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   „Założyć ogród to uwierzyć w jutro”
Audrey Hepburn

Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie sposób przecenić –    
  „zielone płuca miasta” są miejscami niezwykle ważnymi dla 

lokalnej społeczności, sprzyjają aktywnym formom wypoczynku 
i rekreacji, społecznej międzypokoleniowej integracji i budowa-
niu lokalnej wspólnoty, są rzeczywistym przykładem zachowań 
proekologicznych mających na celu ochronę i dbałość o środo-
wisko. To miejsca prawdziwego kontaktu z naturą. 

Od wielu już lat uczestniczę w życiu bolesławieckich dział-
kowców i wspieram ich działania. Podczas naszych licznych spo-
tkań narodził się pomysł organizacji Miejskiego Dnia Działkowca 
i wydania publikacji, której egzemplarz trzymacie Państwo dziś  
w dłoni. Warto przy tej okazji wspomnieć, że na terenie Bolesławca 
działa aż 16 Rodzinnych Ogrodów Działkowych o wdzięcz-
nych nazwach: „Alstromeria”, „Cegiełka”, „Chemik”, „Gwarek”,  
„Kolejarz”, „Krokus”, „Malwa”, „Pod Dębami”, „Pomowianka”, 
„Relaks I”, „Serbinowo”, „Sława”, „Stokrotka”, „Tęcza”, „Tulipan” 
oraz „Wiarus”. Według danych z końca 2021 r. bolesławiec-
kie ROD obejmują 3318 działek o powierzchni 112,1212 ha,  
a 3937 działkowców posiada status członka zwyczajnego Polskie-
go Związku Działkowców.

Bolesławieccy działkowcy, obdarzeni wieloma umiejętno-
ściami, są niezwykle aktywni, kreatywni i sprawczy w działaniu. 
Trawestując słowa angielskiej poetki i ogrodniczki Vity Sackville- 
West ich najważniejszą cechą  jest to, że zawsze patrzą optymistycz-
nie, zawsze są przedsiębiorczy i nigdy nie są usatysfakcjonowani. 
Ciągle chcą zrobić coś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Bolesła-
wianie z zaangażowaniem i pasją dbają o swoje działki i tereny 
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wspólne, nieustająco je modernizując i unowocześniając, dzięki 
czemu ROD to nie tylko ulubione miejsca spotkań rodzin, ale 
także miejsca organizacji wielu wydarzeń takich jak Dzień Dział-
kowca, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet czy spotkania noworoczne. 
To również miejsca, gdzie organizowane są niezwykle atrakcyjne 
edukacyjne „zielone lekcje” dla przedszkolaków i uczniów. 

Bolesławieckie Rodzinne Ogrody Działkowe są wysoko 
oceniane na poziomie lokalnym, a także w skali regionalnej  
i ogólnopolskiej. Wystarczy wymienić nagrody zdobywane  
w okręgowym i ogólnopolskim konkursie „ROD roku”. Wielką 
popularnością wśród działkowców cieszy się również nasz lokal-
ny konkurs „Bolesławiec w kwiatach”.

Z okazji Miejskiego Dnia Działkowca chciałbym serdecznie 
pogratulować Państwu dotychczasowych sukcesów i osiągnięć 
oraz podziękować za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie. 
Dzięki Wam nasze miasto pięknieje. Na Państwa ręce składam 
dziś najserdeczniejsze życzenia – ciągłej pasji, wytrwałości i po-
wodzenia we wszystkich podejmowanych przez Was licznych 
działaniach.  

Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec
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OgrOdy działkOwe  
– rys historyczny 

Najstarszym ogrodem działkowym w Polsce i jednocześnie 
w Europie jest obecny Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, który został 
założony w 1824 r. Jednakże ze względu na to, że wówczas jesz-
cze nie nazywano go pracowniczym czy rodzinnym, za początek 
ruchu działkowego w Polsce przyjęto rok 1897, kiedy to w Gru-
dziądzu powstał istniejący do dzisiaj Rodzinny Ogród Działkowy 
„Kąpiele Słoneczne”, uznawany za prekursora zorganizowanego 
ruchu działkowego w Polsce. Nazwa tego ogrodu wskazuje ideę, 
jaka przyświecała jego twórcom – możliwość obcowania z naturą 
i korzystania ze słońca. Pomysł ten zaczęli uwzględniać przedsię-

za początek ruchu 
działkowego  
w Polsce przyjęto 
rok 1897

Tak zaczynaliśmy
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biorcy, którzy oprócz fabrycznych czy górniczych kolonii miesz-
kaniowych tworzyli działki ogrodowe dla robotników. Niestety 
brak jest szczegółowych informacji o lokalizacji tych ogrodów 
i pełnionych przez nie funkcjach, które pozwoliłyby ocenić ich 
podobieństwo do współczesnych ogrodów.

