmiu członków związku zostało odznaczonych „Brązowymi Oznakami Zasłużonego Działkowca”. Byli to: Pogorzelska Honorata - wiceprezes ogrodu, Fedak Michał - gospodarz ogrodu, Hryniewicki Romuald - były prezes, Mydlak Anna - zasłużona działkowiczka, Adasiewicz Antoni – wieloletni członek Komisji Rewizyjnej, Olszewski
Antoni - wieloletni działacz na rzecz ogrodu, Malinowski Jan - wzorowy działkowicz. Impreza
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przeprowadzona została przed Domem Działkowca. Na zorganizowanej w świetlicy wystawie
prezentowano najdorodniejsze plony i kwiaty pochodzące z ogrodu. Po części oficjalnej, przy
ognisku, kiełbaskach, piwie i muzyce bawiono się do rana.

Czerepko Czesław, Czarniecki Daniel, Humienik Wanda, Mosiej Antoni, Popławski Wacław, Zajkowski Józef, Wardach Ryszard, Hryniewicki Romuald, Stoczko Wacław, Andrejew Jerzy i Aleksandra oraz Smółko Andrzej i Halina.

W 2005 r. wybrano nowy zarząd w składzie:
- Storonowicz Zenon - prezes
- Woźniewski Edward - zastępca
- Olszewski Antoni - skarbnik
- Grądzki Jerzy - sekretarz
- Golecki Jan - członek
- Sajkowski Waldemar - członek
- Dębowski Sławomir - członek
W tym też roku Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku ogłosiło kontynuację konkursów na najlepszy ogród i wzorową działkę. Nowością był, zorganizowany po
raz pierwszy, konkurs pod nazwą „Najpiękniejsza Działka Rekreacyjna 2005 r.”. Moniecki ogród
reprezentowała działka Państwa Goleckich /działka nr 23/. Otrzymała ona 142 pkt. /na 150
możliwych/ i w ocenie komisji zajęła bardzo dobre 5 miejsce w województwie.

Na posiedzeniu zarządu w dn. 12 września
tego roku prezes przedstawił dyplom otrzymany z Okręgowego Zarządu ROD przyznany
zarządowi ROD im. „Tysiąclecia PP” za zasługi w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Zarząd Okręgowy poinformował
też o zamiarze przeprowadzenia w okresie jesienno-zimowym przeglądu ROD przez zespół
lustracyjny do 15 I 2007 r.

Stan ogrodu na koniec 2005 r. wyglądał następująco: powierzchnia ogrodu wynosi 2,96 ha,
ogród podzielony był na 106 działek z czego 90% to działki wypoczynkowo-uprawne, ok 7%
uprawne i ok. 3% tylko wypoczynkowe. Na terenie ogrodu było 85 altan, 10 szklarni i 27 tuneli
foliowych.
15 IX 2005 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę o ogrodach działkowych, korzystną dla
działkowców i ogrodów. Wyrazem jej poparcia było zebranie przez działkowców 233 tys. podpisów pod projektem nowej ustawy. Wprowadzała ona pojęcie „ogród rodzinny”, a nie „pracowniczy”. Twórcy ustawy argumentowali to tym, iż ogrody praktycznie od 15 lat nie współpracują już z zakładami pracy, a działka służy wyłącznie rodzinie.
17 IX 2005 r. monieccy działkowcy zorganizowali, po raz drugi „swój dzień”. W części oficjalnej wyróżniającym się członkom związku wręczono dyplomy. Następnie, przy ognisku, 37
uczestników imprezy bawiło się do białego rana.
W 2006 r. za najpilniejsze do wykonania zadania zarząd ogrodu uznał: dokończenie malowania ogrodzenia, wycięcie żywopłotu /żółte śliwki/ od strony Pana Świerzbińskiego oraz
odnowienie szyldu z nazwą ogrodu. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi
zarząd wytypował Edwarda Woźniewskiego jako kandydata na stanowisko radnego miasta
i gminy Mońki. W konkursie na „Najpiękniejszą Działkę Rekreacyjną 2006 r”, zgłoszona przez
zarząd ogrodu, działka Państwa Goleckich zdobyła 143 pkt. /na 150 możliwych/ i zajęła 11
miejsce. Z okazji 40-lecia istnienia ogrodu najstarszych i zasłużonych działkowiczów wyróżniono dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczono je na „Balu Działkowca” w dniu 19
września. Lista nagrodzonych przedstawiała się następująco: Kulikowski Henryk, Storonowicz
Zenon, Koleśnik Jadwiga, Skutnik Jadwiga, Golecki Jan, Kobrzyniecka Leontyna, Fedak Michał,

Na początku 2007 r. zarząd ogrodu, po zapoznaniu się z pismem zarządu okręgowego, podjął decyzję, iż szkolenia młodych działkowców
przeprowadzane będą w miejscowym Domu
Działkowca, we własnym zakresie. W tym też
roku wszystkie działki posiadały już wodomierze. W związku z małym zainteresowaniem
działkowców zrezygnowano z organizowania
„Dnia Działkowca” w 2007 r. W sierpniu tego
roku weszła w życie uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach ROD.
W przypadku naszego ogrodu środki finansowe nie mogły przekroczyć 40% zebranej składki członkowskiej. Zgodnie z uchwałą Okręgowy Zarząd Podlaski nadzór i opiekę nad naszym
ogrodem powierzono jej członkowi – Edwardowi Klepackiemu. Do konkursu na „Najpiękniejszą Działkę Rekreacyjną 2007 r. Zarząd ROD zgłosił działkę nr 30 należącą do Małgorzaty i Sławomira Witkowskich. W ocenie Komisji Ogrodowej uzyskała ona 153 pkt. na 155 możliwych.
Komisja Okręgowa przyznała działce 144 pkt. na 155 możliwych. Na dorocznej imprezie „Dnia
Działkowca” wyróżniono następujące działki: nr 7 /Dzięgielewski M./, nr 12 /Masłowski M/, nr
104 /Olszewski A/.
Na posiedzeniu zarządu w dniu 12 II 2008 r. prezes Staronowicz Zenon poinformował zebranych o planowanym zrzeczeniu się sprawowania w/w funkcji, a w dn. 8 IV 2008 r. wyłoniono nowy zarząd w składzie:
- Woźniewski Edward - prezes
- Dębowski Sławomir - zastępca prezesa
- Olszewski Antoni - skarbnik
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- Grądzki Jerzy - sekretarz
- Golecki Jan - członek
W maju tego roku podjęto decyzję w sprawie elektryfikacji ogrodu. Ustalono, iż przewód
prądowy będzie poprowadzony do każdej działki i wszyscy użytkownicy będą posiadać własny licznik. Przeciągnięcie prądu, od alejki do swojej działki oraz podłączenie się do sieci każdy
użytkownik wykonuje na własny koszt. W związku z tym złożono do Zakładu Sieci Białystok
Teren wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej do 40 kW i zabezpieczenie 63 A.
13 IX 2008 r. Zarząd ROD zorganizował obchody „Dnia Działkowca” z udziałem zaproszonych
gości: Zbigniewa Karwowskiego - Burmistrza Moniek i czynnego działkowca ogrodu, Edwarda
Klepackiego - członka Zarządu Okręgowego oraz prezesa Ogrodu „Ekologiczny” w Mońkach.
Na w/w imprezie nagrody rzeczowe, ufundowane przez burmistrza otrzymali: A.i J. Grądzcy,
A. Olszewski, M. Fedak, Z. Kraszewski, D. Wysocki. Odznaczenia związkowe i dyplomy przyznano następującym osobom: Humienik Wanda - srebrna odznaka „Zasłużony Działkowiec” i Pogorzelska Honorata - srebrna odznaka „Zasłużony Działkowiec”. Brązowe odznaki „Zasłużony
Działkowiec” otrzymali: Czerepko Czesław, Czarniecki Daniel, Mosiej Janina, Zaręba Halina,
Koleśnik Jadwiga, Zajkowski Józef, Witkowska Małgorzata, Kobrzyniecka Leontyna i Lenczewski Jarosław. 11 osób nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi. W imprezie z okazji
w/w święta wzięło udział 31 uczestników.
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Burmistrz Miasta i Gminy przyznał nagrody następującym osobom: Fedak Michał, Dąbrowski Henryk, Kuźmicz Jerzy, Grądzka Alina, Szeszko Stanisław i Ciborowski Stanisław. Zarząd
wyróżnił też dyplomem i nagrodą książkową Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
-Własnościowej Romana Klepadło za pomoc w zorganizowaniu placu zabaw przed Domem
Działkowca w ogrodzie oraz Józefa Roszkowskiego za pomoc w elektryfikacji ogrodu.
Na początku 2010 r. zapoznano działkowiczów z obwieszczeniem burmistrza dotyczącym
usuwania azbestu. Zakładało ono, że po złożeniu odpowiednich dokumentów, można będzie
uzyskać dofinansowanie za demontaż, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych w wysokości 100 % poniesionych kosztów. Pismem z dn. 27 kwietnia tego roku Prezydium OZP wyraziło zgodę na zorganizowanie, w pomieszczeniach Domu Działkowca, rejonowego ośrodka
szkolenia dla osób ubiegających się o członkostwo w związku i przydział działki. 8 i 10 lipca
odbyły się pierwsze szkolenia. Wykładowcami byli goście z Białegostoku. Do prowadzenia
zajęć wytypowano też przedstawicieli trzech monieckich ogrodów. Kierownikiem kursu był
Jerzy Grądzki.