Inicjatorem zrzeszania się ogrodów w jeden związek było 
miasto Poznań, gdzie 21 października 1927 r. powołano Ogól-
nopolski Związek Towarzystw Działkowych, który przystąpił do 
utworzonego w tym samym roku w Luksemburgu Międzyna-
rodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Od tego 
momentu zainteresowanie działkami zaczęło dynamicznie wzra-
stać, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich.

Do wybuchu II wojny światowej ogrody działkowe w Polsce 
zajmowały powierzchnię 3050 ha, a z działek korzystało blisko 
50 000 rodzin. Podczas okupacji Polacy tracili swoje działki na 
rzecz rodzin niemieckich. Po II wojnie światowej ruch działkowy 
nabrał zupełnie nowego wymiaru. Miały na to wpływ zarówno 
stan państwa i ogromne potrzeby żywnościowe, jak również włą-
czenie się zakładów pracy w patronat nad ruchem działkowym. 
Zaczęto zakładać nowe przyzakładowe ogrody oraz powiększać 
te już istniejące. Dzięki temu w 1949 r. istniało już 669 towa-
rzystw działkowych, które na powierzchni 6465 ha prowadziły 
1458 ogrodów o łącznej liczbie 119 841 działek.

Jednakże 9 marca 1949 r. na mocy ustawy o pracowniczych 
ogrodach działkowych rozwiązano wszystkie dotychczasowe 
struktury, podporządkowując ogrody związkom zawodowym. 
Ten stan rzeczy trwał do 8 października 1980 r., kiedy to Krajo-
wa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych ogłosiła usamo-
dzielnienie ruchu ogrodnictwa działkowego i uniezależnienie od 
związków zawodowych.

Pełną samodzielność usankcjonowała ustawa z 6 maja 1981 r., 
na mocy której powołano Polski Związek Działkowców. Rok 
później Rada Ministrów uchwaliła dwa akty prawne w sprawie 

Inicjatorem 
zrzeszania się 

ogrodów w jeden 
związek było miasto 

Poznań, gdzie 
21 października 

1927 r. powołano 
Ogólnopolski 

Związek Towarzystw 
Działkowych

W 1949 r. istniało 
już 669 towarzystw 

działkowych
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rozwoju działek oraz świadczeń zakładów pracy na rzecz ogród-
ków działkowych.

Na początku lat 80. XX w. funkcjonowały 3464 pracownicze 
ogrody działkowe, liczące 614 268 działek o łącznej powierzch-
ni 29 102 ha. W związku z tym, że liczba rodzin oczekujących 
na przyznanie działki wynosiła około 700 000, związek podjął 
wzmożone działania na rzecz pozyskiwania nowych terenów. 
W rezultacie według stanu na 31 grudnia 1990 r. liczba pracow-
niczych ogrodów działkowych wzrosła do 5225, a ich łączna 
powierzchnia – do 43 758 ha. W sumie gospodarowało w nich  
970 436 rodzin.

W 1990 r. rozpoczęła się długa batalia w obronie ogrodów 
działkowych, która obfitowała w protesty działkowców, pro-
wadzone w różnej formie na niespotykaną dotąd skalę. Biorąc 
sprawy w swoje ręce, działkowcy utworzyli Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych, który 5 lutego 2013 r. złożył w Sejmie obywatelski pro-
jekt ustawy regulującej kompleksowo status rodzinnych ogro-
dów działkowych, poparty podpisami 924  801 osób. Oddolna 

6 maja 1981 r. 
powołano Polski 
Związek 
Działkowców

Według stanu na  
31 grudnia 1990 r.  
liczba 
pracowniczych 
ogrodów 
działkowych wzrosła 
do 5225

Zbieranie podpisów 
w obronie ustawy
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Według stanu na 
31 grudnia 2020 r. 

w strukturach PZD 
działało 4601 

rodzinnych ogrodów 
działkowych

inicjatywa zakończyła się uchwaleniem tejże ustawy przez Sejm 
13 grudnia 2013 r.