Na posiedzeniu zarządu w dn. 24 I 2009 r. zapoznano się z uchwała Krajowej Rady PZD
w sprawie składki członkowskiej za rok 2009. Miała ona wynieść 15 gr. za 1 m2. Podział składki pozostał bez zmian /65% pozostaje w ogrodzie, a 35% odprowadza się do Okręgowy Zarząd Podlaski. Rok 2008 to, zgodnie z podjętą uchwałą walnego zebrania, czas intensywnej
elektryfikacji ogrodu. Sprawnie przebiegające prace inwestycyjne spowodowały, że w 2009
r. elektryfikacja objęła już 75 działek. Do sierpniu tego roku elektryfikacja ogrodu wyglądała
następująco: wkopano kabel główny na alejkach ogrodu i poprowadzono kabel instalacyjny.
Rozmieszczono 4 skrzynki rozdzielcze. Pozostałe cztery mają być zainstalowane w następnym
etapie. Skrzynki zostały zabezpieczone i zamknięte na klucz. Do prac aktywnie włączyła się
większość działkowców, a planowano je zakończyć do końca sierpnia. We wrześniu wykonawca zgłosił do odbioru końcowego roboty wykonane na terenie ogrodu. Przedstawił też
stosowne dokumenty. Po zapoznaniu się z ich treścią oraz zakresem robót zarząd odebrał
elektryfikację ogrodu nie wnosząc żadnych uwag.
31 maja tego roku powołana przez zarząd komisja dokonała corocznej oceny zagospodarowania ogrodu. Wskazała braki i kierunki dalszych skutecznych działań naprawczych.
W zorganizowanych 12 IX 2009 r. obchodach „Dnia Działkowca” udział wzięło 30 uczestników. 17 wyróżniających się działkowców otrzymało odznaki „Zasłużonego Działkowca” - brązowe: Stoczko Wacław, Abramowicz Wacław, Grądzka Alina, Smółko Andrzej, Malinowska Honorata, Dębowski Sławomir, Kraszewski Zdzisław, Klimuszko Bogusław, Leszczyński Edward,
Krzyżanowska Janina, Dzięgielewski Marian, Korżyński Zdzisław i Popławska Teresa oraz srebrne: Woźniewski Edward, Adasiewicz Antoni i Olszewski Antoni.
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Na walnym zebraniu w 2010 r. wyłoniono nowy zarząd w składzie:
- Woźniewski Edward - prezes
- Dębowski Sławomir - zastępca prezesa
- Olszewski Antoni - skarbnik
- Grądzki Jerzy - sekretarz
- Kraszewski Zdzisław - członek
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W tym też roku wykonano wiaty przy Domu Działkowca i utwardzono przy nich plac.
Budynek, który pełni dziś funkcję Domu Działkowca został przekazany Zarządowi ROD im.
Tysiąclecia Państwa Polskiego decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Mońki z dnia 20 III 1981 r.
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia budynku wynosiła 63,5 m2. W jednej części przekazanego obiektu znajdował się sklep GS, do pozostałej wprowadziła się nielegalnie rodzina
z trójką małych dzieci. W 1985 r. rodzinę eksmitowano. Wspomniany wcześniej sklep funkcjonował do końca marca 1988 r. 2 III 1989 r. /zgodnie z podpisaną umową/ budynek został
wynajęty przez zarząd Jerzemu Rutkowskiemu z przeznaczeniem na zakład naprawy sprzętu
AGD. Rozwiązanie umowy nastąpiło 31 III 1995 r. W tym też roku zmieniono pokrycie dachowe
z eternitu plastikowego na blachę. W 1996 r. ówczesny Zarząd Ogrodu wydzielił w obrębie
Domu Działkowca działkę o powierzchni 100 m2. Została ona przydzielona w użytkowanie
Sławomirowi Sztukowskiemu, który w pobliżu budynku zbudował pomysłową kaskadę wodną napędzającą koło. W 2002 r. działka została zlikwidowana. We wrześniu 2005 r. w budynku
zostały wymienione drzwi wejściowe.

Od 2008 r. zaczęto snuć plany gruntownego remontu obiektu. Od 2010 r. dom konsekwentnie modernizowano. W ramach zaplanowanych prac doprowadzono kanalizację, wykonano
termoizolację budynku i łazienki, „przerobiono” instalację wodną i elektryczną, wymieniono
okna i drzwi wewnętrzne oraz wykonano ścianki działowe, dokonano remontu przybudówki i wybudowano ubikację na zewnątrz. Wykonanie powyższych prac możliwe było dzięki finansowemu wsparciu miejscowych władz, zarówno miejskich, jak i powiatowych, dotacjom
otrzymanym z Okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku, Ogrodu Działkowego Ekologicznego, Ogrodu „Zielona Dolina”, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
oraz sponsorom. Od 2010 r. ma tu swoją siedzibę Rejonowy Ośrodek Szkolenia dla osób ubie-
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gających się o członkostwo i przydział działki w trzech monieckich ogrodach. Wyremontowany i zmodernizowany Dom Działkowca służy „wszystkim chętnym”. Odbywają się tu liczne
imprezy okolicznościowe.
W obchodach „Dnia Działkowca” zorganizowanych w dn. 2 IX 2010 r. wzięło udział, wraz
z zaproszonymi gośćmi, 50 osób. Po raz pierwszy święto obchodzono wspólnie z „Ogrodem
Ekologicznym”. Najlepsi działkowcy zostali wyróżnieni: złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”
- Jerzy Grądzki, srebrną - Michał Fedak, Jan Malinowski oraz brązową - Szeszko Stanisław, Klim
Stanisław, Kamińska Danuta, Fadrowski Wacław, Makowska Elżbieta, Radomski Andrzej, Wojciechowska Barbara, Dąbrowski Henryk, Humienik Aleksander, Malinowski Andrzej, Masłowski Mariusz i Ożlańska Alicja. Nagrody ufundowane przez burmistrza otrzymało 6 osób. W trakcie uroczystości podziękowanie od „Ogrodu Ekologicznego” otrzymał Pan burmistrz.

Rok 2011 był rokiem jubileuszowym. 30 lat temu, w dn. 6V 1981 r. Sejm, stosowną ustawą,
powołał Pracownicze Ogrody Działkowe, a w czerwcu Krajowy Zjazd Delegatów POD uchwalił
Statut, powołał Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Decyzje te umożliwiły samodzielną działalność Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Moniecki
ogród w roku jubileuszowym obchodził również swój jubileusz - 45-lecie istnienia. Z tych też
okazji w dn. 26 VIII tego roku zorganizowano doroczny „Dzień Działkowca”. Działkowcy, którzy
użytkują działki od początku istnienia ogrodu otrzymali blendery i pamiątkowe dyplomy. Byli
to: Humienik Wanda i Aleksander, Czarniecki Daniel i Romualda, Kobrzyniecka Leontyna, Popławski Wacław i Teresa, Mosiej Antoni i Janina i Storonowicz Zenon i Genowefa.
Szesnastu działkowiczów otrzymało brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Byli to:
Zawiślak Jadwiga, Zawiślak Piotr, Anszczak Andrzej, Misiewicz Romualda, Popławski Wacław,
Kaskiewicz Barbara, Szeszko Halina, Orłowska Wanda, Laskowski Cezary, Jaworowska Scholastyka, Kamiński Stanisław, Sajkowski Waldemar, Czostków Henryka, Witkowski Sławomir,
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Jabłonowski Mirosław i Karwowska Małgorzata. Za pomoc udzieloną ogrodowi podziękowania otrzymali: Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski, Starosta Powiatu – Joanna Kulikowska, Eugeniusz Mojsa, Andrzej Heliasz, Sławomir Szypcio i Lucjan Wierzbicki.
Zarząd ROD im. „Tysiąclecia PP” wziął aktywny udział w badaniu „Kim są polscy działkowcy
w 2011 r.”. Okręgowe Zarządy ROD wytypowały w skali kraju 253 ROD. Wśród nich znalazł się
również ogród moniecki.
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dziękowanie od Krajowej Rady. W czerwcu tego roku ogród otrzymał od Prezydium Zarządu
Okręgowego PZD dotację z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca.
25 VIII 2012 r., zgodnie z corocznym zwyczajem, został zorganizowany na terenie ogrodu
coroczny „Dzień Działkowca”. Uczestniczyło w nim 41 osób. W części oficjalnej, po okolicznościowych wystąpieniach, 20 członków związku otrzymało odznaczenia „Zasłużony Działkowiec”.
16 I 2013 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie dotyczące uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W trakcie zebrania stwierdzono, iż jedyną alternatywą dla dotychczas poczynionych działań jest projekt ustawy o ogrodach działkowych
zgłoszony do Marszałka Sejmu. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej promuje ten projekt i zbiera podpisy osób, które go popierają. W trakcie zebrania wszyscy jego uczestnicy złożyli swoje
podpisy na listach poparcia.
27 lutego zarząd zapoznał się z uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań. W uchwale określono szczegółowo
zadania i obowiązki zarządu ROD, komisji statutowych oraz sposób przeprowadzenia zebrania. W maju tego roku Pan Kraszewski zrezygnował z członkostwa w zarządzie ROD.