Sukces ten był możliwy dzięki ogromnej determinacji władz 
Polskiego Związku Działkowców (dalej PZD) i samych dział-
kowców, którzy w efekcie mogli skupić swoje wysiłki na moder-
nizacji ogrodów i ich dalszym rozwoju. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w strukturach PZD 
działało 4601 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej po-
wierzchni 40 197 ha, liczących 905 900 działek.

Poszukiwanie  
sprzymierzeńców 
w walce o ogrody, 
spotkanie z poseł 

Ewą Drozd



11

Jubileusz ROD – wymiana doświadczeń

Jubileusz ROD – sadzenie nowych drzew
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Jubileusz ROD – spotkania działkowców z włodarzami miasta i gminy

 Jubileusz ROD – wręczenie okolicznościowych pamiątek
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Jubileusz 120-lecia ogrodów działkowych

 Jubileusz ROD – wręczenie okolicznościowych pamiątek
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BOleSławieCkie rOdzinne 
OgrOdy działkOwe

Obchody Krajowych Dni Działkowca w Jeleniej Górze – 2008 r.

Odrębny rozdział w historii ruchu działkowego tworzą ogro-
dy, które powstały po II wojnie światowej na Ziemiach Odzyska-
nych. Już w 1945 r. rozpoczął się proces osadniczy, pozwalający 
na tworzenie polskiej państwowości w Bolesławcu i pobliskich 
miejscowościach. Nowymi gospodarzami tych ziem zostali za-
równo przesiedleńcy z Polski centralnej, jak i reemigranci z Ju-
gosławii i Francji oraz z Kresów Wschodnich. Ważną rolę w tych 
trudnych powojennych latach odegrali osadnicy z Polski cen-
tralnej, wśród których znalazło się wiele osób z kwalifikacjami 
pozwalającymi przywracać produkcję w zdewastowanych za-
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kładach przemysłowych, otwierać szkoły czy uruchamiać opiekę 
zdrowotną. W tej nowej rzeczywistości powstawanie ogrodów 
działkowych w Bolesławcu rozpoczęło się dopiero w latach 50. 
XX w. 

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o dzie-
jach ogrodów działkowych w przedwojennym Bunzlau, jak i ba-
dań, które rzuciłyby światło na początki ruchu działkowego w na-
szym mieście. W przypadku ogrodów powojennych rozprosze-
nie materiałów dotyczących ich powstania w strukturach okrę-
gowych i krajowych, archiwach, różnorodnej prasie i literaturze 
znacznie utrudnia zgłębienie tematu. Wydawać by się mogło, że 
najpełniejszą wiedzę na temat ogrodów mogą dostarczyć sami 
działkowcy. Okazało się, że tylko nieliczne ogrody prowadzą 
„kronikę ogrodu” jako podstawowe źródło opisujące ich historię 
od czasu powstania. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat funkcjonowania ogrodów ich za-
rządy, pochodzące z wyboru i pełniące funkcje społecznie, zmie-
niały się wielokrotnie.

Dlatego nadal wiele pracy pozostaje do wykonania  w obrę-
bie przeglądu dokumentacji samych ogrodów, gdzie należałoby 
przeprowadzić kwerendę zbiorów archiwalnych, kronik, albu-
mów i zdjęć. Opracowanie i inwentaryzacja tych materiałów by-
łyby ogromnie pomocne w tworzeniu biblioteki ruchu działko-
wego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Niniejsze opracowanie, zaledwie w części upowszechnia 
podstawowe informacje o bolesławieckich ogrodach. Stanowi 
swoisty wstęp do zagadnienia, a dalsze badanie tematu z pewno-
ścią pozwoli na dotarcie do wielu nieznanych dziś materiałów. In-
formacje pozyskane z Okręgowego Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców w Legnicy, a także od osób pełniących aktualnie 
funkcję prezesów zarządów poszczególnych ogrodów, pozwoliły 
przygotować niniejszą publikację, która w różnym zakresie opi-
suje 16 funkcjonujących dzisiaj ogrodów oraz wspomina te już 
nieistniejące.