W tym też roku przystosowano Dom Działkowca do imprez rozrywkowych. Do ich organizowania zachęcano, zarówno działkowców jak i ich rodziny. Inicjatywę skierowano też do lokalnego środowiska. W sierpniu zarząd zaprosił telewizję lokalną e-Monki do zareklamowania
ogrodu i Domu Działkowca. Program wyemitowano w monieckim „Obiektywie”. Zdecydowano też, by na obchody „Dnia Działkowca” zaprosić osoby, które przyczyniły się do poprawienia
wizerunku ogrodu. Poczynione przedsięwzięcia reklamowe przyniosły oczekiwany skutek.
Sala zaczęła cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Chęć organizowania zebrań zgłosili kombatanci, koło wędkarskie oraz organizatorzy przyjęć komunijnych. Aby poprawić standard obiektu zarząd postanowił wyposażyć świetlicę w nowe ławki.

Na obchodach „Dnia Działkowca” w dniu 14 IX 2013 r. odznaczenia „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” wręczono: Zbigniewowi Karwowskiemu - Burmistrzowi Moniek,
Andrzejowi Zdanowiczowi - zastępcy burmistrza, Joannie Kulikowskiej - Staroście Monieckiemu i Henrykowi Mironowi - Proboszczowi Parafii Świętego Brata Alberta. Odznaki „Zasłużony
Działkowiec” otrzymali: złote - Pogorzelska Honorata i Humienik Wanda, srebrne - Czarniecki Daniel, Witkowska Małgorzata i Lenczewski Jarosław, brązowe - Ciborowski Antoni, Ciborowska Stanisława, Jamiołkowska Małgorzata, Klisz Czesław, Dębowska Bożena, Kraszewska
Lidia, Masłowska Wioletta, Litman Teresa, Rutkowska Bogumiła, Waszkuć Adam, Wasilewski
Jarosław, Wierzbicka Celna i Zabłudowska Leontyna. Upominek od członków ogrodu otrzymał Dyrektor Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariusz Kulesza, a nagrody prezesowi
ogrodu wręczyli Prezes „Ogrodu Ekologicznego” Edward Klepacki oraz Dyrektor Monieckiego
Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda.

W listopadzie zarząd zapoznał się z „Listem otwartym” skierowanym do Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, przez Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych, w sprawie zajęcia stanowiska pozwalającego zachować prawa i uprawnienia działkowców zapisane
w ustawie o ogrodach działkowych.

W 2014 r. najważniejszymi do wykonania pracami miały być: pomiar geodezyjny działek
i określenie ich granic, wymiana dachu na Domu Działkowca oraz wymiana bramy wjazdowej i naprawa furtek. Wymagały one pozyskania dotacji od zarządu okręgowego. W tym celu
zwrócono się do adresata z odpowiednim pismem. W czerwcu tego roku przedsiębiorstwo
„Witmar” przystąpiło do wykonania pomiaru. Użytkownicy działek zobowiązali się do uiszczenia za w/w usługę kwoty 30 zł za dokonany pomiar własnej działki. W wyniku nowego
opomiarowania powierzchnia użytkowa ogrodu zwiększyła się o 337 m2.

W styczniu 2012 r. Krajowa Rada podsumowała wyniki ankiety „Kim są polscy działkowcy?”, wypełnianej na początku 2011 r. Na jej podstawie wyróżniono 235 ogrodów. Wśród nich
znalazł się nasz ogród. Otrzymał on publikacje książkowe o wartości 429,65 zł oraz list - po-

Podczas obchodów „Dnia Działkowca” w dn. 27 IX 2014 r., w części oficjalnej, wręczono
dwie odznaki „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Otrzymali je: Mariusz Kulesza
– Dyrektor Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Józef Zajkowski. Odznaki „Zasłużony
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Działkowiec” - złote: Woźniewski Edward, Olszewski Antoni i Adasiewicz Antoni, srebrne - Malinowska Honorata, Grądzka Alina, Krzyżanowska Janina, Popławska Teresa, Dębowski Sławomir i Dzięgielewski Marian i brązowe - Adamczyk Barbara, Brodowska Renata, Bujno Wiesław,
Ciborowska Bożena, Ciborowska Zofia, Gudel Teresa, Klisz Anna, Kuźmicz Jerzy, Rawa Regina
i Wojtach Helena.
W październiku tego roku Zarząd Podlaski ROD przyznał naszemu ogrodowi dotację w kwocie 8 tys. zł
W roku 2015, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady w sprawie określenia wysokości i podziału
składki, wprowadzono nową opłatę w wysokości 7 gr. za 1 m2 działki. Opłata ta jest przeznaczona w całości na konto okręgu i Krajowej Rady. Składka członkowska całoroczna została
ustalona w kwocie 6 zł. Będzie ona przeznaczona w całości na potrzeby ogrodu.
W obchodach „Dnia Działkowca” w dniu 29 VIII 2015 r. udział wzięło 47 uczestników. Tradycyjnie w pierwszej, oficjalnej części uroczystości, wręczono odznaczenia związkowe i nagrody
pieniężne. Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymali: Fedak Michał i Malinowski Jan,
srebrne: Klim Stanisław, Malinowski Andrzej, Radomski Andrzej, Sajkowski Waldemar, Stoczko Wacław i Szeszko Stanisław i brązowe: Dyszkiewicz Witold, Konopka Wiesław, Lewkowska
Barbara, Rogowski Kazimierz, Szymczyk Grażyna, Wierzbicki Grzegorz i Woźniewska Halina.
Na posiedzeniu zarządu w dn. 19 XI 2015 r. postanowiono w przyszłym roku, z okazji 50-lecia istnienia ogrodu, zorganizować wspólne święto trzech monieckich ogrodów.
Obecnie ogród jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 13 XI 2095 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9 XII 1977 r. i wpisem do Księgi Wieczystej
Kw Nr 87843.
Opracowanie treści:
Tadeusz Skutnik
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Galeria zdjęć
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Rozdział III
Ogród im. „Ekologiczny”
Drogi Czytelniku, oddajemy do rąk Państwa, w pewnym sensie skrócone, sprawozdanie
z wieloletniej pracy społecznej na rzecz działkowców ogrodu „Ekologiczny”. zapoznając się
z treścią niniejszej publikacji, nie jeden z czytelników zapyta: ”czy warto było poświęcać czas
i sprawy osobiste dla innych, czy warto było przez prawie 27 lat bezinteresownie tak wiele dni
życia poświęcać ogrodowi po to, by innym odpoczywało się i żyło w nim lepiej”.
Warto było !!!

Historia ogrodu
Obecny Rodzinny Ogród Działkowy „Ekologiczny” założony został w 1980 roku. Decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Mońki inż. Eugeniusza Porzeckiego z dnia 13.12.1979 r. tereny rolne,
stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 1325/1
o powierzchni 1,8057 ha, położona przy Alei Wojska Polskiego 60, przeznaczone zostały pod
utworzenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Wykonując postanowienia tejże decyzji,
w dniu 23.01.1980 r. Kierownik Zarządu Gospodarki Terenami Zygmunt Gładkowski przekazał
powyższą nieruchomość Zarządowi Ogrodu Działkowego „im. Tysiąclecia” reprezentowanego
przez Pana Daniela Czarneckiego.
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Wiosną 1980 r. geodeci ubiegający się o przydział działek w ogrodzie, dokonali nieodpłatnie podziału nieruchomości na działki ogrodowe o powierzchni około 300 m2. W wyniku podziału powstało 57 działek oraz 2 ciągi komunikacyjne z wjazdem od Alei Wojska Polskiego.
Ogród przy Alei Wojska Polskiego 60 wchodził w skład ogrodu im. „Tysiąclecia PP” (jeden
Zarząd dla obu ogrodów) do roku 1996. W dniu 23.08.1996 r. Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców podjęło Uchwałę Nr 1/96 w sprawie ogrodu im. „Tysiąclecia PP” na dwa oddzielne ogrody, a mianowicie:
- Ogród przy Alei Niepodległości im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego”
- Ogród przy Alei Wojska Polskiego 60, któremu nadano nazwę „Ekologiczny”
Wykonując powyższą uchwałę, na posiedzeniu Zarządu ROD im. „Tysiąclecia PP” w dniu
25.11.1996 r. postanowiono:
- dokonać podziału salda ogrodu na dzień 31.12.1996 r. w stosunku 2:1,
- zwołać na dzień 29.11.1996 r. Walne Zebrania w obu ogrodach celem wyboru nowych
Zarządów ROD
W dniu 29.11.1996 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Ogrodu „Ekologiczny” na którym, po
raz pierwszy w ogrodzie „Ekologiczny”, jako jednostce samodzielnej, wybrano organy ogrodu
w następujących składach:
1. Zarząd Ogrodu w 5-cio osobowym składzie
2. Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie
3. Komisja Rozjemcza w składzie 5-cio osobowym