Powstawanie 
ogrodów 
działkowych 
w Bolesławcu 
rozpoczęło się 
dopiero w latach 
50. XX w. 
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Kalendarz powstawania ogrodów w Bolesławcu przedstawia 
się następująco:
–  1953 – ROD „Kolejarz” założony dla pracowników Polskich 

Kolei Państwowych;
–  1954 – ROD „Gwarek” założony dla pracowników Zakładów 

Górniczych „Konrad” w Iwinach;
–  1968 – ROD „Stokrotka” założony dla pracowników zakła-

dów ceramicznych funkcjonujących w ramach Bolesławiec-
kich Zakładów Przemysłu Terenowego oraz Bolesławieckich 
Kopalni Surowców Mineralnych;

–  1970 – ROD „Pod Dębami” założony dla urzędników powia-
towej i gminnej rady narodowej;

–  1970 – ROD „Relaks I” założony dla pracowników Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych;

–  1971 – ROD „Chemik” założony dla pracowników Zakładów 
Chemicznych „Wizów”;

–  1976 – ROD „Malwa” założony dla pracowników zakładów 
opieki zdrowotnej;

–  1978 – ROD „Serbinowo” założony dla pracowników wydzia-
łu oświaty, Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, 

II Kongres PZD 
w obronie ustawy – 

2011 r.
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Państwowej Komunikacji Samochodowej i Zakładów Dzie-
wiarskich „Hanka”;

–  1978 – ROD „Tęcza” założony dla pracowników Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców „Społem”;

–  1981 – ROD „Alstromeria” założony dla policjantów i pra-
cowników komendy powiatowej Milicji Obywatelskiej;

–  1982 – ROD „Cegiełka” założony dla pracowników Grupy 
Budów Nr 1 w Bolesławcu należącej do Wrocławskiego Przed-
siębiorstwa Budowy Przemysłowej Nr 2;

–  1982 – ROD „Pomowianka” założony dla pracowników  
Państwowego Ośrodka Maszynowego;

–  1982 – ROD „Tulipan” założony dla pracowników Zakładu 
Produkcji Lekkiej Obudowy „Metal-Plast”, Miejskiego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i komendy miejskiej Milicji  
Obywatelskiej;

–  1982 – ROD „Wiarus” założony dla żołnierzy i pracowników 
bolesławieckich jednostek wojskowych;

–  1983 – ROD „Krokus” założony dla pracowników Spółdzielni 
Transportu Wiejskiego;

–  1991 – ROD „Sława” założony dla pracowników Zakładów 
Przemysłu Dziewiarskiego „Sława”.
Kilkanaście ogrodów – ze względu na likwidację zakładów 

pracy i instytucji będących ich patronami lub na skutek proble-
mów administracyjnych – włączono do sąsiednich, zdecydo-

Delegaci 
na II Kongresie PZD

Kilkanaście 
ogrodów – 
ze względu na 
likwidację zakładów 
pracy i instytucji 
będących ich 
patronami lub na 
skutek problemów 
administracyjnych – 
włączono do 
sąsiednich, 
zdecydowanie 
większych zespołów 
działek
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wanie większych zespołów działek. Tak stało się w przypadku 
ogrodów: „Pod Brzózkami”, „Odlewnik”, „Hutnik”, „Przylesie”, 
„Zielone Oczko”, „Biedronka”, „Kalina”, „Pod Lasem”, „Relaks II”, 
„Sasanka”, „Słonecznik” i „Polfa”.

Po uchwaleniu 6 maja 1981 r. ustawy o pracowniczych 
ogrodach działkowych powołującej PZD, bolesławieckie ogro-
dy zostały  podporządkowane Okręgowemu Zarządowi PZD 
w Jeleniej Górze, który funkcjonował do 30 września 2001 r. 
Bez względu na zmiany organizacyjne nasze ogrody rozwijały się 
nadal, zapewniając w tych trudnych czasach jedyny dostęp do 
zdrowych warzyw i owoców. W latach 80. XX w. działki służyły 
głównie uprawie roślin jadalnych, co świadczy o tym, że właści-
wie spełniały swoją podstawową funkcję.

Dokonująca się w Polsce transformacja ustrojowa zrodziła 
wiele nieznanych dotąd problemów. Dotyczyło to w szczegól-
ności praw działkowców i związku do zajmowanych gruntów 
w świetle rozpoczętej komunalizacji i proponowanej reprywaty-

Bolesławieckie 
ogrody zostały  

podporządkowane 
Okręgowemu 

Zarządowi PZD 
w Jeleniej Górze, 

który funkcjonował 
do 30 września 

2001 r.