W dniu 11.03.1997 r. Przewodniczący Zarządu Kazimierz Łukaszuk, dokonał rejestracji Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Ekologiczny” w Mońkach w Krajowym Rejestrze Ogrodów
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pod numerem A-III-70-5249. W karcie rejestracyjnej według stanu na dzień rejestracji wpisano:
- status ogrodu - stały
- numery NIP i REGON
- nr geodezyjny działki -1325/1
- powierzchnia 1,8057 ha
- liczba działek ogródkowych - 57
- powierzchnia użytkowana - 1,6067 ha
- średnia powierzchnia działki - 297,5 m2
- tereny ogólne i ciągi komunikacyjne - 0,1990 ha
- drogi ogrodowe szer 3,0 m - 405 mb
- ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych - 334 mb (rok budowy 1982), 65 mb (rok
budowy 1995)
- sieć wodociągowa ogólna (w drogach ogrodowych) - 410 mb
- altany - 36 szt
- szklarnie - 9 szt
- tunele foliowe - 41 szt.
W dniu 13.03.1997 r. Komisja w składzie:
- Romuald Hryniewicki - Przewodniczący Zarządu POD „Tysiąclecia PP”
- Leonard Misiewicz - V-ce Przewodniczący Zarządu POD „Tysiąclecia PP
- Wanda Humiennik - Główna Księgowa POD „Tysiąclecia PP
- Kazimierz Łukaszuk - Przewodniczący Zarządu POD „Ekologiczny”
- Edward Klepacki - V-ce Przewodniczący Zarządu POD „Ekologiczny
dokonała podziału dokumentacji i środków finansowych na poszczególne ogrody, tj:
a. dokumenty prawne:
- dokumentacja geodezyjna (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów)
- protokoły posiedzeń Zarządu
- podania o przydział działek, zezwolenia na budowę altanek , ogrodzenia itp.
- pisma różne
b. dokumenty i środki finansowe:
- dokumentacja finansowa pozostaje w ogrodzie im. „Tysiąclecia PP”
- podział środków finansowych w stosunku 2:1 tj
- kwota 2710,70 zł dla ogrodu im. „Tysiąclecia” przy Alei Niepodległości
- kwota 1521,58 zł dla ogrodu „Ekologiczny” przy Alei Wojska Polskiego , która została przelana na konto ogrodu „Ekologiczny” założone w Banku Spółdzielczym w Mońkach.
Lata 1996-1997 były niezwykle ważne dla Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Ekologiczny” w Mońkach nie tylko z racji usamodzielnienia się i wejścia do struktur organizacyjnych Pol-
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skiego Związku Działkowców, lecz także z racji uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
na której zlokalizowany jest ogród.
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Zarząd Ogrodu „Ekologiczny”

Otóż w dniu 13.11.1996 r. aktem notarialnym Rep. A nr 3459/96 Zarząd Miasta i Gminy Mońki w osobach: Jan Stachurski - Burmistrz MiG Mońki oraz Witolda Dołęgiewicz - Z-ca Burmistrza MiG Mońki, przekazał na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie
reprezentowanego przez Pana Mieczysława Kondraciuka - Przewodniczącego Rady Krajowej
PZD i Pana Zenona Świtaja - V-ce Przewodniczącego Rady Krajowej PZD, w użytkowanie wieczyste nieruchomość, stanowiącą własność Miasta i Gminy Mońki, położoną w m. Mońki przy
ul. Aleja Wojska Polskiego 60 o powierzchni 1,8057 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka Nr 1325/1. Natomiast w dniu 9.12.1997 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, dla
przedmiotowej nieruchomości, założona została księga wieczysta Kw Nr 87844, w kórej Polski
Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie wpisany został jako użytkownik wieczysty .
Ta sama sytuacja dotyczy pozostałych dwu Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Mońki.
Tym samym, Miasto i Gmina Mońki, jako jedna z pierwszych w województwie Podlaskim, uregulowała stan prawny Ogrodów Działkowych, zapewniając tym samym poczucie stabilności
i bezpieczeństwa działkowiczów w prowadzeniu swoich ogródków.

Pracowniczy, a w póżniejszym czasie Rodzinny Ogród Działkowy „Ekologiczny” w Mońkach,
w strukturach Podlaskiego Związku Działkowców, reprezentowany przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Edwarda Klepackiego w okresie od 1996 roku do roku 2015, który w latach
1988-1996 reprezentował POD im. „Tysiąclecia PP”, jako członek Jego Zarządu oraz Przewodniczącego Zarządu i Wiceprezesa Kazimierza Łukaszuka w okresie od roku 1996 do 2010 r.
i Wiceprezesa Zarządu Tomasza Waszkiewicza w latach 2010-2015.
Prezesi Zarządu oprócz działalności statutowej i regulaminowej związanej z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu, wykazywali również swoja aktywność na szczeblu wojewódzkiego zarządu PZD w Białymstoku.
Prezes Edward Klepacki był wieloletnim członkiem Wojewódzkiego Zarządu. Uczestniczył we wszystkich protestach dotyczących obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jako
przedstawiciel Ogrodu „Ekologiczny” był członkiem delegacji Podlaskiego Oddziału PZD na
I Kongres Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w Warszawie w dniu 14 lipca 2009
roku. Tematem kongresu było „W obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”.
W uznaniu zaangażowania w działalność ma rzecz PZD uchwałą Prezydium Wojewódzkiego Zarządu wyróżniony został w dniu 26.08.1994 r. srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec”
a w dniu 13 stycznia 2002 roku Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD w Warszawie, złotą od-
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znaką „Zasłużony Działkowiec”. Ponadto Uchwałą Prezydium Krajowej PZD w dniu 13 sierpnia
2011 roku uhonorowany został złotą odznaką „Za zasługi dla polskiego Związku działkowców”.
Wieloletni członek zarządu Kazimierz Łukaszuk, były Prezes i Wiceprezes a od roku 2010
skarbnik, był w latach 2010-2015 był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy Okręgowym Zarządzie Podlaskim PZD w Białymstoku.
Jako przedstawiciel Ogrodu „Ekologiczny” był delegatem Podlaskiego Oddziału PZD na
II Kongres Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w Warszawie w dniu 22 września
2011 roku. Myślą przewodnią II kongresu było „Zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienie ogródków działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całe ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych”.
Uchwałą Prezydium Wojewódzkiego Zarządu w Białymstoku Kazimierz Łukaszuk wyróżniony został w roku 2008 brązową a w roku 2009 srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
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- Tadeusz Trybulski - członek
- Stanisław Czarniecki - członek
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Hermenegient Karwowski
- Lucjan Trzeciak
- Andrzej Płoński
Komisja Rozjemcza w składzie:
- Antoni Moniuszko
- Franciszek Zawadzki
- Tadeusz Pomiechowski
- Stanisław Zdański
- Jan Kloza

Aktywność Zarządów w ramach inwestycji, remontów i modernizacji

Wybrane na zebraniu założycielskim Ogrodu „Ekologiczny”, w dniu 29.11.1996 r. organy
ogrodu w następujących składach:
Zarząd Ogrodu w składzie:
- Kazimierz Łukaszuk - Przewodniczący
- Edward Klepacki - Z-ca Przewodniczącego
- Edward Korwek - członek

Mając na względzie iż w skład Zarządu i Komisji weszli, za wyjątkiem pana Edwarda Klepackiego, ludzie nie mający doświadczenia w tego rodzaju działalności, działalność Zarządu ograniczała się do bieżących spraw związanych z utrzymaniem ogrodu oraz naliczaniem
i opłacaniem składek.
W kadencji przypadającej na lata 2005-2006 wybrane zostały organy:
Zarząd Ogrodu „Ekologiczny” w niżej wymienionym składzie:
- Klepacki Edward - Prezes
- Kazimierz Łukaszuk - V-ce Prezes
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- Rosińska Ewa - członek
- Korwek Edward - członek
Komisja Rewizyjna:
- Jabłoński Stanisław - Przewodniczący
- Kloza Jadwiga - członek
- Klim Czesław - członek
Komisja Rozjemcza:
- Heliasz Andrzej - Przewodniczący
- Wołowiec Alina - członek
- Moniuszko Antoni - członek
W/w zarząd w okresie kadencji dokonał modernizacji ogrodzenia poprzez wymianę siatki
i słupków ogrodzeniowych od strony osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej oraz
od strony posesji Pana Znosko.
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Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania, z dnia 28.04.2008 r. wykonano w ogrodzie inwestycję polegającą na remoncie sieci wodociągowej oraz doprowadzenia przewodów wodociągu
na wszystkie działki wraz z montażem podliczników, celem rozliczenia indywidualnego zużycia wody.
Inwestycja została wykonana systemem zleconym, po wyłonieniu Wykonawcy w trybie
ustawy o zmówieniach publicznych. Wartość inwestycji wyniosła 7 100,00 zł, w tym udział
finansowy działkowców 5 100,00 zł i dotacja z Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku 2 000,00 zł.

Dokonywano drobne naprawy urządzeń ogrodu (awarie wodociągu), utrzymanie chodnika
w Alei Wojska Polskiego przylegającego do granic ogrodu. Realizowano działalność statutową
oraz związaną z bieżącymi sprawami działkowiczów i ogrodu. Aktywność Zarządu w ramach
inwestycji, remontów i modernizacji w kadencji 2006-2010 r.
Zarząd Ogrodu „Ekologiczny” w niżej wymienionym składzie:
- Klepacki Edward - Prezes
- Łukaszuk Kazimierz - V-ce Prezes
- Kloza Jadwiga - Sekretarz
- Turowski Tadeusz - członek
- Czarniecki Stanisław - członek
- Banasiak Tadeusz - członek
- Korwek Edward
Komisja Rewizyjna:
- Płoński Andrzej - Przewodniczący
- Zdański Stanisław - członek
- Heliasz Andrzej - członek
Komisja Rozjemcza:
- Borawski Henryk - Przewodniczący
- Imbiorski Eugeniusz - członek
- Klim Czesław - członek
Zarząd nowej kadencji realizował zapisy
statutowe, plan pracy oraz prowadził działalność związaną z bieżącym utrzymaniem
ogrodu.

Prace dodatkowe - roboty ziemne i porządkowe wykonali społecznie działkowicze.
W roku 2009 Zarząd wykonał, w ramach prac społeczno-użytecznych następujące prace
w ogrodzie:
- utwardzenie placu wjazdowego płytami betonowymi (Trylinką) w krawężnikach, z częściowym przykryciem masą bitumiczną,
- remont bramy wjazdowej na teren ogrodu.
Koszt budowy wjazdu i remont bramy wyniósł ogółem 5 500,00 złotych.
W dniu 24.04.2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Ekologiczny” w Mońkach, na którym wybrano Zarząd ROD nowej kadencji tj obejmującej lata 20102014. Przy czym, jak się później okazało, z uwagi na wejście wżycie nowej Ustawy z dnia 13
grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 2014 poz.40), Uchwałą Nr 5/
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XVII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD w ROD na rok 2015.
W dniu 24.04.2010 r. wybrano następujący skład Zarządu:
- Klepacki Edward - Prezes
- Waszkiewicz Tomasz - V-ce Prezes
- Łukaszuk Kazimierz - Skarbnik
- Kloza Jadwiga - Sekretarz
- Trzeciak Lucjan - członek (gospodarz ogrodu)
Komisja Rewizyjna:
- Wierzbicki Andrzej - Przewodniczący
- Heliasz Andrzej - członek (instruktor ogrodowy)
- Kunicki Janusz - członek
Komisja Rozjemcza:
- Borawski Henryk - Przewodniczący
- Rosińska Ewa - członek
- Imbiorski Eugeniusz - członek

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

47

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD w dniu 23 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę Nr
10/2014 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Uzbrojenie ogrodu w energię elektryczną” oraz udziału działkowców w realizacji tego zadania”.

Realizując wspomnianą wyżej uchwałę Walnego Zebrania, Zarząd w dniu 27.05.2014 r. wystąpił z pismem do Burmistrza Moniek o podłączenie Ogrodu do miejskiej sieci energetycznej.
.Jednocześnie, w dniu w dniu 23.06.2014 r. wystąpił do Okręgowego Zarządu Podlaskiego
PZD, z wnioskami:
a) o wyrażenie zgody na realizację wspomnianej inwestycji. Pełnomocnictwo Nr 45/2014
udzielone zostało w dniu 27.06.2014 r.
b) o przyznanie dotacji na realizację tegoż zadania. Dotacja w kwocie 11 184,00 zł została
przyznana uchwałą Prezydium OZP PZD Nr 98/2014 z dnia 27,06.2014 r.
Po przeprowadzeniu postępowania w udzielenie zamówienia i wybrano wykonawcę Zakładu Wykonawstwa i Pomiarów Elektrycznych Pana Jarosława Bobrowicza, Mońki, ul. Zielona
10B za kwotę 38 481,06 zł brutto.
W wyniku realizacji zadania uzyskano przyłączenie ogrodu do linii energetycznej oraz doprowadzono energię elektryczną do 50-ciu działek, co stanowi 80% działek.
W roku 2014, w związku z odłączeniem dopływu energii elektrycznej z zakładu „UNITRA”
przez Spółkę „Elektrim” w Warszawie dla 17 działkowiczów. W związku z tym Zarząd uchwałą
Nr 2/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Uzbrojenie ogrodu w energię elektryczną”, zwrócił się do Walnego Zebrania ROD o podjęcie stosownej uchwały.

Otrzymano również mapę poinwentaryzacyjną ogrodowej sieci energetycznej wraz z przyłączami.
Ogólny koszt wykonania inwestycji wyniósł 39 269,30 zł, w tym ostateczny koszt Wykonawcy - 23 818,40 zł, koszty finansowe działkowców = 14 310,90 zł oraz wartość robocizny
wniesionej przez działkowców 1140,00 zł.
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Przyłączenia ogrodu do sieci dystrybucyjnej zakładu Energetycznego dokonano w dniu
23.09.2014 r., przy czym wykonano na zlecenie Burmistrza MiG Mońki mgr. Zbigniewa Karwowskiego. Koszt przyłączenia 1 829,19 zł.
Realizując zalecenia OZP PZD w sprawie wykonania planów zagospodarowania ogrodów,
Walne Zebrania sprawozdawcze ROD „Ekologiczny” w Mońkach podjęło w dniu 23 kwietnia
2014 r. uchwałę Nr 13/2014 w sprawie realizacji tego planu.
W dni 14 czerwca zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz, ul. Ciepła 1, 15-472 Białystok. W wyniku realizacji umowy dokonano pomiaru granic działek, altan i szklarni. Zarząd otrzymał: plany zagospodarowania ogrodu w tym jeden na planszy aluminiowej umieszczony na tablicy ogłoszeń
u wejścia na ogród oraz nowe powierzchnie działek. Koszt wykonania planu, w kwocie 3420,00
zł pokryty został w całości z dotacji Okręgowego Zarządu.

Zarządy Ogrodu „Ekologiczny w Mońkach w latach 2008-2013 przyznały działkowiczom, za
udział w pracach na rzecz ogrodu, zaangażowanie w pracach społecznych oraz za estetyczne i zgodne z regulaminem ogrodu utrzymanie działki, odznaczenia resortowe „Zasłużony
Działkowiec”, które były wręczane w trakcie obchodów Dnia Działkowca. Wykaz odznaczeń w
załączonej tabeli.
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Nazwisko i Imię
Aponowicz Zbigniew
Banasiak Tadeusz
Barszczewski Jan
Borawski Henryk
Gałecka Teresa
Grygo Bożena
Heliasz Andrzej
Hołubowska Jadwiga
Hołubowski Bogdan
Imbiorski Eugeniusz
Jabłońska Wiesława
Jabłońska Stanisława
Jakubowski Zdzisław
Juchniewicz Agata
Karwowski Hermenegient
Kisło Anna
Kloza Jadwiga
Klepacki Edward
Kuciński Aleksander
Kunicki Janusz
Kropiewnicki Kazimierz
Łukaszuk Kazimierz
Moniuszko Antoni
Ożlańska Alicja
Płońska Czesława
Piwko Zofia
Pomichowski Tadeusz
Rosińska Ewa
Sulewska Lucyna
Sujata Edward

Brązowej
2009
2008
2009
2008
2010
2009
2008
2012
2013
2009
2012
2009
2011
2011
2009
2012
2008
2012
2009
2009
2008
2012
2010
2013
2012
2009
2009
2012
2009

Rok przyznania
Srebrnej

Złotej

2013
2013
2010

2009

2013
2009
1994
2013
2013
2009
2013

2010
2009

2002
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Szydłowski Edward
Turowska Zdzisława
Trzeciak Lucjan
Tylewska Bok Teresa
Waszkiewicz Urszula
Wierzbicka Janina
Wysocka Bożena
Wołowiec Alina
Zawadzki Franciszek
Zdański Stanisław
Zabielski Marian
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2010
2012
2009
2011
2010
2009
2011
2009
2013
2008
2013
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i Powiatowym oraz Podlaskiego okręgowego Zarządu PZD w Białymstoku za włożony wkład
i udzielaną pomoc w rozwoju i umacnianiu monieckiego ogrodnictwa działkowego.
2013

2009

Choć podążamy wieloma drogami, przyświeca nam jedno – dobro działkowiczów i ich rodzin.
Opracowanie treści:
Edward Klepacki
Tomasz Waszkiewicz
Kazimierz Łukaszuk
Andrzej Wierzbicki

2013

Z okazji Dnia Działkowca najbardziej zasłużeni działkowicze nagradzani byli nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi i wręczanymi przez Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego
wraz z najlepszymi życzeniami dla wszystkich działkowców. Tradycję obchodów Dnia Działkowca, datowana jest od września 1994 roku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
członków PZD w ROD „Ekologiczny” w Mońkach obradujące w dniu 17 kwietnia 2015 roku
wybrano następujący skład zarządu ROD:
- Borawski Henryk - Prezes Zarządu
- Waszkiewicz Tomasz - Wiceprezes Zarządu
- Maniuszko Antoni - Sekretarz
- Wysocka Bożena - Skarbnik
- Piwko Radosław - Członek
Komisja rewizyjne ROD:
-Wierzbicki Andrzej - Przedowniczący
-Kunicki Janusz - Zastępca Przewodniczącego
-Rosińska Ewa - Sekretarz
Na okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Białymstoku w wyniku głosowania wybrano Kazimierza Łukaszuka.
Zarządy Ogrodów w swej społecznej pracy miały na uwadze dobro wszystkich działkowców.
W imieniu Zarządów oraz monieckiej rodziny działkowców, z okazji 50-cio lecia istnienia w naszym mieście ogrodów działkowych pragniemy podziękować władzom Gminnym

Galeria zdjęć

52

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

53

54

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

55

56

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

57

58

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

Rozdział IV
Ogród im. Zielona Dolina
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- Janusz Chlebowicz - wiceprzewodniczący
- Jerzy Hryniewicki - sekretarz
W trakcie swojej kadencji zarząd wykonał zasilenie ogrodu w energię elektryczną oraz instalację pozalicznikową do poszczególnych altanek - ok. 60 szt.