Manifestacja 
działkowców

 we Wrocławiu 
– 2013 r.
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zacji nieruchomości. W dniu 23 czerwca 1995 r. dokonano no-
welizacji ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, dając 
możliwość przejęcia przez PZD gruntów ogrodów w użytkowa-
nie wieczyste. Wzmocniło to pozycję prawną ogrodów. Na pod-
stawie znowelizowanej ustawy ogrody bolesławieckie w krótkim 
czasie nabyły status użytkownika wieczystego. Zgodnie z treścią 
uchwały Nr 5/XIV/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 27 czerw-
ca 2001 r. wszystkie nasze ogrody zostały podporządkowane or-
ganizacyjnie okręgowi PZD w Legnicy, w którego strukturach 
funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Kolejne lata uzmysłowiły, że obowiązująca ustawa o pra-
cowniczych ogrodach działkowych nie odpowiada już kolejnym 
wyzwaniom stawianym przez nową rzeczywistość. Dlatego  
8 lipca 2005 r. Sejm uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogro-
dach działkowych (ROD). Ustawa ta przez ponad 8 lat była gwa-
rantem trwałości i rozwoju bolesławieckich ogrodów, które go-
spodarowały wtedy na powierzchni ponad 138 hektarów. Ustawa 
była też dobrze oceniana i wspierana przez lokalny samorząd, 
co zapewniało dalsze istnienie ogrodów. Jednak ze względu na 

 8 lipca 2005 r. Sejm 
uchwalił nową 
ustawę o rodzinnych 
ogrodach 
działkowych (ROD)
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działkowców 
w Warszawie 

– 2013 r.
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to, że skutecznie chroniła interesy działkowców, spotkała się 
 z ostrymi atakami. W tej sytuacji działkowcy i związek zajęli nie-
przejednane stanowisko, wyrażane głównie przez pisanie listów, 
organizowanie demonstracji oraz udział w dwóch kongresach 
PZD, a także w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD.

W każdym z tych przedsięwzięć brali czynny udział delegaci 
bolesławieckich ogrodów. O tym, jak wielka była determinacja 
działkowców, świadczy fakt, że pod obywatelskim projektem no-
wej ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych podpisało się 
924 801 użytkowników działek i osób ich wspierających.

My również mieliśmy w tym swój udział, a ogrody „Wiarus” 
i „Relaks I”, które przesłały listy z największą liczbą podpisów, 
otrzymały dyplomy od Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Brali-
śmy też udział w manifestacji zorganizowanej 7 czerwca 2013 r. 
we Wrocławiu, a także w wielkiej ogólnopolskiej manifestacji 
działkowców, jaka odbyła się 10 października 2013 r. w Warsza-
wie. Trud tysięcy działkowców nie poszedł na marne i 13 grudnia 
2013 r. Sejm niemal jednogłośnie uchwalił obywatelski projekt 
ustawy o ROD.

Ogrody „Wiarus”  
i „Relaks I”, które 
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Konsolidacja wysiłków pokazała również, jak ważna jest 
współpraca pomiędzy ogrodami na szczeblu lokalnym. Temu ce-
lowi służy kolegium prezesów, które skupia prezesów wszystkich 
bolesławieckich ROD. Organ ten rozwiązuje problemy ogrodów, 
reprezentuje ich użytkowników, współpracuje z lokalnym samo-
rządem i daje możliwość szerokiej wymiany doświadczeń.

W naszej wspólnej działalności szczególnie cenne stało się 
propagowanie idei ogrodnictwa działkowego podczas obchodzo-
nych od 2015 r. Dni Miasta. Prezentujemy wtedy wydawnictwa 
działkowe, osiągnięcia ogrodów, plony i przetwory dostarczone 
przez działkowców, a także częstujemy pajdą chleba ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem oraz ciastem. W przygotowaniu pawilonu 
oraz jego funkcjonowaniu tradycyjnie uczestniczą prezesi ogro-
dów „Wiarus” i „Tulipan”, wspomagani przez działkowiczki w ko-
szulkach ze znakami i barwami swojego ogrodu. Bierzemy też 
udział w rozpoczynającym to święto korowodzie, niosąc transpa-
rent z nazwami wszystkich ROD i flagi związkowe.