Rodzinny Ogród Działkowy ZIELONA DOLINA w Mońkach jest najmłodszym spośród trzech
istniejących na terenie miasta Mońki. Utworzony został w 1983 roku i jest rodzinnym ogrodem działkowym o charakterze stałym, w rejestrze prowadzonym przez Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców oznaczony jest numerem A-III-61-4695. Ogród posiada
powierzchnię 7,3513 ha, składa się z 200 działek zagospodarowanych oraz 3 działek niezagospodarowanych, przeznaczonych na parking ogrodowy oraz plac zabaw i teren pod świetlicę.
Ogród jest wyposażony w sieć wodociągową oraz energetyczną. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 175 działek, zaś do sieci energetycznej 130 działek.

Brak jest dokumentów świadczących o pracy zarządów w latach 1983-2000.
W kwietniu 2001 r. wybrano zarząd w następującym składzie:
- Robert Gieniusz - prezes
- Edmund Zyskowski - wiceprezes
- Antoni Rafałko - sekretarz
- Jan Markiewicz - skarbnik
- Leszek Rutkowski - członek
- Ryszard Głuszyński - członek
- Stanisława Kulesza - członek
oraz komisję rewizyjną:
- Zygmunt Dąbrówka - przewodniczący
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W roku 2006, 29 kwietnia, na walnym zebraniu wybrany został nowy zarząd:
- Jerzy Hryniewicki - prezes
- Zbigniew Mońko - wiceprezes
- Dorota Zajkowska - sekretarz
- Janusz Chlebowicz - skarbnik
- Jan Markiewicz - członek
- Józef Jabłoński - członek
- Edward Łatacz - członek
oraz komisja rewizyjna:
- Leszek Rutkowski - przewodniczący
- Wiesław Torebko - wiceprzewodniczący
- Antoni Rafałko - sekretarz
- Eugeniusz Masłowski - członek
- Jan Sobotko - członek
Zarząd ten wykonał parking ogrodowy oraz tablice ogłoszeniowe.
W dniu 20 maja 2011 r. na Walnym Zebraniu wybrano skład Zarządu:
- Józef Derewońko - prezes
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- Krzysztof Sadowski - wiceprezes
- Romualda Frącz - skarbnik
- Jan Gajewski - sekretarz
- Stanisław Krukowski - członek
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
- Janusz Kuczyński - przewodniczący
- Wiesława Lejtkowska - sekretarz
- Józef Jabłoński - członek
Zarząd rozpoczął pracę od przeglądu działek. Dokonano odczytów wszystkich wodomierzy
oraz liczników energii elektrycznej.
W miesiącu sierpniu 2011 r. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa instalacji energetycznej”. Zakres prac obejmował montaż skrzynek elektrycznych na
alejkach w celu wyniesienia podliczników energii elektrycznej z altanek. Na realizację tego
zadania ROD otrzymał dotację z Okręgowego Zarządu Podlaskiego w wysokości 10 000 zł.
Inwestycja była rozłożona na trzy lata i została zakończona w roku 2013. Ogólny koszt inwestycji wyniósł około 33 000 zł. Inwestycja ta wpłynęła na bezpieczeństwo użytkowników oraz
usprawniła proces odczytu podliczników energii elektrycznej.
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W roku 2014 dokonano pomiarów geodezyjnych działek. Koszt tego zadania wyniósł ok 8
000 zł. I w całości został sfinansowany przez Okręgowy Zarząd Podlaski.

W dniu 24 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrany został zarząd:
- Józef Derewońko - prezes
- Krzysztof Sadowski - wiceprezes
- Antoni Bielski - wiceprezes
- Romualda Frącz - skarbnik
- Elżbieta Maciejewska - sekretarz
oraz komisja rewizyjna:
- Kazimierz Sadowski - przewodniczący
- Janusz Kuczyński - wiceprzewodniczący
- Ewa Piasecka - sekretarz
Na Walnym Zebraniu podjęto dwie ważne dla funkcjonowania ogrodu uchwały:
1. Uchwała nr 11/2015 Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD Zielona Dolina w Mońkach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie realizacji zadania remontowego pn. REMONT ALEJKI
DOJAZDOWEJ DO PARKINGU OGRODOWEGO.

W roku 2013 wykonany został remont studni wodomierzowej, przeprowadzono remont
bram wejściowych na teren ogrodu.

2. Uchwała nr 12/2015 Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD Zielona Dolina w Mońkach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. REMONT INSTALACJI WODNEJ.

W związku z wejściem w życie uchwały z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych, Uchwałą nr 5/XVII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 9 stycznia 2014 r. kadencja
zarządu została przedłużona o rok.

W 2015 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne „Remont instalacji wodnej” oraz starania o
wykonanie alejki dojazdowej od strony ul. Kościelnej do parkingu ogrodowego. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego, Prezesa OZP Pana Andrzeja
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Bojko i członka OZP Białystok Pana Edwarda Woźniewskiego, a także właścicieli rzeźni Panów
Sławomira i Włodzimierza Szypcio doszło do zmiany gruntów i w listopadzie 2015 roku sfinalizowano sprawę i podpisano akt notarialny.
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Wszystkie dotychczasowe inwestycje i remonty w znacznym stopniu przyczyniły się do lepszego funkcjonowania ogrodu.
Opracowanie treści:
Józef Derewońko

Galeria zdjęć

W listopadzie 2015 wykonana została alejka dojazdowa do parkingu ogrodowego. Koszt
wykonania wyniósł ok 8 000 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 000 zł z
OZP Białystok.
Zadanie inwestycyjne „Remont instalacji wodnej” ma być zrealizowane w ciągu trzech lat.
Ogólny koszt tej inwestycji wynosić będzie ok. 20 000 zł. Ogród nasz otrzymał dotację w wysokości 5 700 zł z PZD Białystok. Zakres prac obejmować będzie wyniesienie wodomierzy na
alejki oraz montaż zaworów odcinających na każdym przyłączu wodociągowym. Inwestycja
ta poprawi gospodarowanie wodą poprzez zmniejszenie strat oraz ułatwi odczyty wodomierzy u poszczególnych działkowców. W 2015 roku wyniesiono na alejki ok. 30 szt. wodomierzy.
Na zebraniu sprawozdawczym w 2016 roku uchwalony został jednogłośnie plan pracy,
którego jednym z punktów było powiększenie parkingu ogrodowego. Powiększony parking
znacznie skrócił drogę do działek wielu działkowcom, w tym również osobom mającym trudności w poruszaniu się.
W maju 2016 roku rozpoczęto dalsze prace związane z remontem instalacji wodnej. Do
chwili obecnej wyniesiono na alejki 110 szt. wodomierzy, co stanowi ok. 70% wszystkich zainstalowanych wodomierzy.
W czerwcu 2016 dzięki pomocy i osobistemu zaangażowaniu kierownika monieckich wodociągów wymieniona została zasuwa wodociągowana przyłączu wodociągowym do naszego ogrodu.