Równie ważna jest troska o działkowców najstarszych wie-
kiem, a tych w naszych ogrodach jest bardzo dużo. Rozumiejąc 
ich potrzeby, kolegium prezesów desygnowało do utworzonej 
w 2011 r. przy prezydencie miasta Bolesławiec Rady ds. Senio-

Kolegium prezesów 
desygnowało  
w 2011 r. Rady  
ds. Seniorów  
prezesa ROD 
„Wiarus” Henryka 
Lemkę

Wizyty w ogrodach
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rów prezesa ROD „Wiarus” Henryka Lemkę. Rada pełniła rolę 
organu doradczego i opiniodawczego w sprawach dotyczących 
poprawy jakości życia osób w starszym wieku, a także miała swój 
udział w realizacji inicjatyw umacniających więzi międzypokole-
niowe. W 2015 r. została przekształcona w Bolesławiecką Radę 
Seniorów, której członków powołuje rada miasta. Po 8 latach 
reprezentowania ogrodów w radzie przez Henryka Lemkę jego 
miejsce w 2020 r. zajął prezes ROD „Tulipan” Jerzy Zając.

Spotkania kolegium prezesów z prezydentem miasta, przed-
stawicielami lokalnego samorządu i miejskich instytucji przyno-
siły i przynoszą nam ogromną satysfakcję, cieszymy się z pozy-
tywnej oceny działań, jakie ogrody realizowały na rzecz miesz-
kańców miasta. Potwierdzeniem tej oceny jest pomoc otrzy-
mywana przez ogrody, w tym urządzenia zabawowe o wartości 
ponad 71  000 zł przekazane zarządzeniem prezydenta miasta 
dla sześciu ROD oraz wsparcie finansowe z budżetu miasta dla 
czterech ROD w kwocie 149  158 zł, z przeznaczeniem na cele 
remontowe.

Szczególną rolę w tworzeniu klimatu współpracy i więzi 
między władzami miasta a ogrodami odgrywa prezydent miasta 
Piotr Roman, który jest wielkim przyjacielem ROD. Jego otwar-
tość na nasze problemy, okazywana pomoc, osobisty udział 
w obronie ogrodów, obecność na wszystkich jubileuszach jest 
tego potwierdzeniem. To właśnie z inicjatywy prezydenta pla-
nowana jest organizacja w 2022 r. pierwszego Miejskiego Dnia 
Działkowca. Pomysł ten pojawiał się w trakcie naszych spotkań 
podczas ostatnich kilku lat, podobnie jak idea opisania historii 
ogrodów. Początek dał referat wygłoszony przez prezesa ROD 
„Wiarus” na uroczystości poświęconej jubileuszowi 120-lecia 
ogrodnictwa działkowego.

Nasi działkowcy byli i są w gronie osób mających wpływ na 
rozwój naszego miasta i regionu. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, którzy działają w różnych organizacjach i instytucjach, więc 
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ograniczymy się do naszych reprezentantów w składzie rady mia-
sta i rady powiatu:
–  z ROD „Alstromeria” – Karol Stasik – w latach 2010-2014 

przewodniczący rady powiatu bolesławieckiego, w latach 
2014-2018 starosta bolesławiecki, od 2018 r. radny rady po-
wiatu bolesławieckiego;

–  z ROD „Gwarek” – Tomasz Gabrysiak – w latach 2016-2018 
wicestarosta bolesławiecki, od 2018 r. starosta bolesławiecki;

–  Stanisław Chwojnicki – w latach 2010-2014 wicestarosta bole-
sławiecki, od 2014 r. członek zarządu powiatu bolesławieckiego;

–  Stanisław Andrusieczko – radny rady miasta Bolesławiec kilku 
kadencji;

–  z ROD „Relaks I” – Renata Fredyk – radna rady miasta Bole-
sławiec VI, VII i VIII kadencji, w dwóch ostatnich kadencjach 
pełniła funkcję I i II wiceprzewodniczącego rady;

Udział ogrodów  
w Dniach Miasta
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–  Irena Zatylna – od 2018 r. radna rady powiatu bolesławiec- 
kiego;

–  z ROD „Serbinowo” – Mirosław Sołtyszewski – radny rady 
miasta Bolesławiec VII kadencji;

–  z ROD „Wiarus” – Jan Kisiliczyk – poseł na Sejm X i I kaden-
cji;

–  Józef Pokładek – radny rady miasta Bolesławiec III i IV ka-
dencji, wiceprzewodniczący rady miasta Bolesławiec V ka-
dencji oraz przewodniczący rady miasta Bolesławiec VI i VIII  
kadencji;

–  Jan Russ – radny rady powiatu bolesławieckiego kilku kadencji;
–  Mirosław Sakowski – radny rady miasta Bolesławiec VI i VIII 

kadencji;
–  Eugeniusz Jabłoński – radny rady miasta Bolesławiec VI i VII 

kadencji.
Dzisiejsze ogrody działkowe są miejscem spotkań całych ro-

dzin oraz dzieci ze szkół i przedszkoli, gdzie można poznać wiele 

Dzisiejsze ogrody 
działkowe są 

miejscem spotkań 
całych rodzin oraz 

dzieci ze szkół 
i przedszkoli

Dzień Dziecka 
w ogrodzie



25

Na dzień 
31 grudnia 2021 r. 
16 bolesławieckich 
ogrodów liczyło 
3318 działek

interesujących osób. Uroczystości takie jak Dzień Działkowca, 
Dzień Dziecka, Dzień Kobiet czy spotkania noworoczne sprzyja-
ją integracji działkowców.

Ogrody zmieniają swoje oblicze, stają się coraz piękniejsze 
i nowocześniejsze. Daje to podstawy do udziału w konkursach 
na szczeblu krajowym, okręgowym czy lokalnym, np. w cieszą-
cym się dużą popularnością konkursie „Bolesławiec w kwiatach”. 
Osiągnięcia na tym polu przedstawiono w informacjach o po-
szczególnych ogrodach.

Wszystko to sprawia, że coraz liczniejsza grupa osób, a zwłasz-
cza młode małżeństwa wychowujące dzieci, odczuwają potrzebę 
i chęć posiadania działki jako miejsca wypoczynku i kontaktu 
z naturą. Zjawisko to nasiliło się w okresie pandemii, kiedy ogro-
dy pozostawały bezpieczną strefą dla całych rodzin.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 16 bolesławieckich ogrodów  
liczyło 3318 działek o powierzchni 112,1212 ha, a 3937 dział-
kowców miało status członka zwyczajnego PZD. Krótkie infor-
macje o każdym rodzinnym ogrodzie działkowym przedstawio-
no w kolejności alfabetycznej:

 Podsumowanie 
konkursu 

„Bolesławiec 
w kwiatach”
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Wsparcie na festynie PCK

Udział zespołu z ROD „Tulipan” w Olimpiadzie Seniorów
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Rodzinny Ogród działkowy 
„AlstrOmeria”

Ogród znajduje się przy ul. Matejki i został utworzony  
w 1981 r. na wniosek komendy miejskiej Milicji Obywatelskiej. 
Otrzymany grunt o powierzchni 1,8936 ha został podzielony 
na 49 działek i w takim stanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągową, a nie-
które działki mają przyłącza do sieci energetycznej. Ogród nie 
posiada Domu Działkowca, natomiast w 2018 r. wybudowano 
wiatę umożliwiającą organizację spotkań i imprez okolicznościo-
wych bez względu na warunki atmosferyczne.

„Alstromeria” regularnie uczestniczy w miejskim konkursie 
„Bolesławiec w kwiatach”. W kategorii ogrodów do 100 dzia-
łek w latach 2016 i 2019 zajęła 1. miejsce, w 2013 r. – 2. miejs- 
ce, a w 2015 r. – 3. miejsce. Według stanu na 31 grudnia  
2021 r. ogród liczył 49 działek o łącznej powierzchni 1,5020 ha, 
a 60 działkowców było członkami zwyczajnymi PZD.

„Alstromeria” 
regularnie 
uczestniczy 
w miejskim 
konkursie 
„Bolesławiec 
w kwiatach”.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 
ogród liczył 
49 działek 
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Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
32 działki

rodzinny Ogród działkowy 
„Cegiełka”

Ogród znajduje się przy al. Piastów, na terenie za lasem, i zo-
stał utworzony w 1982 r. dla pracowników Wrocławskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 – Grupa Budów 
Nr 1 w Bolesławcu. Otrzymany teren o powierzchni 1,9008 ha 
został podzielony na 49 działek.