63

64

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

65

66

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

67

68

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

69

50 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mońkach

Wywiady
Edward Woźniewski – Prezes ogrodu im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Do grona monieckich działkowców dołączyłem w 2001 r. Zadecydował o tym fakt, iż pochodzę ze wsi i od „zawsze” byłem zainteresowany uprawą roli. Bardzo lubiłem też zwierzęta.
Moim wielkim marzeniem było posiadanie własnego domu. Żona była jednak temu przeciwna. W efekcie osiągnęliśmy kompromis i zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie starań o pozyskanie działki na terenie pobliskiego ogrodu. Wkrótce wystąpiłem do zarządu ogrodu z prośbą
o przydział działki. O tym, że chciałem ją mieć w tym właśnie ogrodzie zadecydowała lokalizacja. W niedługim czasie działkę mi przydzielono. Prezesem ogrodu był w tym czasie Pan
Storonowicz. Po roku bycia członkiem, przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, to on
zaproponował mi funkcję zastępcy prezesa. Wyraziłem zgodę. Na zebraniu w/w funkcję mi
powierzono. Po dwóch latach prezes Storonowicz złożył rezygnację. Pozostali członkowie zarządu zaproponowali mi objęcie tej funkcji. Wyraziłem na to zgodę. Od tego momentu, aż do
dnia dzisiejszego pełnie ją nieprzerwanie.
Jako prezes uczestniczę w szkoleniach i odprawach kadr wojewódzkich, które odbywają się
cyklicznie w Białymstoku. Na pierwszym takim spotkaniu dowiedziałem się o możliwości pozyskania dotacji z zarządu okręgowego. Pomyślałem wtedy, że gdyby udało się taką dotację
otrzymać, można by ją przeznaczyć na elektryfikację ogrodu. Wkrótce złożyłem odpowiedni
wniosek. Uzyskał on akceptację zarządu. Następnym krokiem był rozpoczęcie starań o zainstalowanie odpowiednich przyłączy. Ogród wprawdzie je posiadał, ale ich moc - zaledwie 2
kW, była dalece niewystarczająca na podłączenie 105 działek. Ogromną pomoc w tym względzie okazał nam Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. To dzięki jego inicjatywie opłacono
koszt instalacji przyłączy. Jestem Mu za to ogromnie wdzięczny. W prace elektryfikacyjne włączyli się użytkownicy działek. Akcja nabierała coraz szerszego rozmachu. Z czasem większość
działkowców zrozumiała konieczność elektryfikacji działki.
W ogrodzie istnieje fundusz inwestycyjny. Na jego konto opłatę wnoszą nowi nabywcy
działek. Jest to o tyle istotne, że warunkiem otrzymania dotacji konieczne jest wniesienie 30%
własnego wkładu w całkowity koszt inwestycji. To dzięki dotacjom możliwa była sukcesywna
modernizacja Domu Działkowca. Wyremontowana została świetlica, a następnie aneks kuchenny z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W tym momencie chciałbym wyrazić
podziękowanie Dyrektorowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariuszowi Kulesza,
dzięki któremu wykonano nieodpłatnie dwa przyłącza do aneksu i toalety na zewnątrz. Uważam, że w XXI w. standardem jest to, by łazienka była dostępna dla wszystkich działkowiczów.
Dzięki dużej dotacji w 2015 r. udało się zmienić pokrycie dachowe Domu Działkowca, wyremontować drugie pomieszczenie, z przeznaczeniem na biuro, wykonać nowe bramy i bramki
zamykane na klucz. Opracowano też plan zagospodarowania ogrodu z tablicami i aktualnym
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pomiarem działek. Nadmienić należy, że wcześniej dom został odremontowany z zewnątrz –
wymieniono okna i drzwi oraz odnowiono elewację.
Pamiętamy też o naszych „weteranach”. Z okazji „Dnia Działkowca” byli oni wielokrotnie wyróżniani, nagradzani i odznaczani. Sukcesywnie występujemy też z wnioskami o przyznanie
złotych, srebrnych i brązowych odznak „Zasłużony Działkowiec”. W stosunku do osób, które
nas nieustannie wspierają i udzielają bezinteresownej pomocy, wystąpiliśmy z wnioskami
o przyznanie im najwyższego odznaczenia - „Zasłużony dla ogrodów działkowych”, przyznawanego przez zarząd krajowy. Odznaczenia takie otrzymali: ks. Henryk Miron, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, zastępca burmistrza Andrzej Zdanowicz, Starosta Moniecki Joanna
Kulikowska i Dyrektor Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariusz Kulesza.
Przed nami najważniejsze do realizacji zadanie - wykonanie nowej instalacji wodnej. Stara
ma już 50 lat i jest bardzo awaryjna. Problemem jest brak wody. W bieżącym roku jej niedobór
zamknął się wielkością 336 m3.
Na chwilę obecną skończyły się możliwości pozyskiwania dotacji z zarządu okręgowego.
Jedynym ratunkiem jest pomoc Urzędu Miasta i Gminy. W tym względzie liczę na pomoc Pana
Burmistrza i przychylność miejskich radnych. Nadmieniam, że nie tylko działkowicze korzystają z ogrodu. Ogród ma służyć wszystkim mieszkańcom (co roku kilka działek zmienia użytkowników). Rodziny korzystają z oazy zieleni i uroków ogrodu.
Życzę moim następcom, by upiększali ogród i tworzyli, tak jak dotąd, przyjazną atmosferę.
Nie ma u nas, tak jak w innych ogrodach, ostrych konfliktów. Jesteśmy jedną rodziną. Pragnę,
aby tak dalej pozostało.
Nie ukrywam, że działalność na rzecz ogrodu pochłania mi dużo czasu i środków finansowych. Ze względu na ogrom i charakter pracy jestem częstym gościem w Białymstoku. Dojeżdżam własnym samochodem i nie pobieram z tego tytułu żadnych pieniędzy.
Zapytacie - dlaczego to robię? Odpowiedź jest prozaicznie prosta. Chcę pozostawić po sobie pamiątkę, nie tylko rodzinie, ale i mieszkańcom. Chcę żyć z nimi w przyjaźni.
Wanda Humienik – wieloletnia księgowa ogrodu im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Po nadaniu praw miejskich Mońkom pracowałam w Wydziale Finansowym Powiatowej
Rady Narodowej. W gronie najbliższych koleżanek i kolegów często poruszaliśmy różne tematy dotyczące naszego środowiska. Tam też „narodził się” pomysł wystąpienia z prośbą, do
władz miasta, o przydział gruntów z przeznaczeniem na ogródki działkowe. Inicjatywę naszą poparli pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz koledzy z innych
wydziałów. Pomysłodawcami utworzenia miejskiego ogrodu pracowniczego byli, w mojej
ocenie /oprócz mnie/: Malinowska Zofia, Szeląg Genowefa, Sadkowski Nikodem i Halicki Eu-
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geniusz. Od pomysłu przeszliśmy do czynu. Wkrótce skierowaliśmy do naszych władz odpowiednie pismo. Po otrzymaniu pozytywej decyzji o przyznaniu ponad 2 ha gruntu, na poczet
przyszłego ogrodu pracowniczego, zwołane zostało zebranie założycielskie. Wybrano na nim
władze ogrodu i przyjęto jego nazwę. Ze względu na datę nawiązaliśmy do tysiącletniej historii istnienia państwa polskiego.
Wywłaszczone grunty, należące wcześniej do Edwarda Świerzbińskiego, były zupełnie nieprzygotowane do uprawy. Rosły tam czarne porzeczki, było mnóstwo kamieni i chwastów. Teren został przemierzony przez geodetów, a następnie podzielony na działki. Chętnych na ich
posiadanie było wielu. Przy ich przydziale obowiązywały pewne kryteria. Działek nie mogły
dostać np. osoby, które posiadały grunty orne. W związku z tym nie wszyscy zainteresowani
mogli je otrzymać.
Przez wiele lat głównym problemem działkowiczów był brak ogrodzenia i dostępu do wody.
Uniemożliwiało to zagospodarowanie działek zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Z uwagi na to wielu właścicieli przeznaczało swoje grunty pod uprawę ziemniaków. Motywem ich
decyzji była obawa, że zasiane i zasadzone warzywa, kwiaty oraz nasady owocowe „padną łupem” dzieci, miejscowych chuliganów, zwierząt domowych i ptactwa. W późniejszym okresie
część działek przeznaczono na potrzeby rekreacyjne. Myślę, że było ich okoł 15.
Przedłużające się i narastające problemy z ogrodzeniem i wodą niepokoiły zarówno miejscowe władze, jak i Zarząd Wojewódzki POD w Białymstoku. Szczególne zainteresowanie tymi
problemami przejawiał ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy - Pan Duda. To za jego sprawą
ogrody otrzymywały dofinansowanie, wsparcie i inne formy pomocy. Był częstym gościem
działkowców. Starał się też wpajać im metody racjonalnego wykorzystania działek oraz konieczność dbania o ich estetykę.
Jako wieloletnia księgowa dobrze wspominam współpracę z Zarządem Wojewódzkim POD.
Na początku funkcjonowania ogrodu przekazywaliśmy do zarządu 30-40% naszych składek,
potem było różnie. Zdarzały się wprawdzie upomnienia i ponaglenia, ale władze wojewódzkie
często skutecznie nas wspierały w realizacji naszych zadań i celów. Dotyczyło to zwłaszcza
ogrodzenia i wody. Pozytywnym przejawem aktywności działkowców był fakt, że to oni sami,
na zebraniach, decydowali o zobowiązaniach do prac społecznych na rzecz ogrodu.
Ogród nasz cieszył się i cieszy dużą popularnością i renomą, zarówno w społeczności lokalnej, jak i na szczeblu województwa. Najlepsze i najładniejsze działki udostępniane były dzieciom z przedszkola oraz osobom starszym. Dumą działkowców jest pięknie odremontowany
Dom Działkowca. Służy on jako miejsce spotkań, wieczorków tanecznych i innych imprez. Bardzo popularne są „Bale Działkowiczów” organizowane z okazji naszego święta. To właśnie wtedy najbardziej zasłużeni działkowcy otrzymują odznaczenia, dyplomy, podziękowania oraz
nagrody rzeczowe. Wtedy też na wystawach prezentowane są najdorodniejsze płody rolne
i najpiękniejsze działkowe plony. Dom Działkowca udostępniany jest, za odpowiednią odpłatnością, również osobom postronnym.
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Nasi działkowcy są na ogół życzliwi, chętnie udzielają sobie pomocy i wspierają się wzajemnie.
Wszystkim działkowcom, z okazji ich rocznicy, życzę dobrych, owocnych lat pracy, zadowolenia z jej efektów, przyjemnego wypoczynku i rekreacji oraz satysfakcji z tytułu użytkowania
działki.
Jerzy Grądzki – wieloletni sekretarz zarządu ogrodu im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Działkowcem jestem od listopada 1998 r. Stało się to, częściowo, za sprawą moich teściów,
którzy po przejściu na emeryturę chcieli właściwie i aktywnie wykorzystać swój wolny czas.
Dowiedzieliśmy się, że były kierownik szkoły Bolesław Czuma nosi się z zamiarem przekazania
działki, którą użytkuje wraz z rodziną, ze względu na stan zdrowia i wiek. Skorzystaliśmy więc
z okazji i wystąpiliśmy z podaniem o przydział w/w działki. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie i już w 1999 r., na walnym zebraniu, zostałem wybrany na funkcję sekretarza zarządu.
Pełnię ją nieprzerwanie do dziś. Wydaje mi się, że jest to zjawisko dość rzadkie i jestem z tego
powodu bardzo dumny. Swoją pracę bardzo polubiłem i wykonuję ją z satysfakcją. Do moich
obowiązków i kompetencji należy: przygotowywanie posiedzeń zarządu, zebrań, kompletowanie dokumentów wychodzących, porządkowanie dokumentacji bieżącej i archiwizowanie
pism przychodzących. W najbliższych, perspektywicznych planach, zamierzam opracować
kompleksową dokumentację każdej działki.
W gronie działkowców, podobnie jak w każdej większej rodzinie, mają miejsce spory i nieporozumienia. Do ich rozstrzygania powołana była Komisja Rozjemcza. Od dwóch lat już jednak nie funkcjonuje. Musimy więc, jako zarząd, rozwiązywać je sami. Korzystając ze swoich
uprawnień staram się działać skutecznie na rzecz ich rozwiązania we własnym zakresie, na
zasadzie kompromisu i wzajemnych ustępstw.
W 2009 r. zarząd zatwierdził inicjatywę elektryfikacji ogrodu. Zdając sobie sprawę z powagi i znaczenia tej decyzji dla działkowców, zaangażowałem się bardzo poważnie w realizację
w/w inicjatywy. Z wielką troską ją monitorowałem i nadzorowałem. W efekcie, do chwili obecnej, udało się zelektryfikować 87 działek.
W chwili obecnej najpoważniejszym do rozwiązania problemem jest stary, awaryjny i mało
wydajny wodociąg. Powoduje on duże straty wody, częsty jej niedobór oraz konieczność stałych napraw. Problem jest mi dobrze znany, ponieważ przez 3 lata uczestniczyłem w instalowaniu wodomierzy w ogrodzie.
Nasi działkowcy, w dowód uznania za swoją pracę i aktywność społeczną, byli i są często
odznaczani i wyróżniani. Rolą moją, w tym względzie, jest opracowanie kryteriów oceny, opiniowanie kandydatów oraz opracowywanie i wysyłanie odpowiednich dokumentów. Przyznaję,że czynię to z wielką przyjemnością.
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Rokrocznie w ogrodzie przyłączają się do nas nowi członkowie. Aby ułatwić im właściwy
start uruchomiono chętnym system szkoleń. Odbywają się one w Domu Działkowca, a wykładowcami są przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu ROD. Osobiście, z racji pełnienia funkcji
instruktora ogrodnictwa, uczestniczę również w tego typu szkoleniach i angażuję się w pomoc początkującym.
Rotacja w przekazywaniu działek jest dość mała. Zmiany właścicieli związane są najczęściej
z chorobą lub wyjazdami.
Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia ogrodu chciałoby się zachęcić kolegów i koleżanki do
większej aktywności we wdrażaniu nowych pomysłów i przedsięwzięć. Chciałbym życzyć, by
wszyscy traktowali działki jako wielką pasję i poświęcili jej cały swój trud.
Edward Klepacki – Prezes ogrodów: im. „Tysiąclecia Państwa Polskiego i „Ekologicznego”
w latach 1988-2015
Podanie o przydział działki na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego złożyłem dn. 29 XII 1981 roku. Ze względu
na duże zainteresowanie mieszkańców miasta posiadaniem własnej działki długo musiałem czekać
na jej przydział. Dopiero 29 I 1984 r. decyzją Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych otrzymałem upragnioną działkę Nr 12 o powierzchni 235
metrów kwadratowych i wraz z rodziną przystąpiliśmy do jej zagospodarowani.
W trakcie prac porządkowo-adaptacyjnych przekonałem się i zrozumiałem, ile radości i satysfakcji
daje posiadanie własnego kawałka ziemi jako rodzinnego azylu. W późniejszym okresie rekreacja i
wypoczynek, praca, kontakty z sąsiadami i innymi
działkowiczami pozwalały mi przeżyć przez 32 lata
radosne i szczęśliwe chwile mojego życia osobistego i rodzinnego. Stopniowo dojrzewała też we mnie
potrzeba integracji i aktywnego działania na rzecz
ogrodu.
I miejsce w konkursie
„Wzorowa Działka 2006”
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Zrozumiałem, że angażuję się do jej rozwoju i podejmuję działania dla jej dobra. 26 IV 1988
r. na walnym zebraniu Pracowniczych Ogródków Działkowych im. Tysiąclecia Państwa Polskiego zostałem wybrany na Zastępcę Przewodniczącego ogrodu i wszedłem w skład nowego zarządu. Tak rozpoczęła się moja „przygoda” społecznika, działającego na rzecz wspólnoty
działowców i ich rodzin.
Chciałbym podkreślić, że dokonania o osiągnięcia naszych ogrodów to efekt pracy i zaangażowania członków zarządów poszczególnych ogrodów. Pragnę im za to serdecznie podziękować, życząc dużo szczęścia, zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i rodzinnym. Podziękowania i życzenia kieruję przede wszystkim do: Wandy Humienik, Michała Fedaka, Kazimierza
Łukaszuk, Stanisława Czarnieckiego, Hermenegenta Karwowskiego, Antoniego Moniuszko,
Franciszka Zawadzkiego, Tadeusza Pomichowskiego, Stanisława Zdańskiego, Jana Klozy, Ewy
Rosińskiej, Stanisława Jabłońskiego, Jadwigi Kloza, Andrzeja Heliasza, Aliny Wołowiec, Tadeusza Banasiaka, Henryka Borawskiego, Eugeniusza Imbiorskiego, Tomasza Waszkiewicza, Andrzeja Wierzbickiego i Janusza Kunickiego.
Pamiętajmy też o działkowcach, którzy od nas odeszli. Podziękowanie składam na ręce ich
najbliższych rodzin.
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Tomasz Waszkiewicz – Wiceprezes ogrodu „Ekologiczny”
Działkowiczem w ogrodzie „Ekologiczny” jestem od 2002 roku. Całą rodziną cieszyliśmy się,
że mamy działkę tak blisko domu. Wreszcie mieliśmy własne miejsce, gdzie można odpocząć
i pobyć na świeżym powietrzu.
W kwietniu 2010 roku zostałem wybrany do Zarządu jako v-ce prezes i pełnię tę funkcję
do dziś. U boku prezesa Edwarda Klepackiego uczyłem się jak zarządzać ogrodem i jak dbać,
by ogród z dnia na dzień stawał się piękniejszy, a nasi działkowcy czuli się jak u siebie, jak w
rodzinie.
W kwietniu 2014 roku Zarząd zatwierdził realizację zadania inwestycyjnego w sprawie
„uzbrojenia ogrodu w energię elektryczną”. Jak dla mnie, młodego stażem zastępcy było to
poważne zadanie, które to krok po kroku razem z Zarządem i działkowcami wykonaliśmy bardzo dobrze.
Czeka nas jeszcze jedno wyzwanie. Chcemy w przyszłości zmodernizować całą instalację
wodną, gdyż obecna jest już przerdzewiała i nieszczelna, a częste awarie jeszcze ją osłabiają.
Myślę, że uda się nam zdobyć potrzebne środki finansowe.
Każdy działowiec wie, że własny ogródek to nie tylko przyjemny odpoczynek, ale też wiele
pracy, która daje dużo satysfakcji i radości. Ciszą samodzielnie wyhodowane warzywa i owoce
oraz kwitnące wkoło kwiaty.
Życzę więc wszystkim dużo zdrowia i sił, żebyśmy jak najdłużej mogli korzystać z uroków
naszych działek. Mam też nadzieję, że współpraca między Zarządem i działkowcami będzie
układać się jak najlepiej przez wiele lat.
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Nasza działka
Było to bardzo dawno jak działki były nam dane
A było to tylko pole tak bardzo zaniedbane
Wyrobić taką ziemię ile to trudu było trzeba
Żeby z tak zaperzonej ziemi była urodzajna gleba
Wyciągaliśmy perz jak sznurki a było jego niemało
Kiedy już była działka czysta to już planować się chciało
Gdzie będzie rosło drzewo gdzie krzew posadzić mamy
Gdzie posiać nam warzywo czy też altankę stawić
Byliśmy wtedy młodzi doświadczeń było nam brak
Szliśmy po radę do starszych żeby zrobić co i jak
Nie było na działkach wody ze studni ją nosiliśmy
Bo kiedy była susza podlewać musieliśmy
A kiedy już na działkach tak wszystko się zmieniło
Zakwitły drzewa i kwiaty popatrzeć było aż miło
Nie było ogrodzenia to czasem coś znikało
A teraz już ogrodzono do bramek klucze mamy
To niech ktoś dziś przypomni kto pierwsza działkę miał
Ja wtedy się na trudził niech też opowie sam.
Jadwiga Koleśnik
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