W 2014 r. aktem notarialnym rozwiązano umowę użyt-
kowania wieczystego terenu o powierzchni 0,5515 ha z prze-
znaczeniem pod budowę południowo-wschodniej obwodnicy 
Bolesławca. Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodo-
ciągową oraz mały parking. „Cegiełka” uczestniczyła trzykrot-
nie w konkursie „Bolesławiec w kwiatach”, zajmując w 2018 r.  
3. miejsce, a w latach 2016 i 2021 otrzymując wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 32 działki 
o łącznej powierzchni 1,0685 ha, a 44 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.
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rodzinny Ogród działkowy 
„Chemik”

Ogród znajduje się przy ul. Kościuszki i powstał 18 marca 
1971 r., gdy powołano do życia komitet organizacyjny. Na wnio-
sek Zakładów Chemicznych „Wizów” komitet otrzymał od po-
wiatowej rady narodowej teren o powierzchni 2,3478 ha, który 
podzielono na 65 działek, dając początek ogrodowi nr 1. Na liście 
oczekujących na przyznanie działki znajdowało się więcej osób 
i rozpoczęto starania o pozyskanie dodatkowych gruntów. Tak 
powstawały kolejne sektory: przy ul. Kościuszki ogród nr 2 o po-
wierzchni 1,2561 ha, liczący 37 działek oraz przy ul. Cieszkow-
skiego ogród nr 3 o powierzchni 1,7315 ha, liczący 56 działek.

W następnych latach ogród powiększał się poprzez przyłą-
czanie do niego innych rodzinnych ogrodów działkowych:
–  w 1996 r. ROD „Pod Brzózkami” o powierzchni 0,4924 ha, 

liczący 16 działek – dzisiaj ogród nr 4;
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–  w 2001 r. ROD „Odlewnik” o powierzchni 1,1580 ha, liczący 
24 działki – dzisiaj ogród nr 5;

–  w 2003 r. ROD „Hutnik” o powierzchni 2,1046 ha, liczący  
55 działek – dzisiaj ogród nr 6.
Od czasu założenia głównym patronem ogrodu były Zakła-

dy Chemiczne „Wizów”, ale współpracowano też ze Spółdzielnią 
Pracy Odlewniczo-Mechaniczną, Bolesławieckimi Zakładami 
Materiałów Ogniotrwałych i Jeleniogórską Centralą Materiałów 
Budowlanych, których pracownicy powiększyli grono działkow-
ców.

Każdy ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne i sieć  
wodociągową, a cztery ogrody – instalację elektryczną. W latach 
1986-1987 wybudowano Dom Działkowca, przed którym urzą-
dzono plac zabaw dla dzieci.

W dniu 12 grudnia 2000 r. aktem notarialnym rozwiąza-
no umowę użytkowania wieczystego działki o powierzchni  
0,0693 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy miasta.

Działkowcy – indywidualnie i jako ogród – biorą aktywny 
udział w konkursach na różnych szczeblach. W 2009 r. „Che-
mik” otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejszy ogród 
w okręgu”, a w latach 2009, 2017 i 2018 jego członkowie zdo-
bywali wyróżnienia w organizowanym przez okręg legnicki kon-
kursie „Wzorowa działka roku”. Na szczeblu lokalnym, w konkur-
sie „Bolesławiec w kwiatach”, w latach 2008 i 2018 ogród zajął  
2. miejsce, w 2010 r. – 4. miejsce, a w latach 2015 i 2016 otrzymał 
wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 253 dział-
ki o łącznej powierzchni 9,0904 ha, podzielone na 6 sektorów, 
a 335 działkowców było członkami zwyczajnymi PZD.

W latach 1986-1987 
wybudowano Dom 

Działkowca
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ogród liczył 
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rodzinny Ogród działkowy 
„gwarek”

Ogród składa się z siedmiu sektorów położonych przy uli-
cach Piastów i Łasickiej oraz przy lesie położonym między ob-
wodnicą a Łaziskami. Jest to największy wśród bolesławieckich 
ogrodów. Powstał dzięki staraniom pracowników, dyrekcji i rady 
zakładowej Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach, które 
20 marca 1954 r. doprowadziły do przyznania przez prezydium 
miejskiej rady narodowej w Bolesławcu terenu o powierzchni  
9 ha pod przyszły ogród. Pozwoliło to na przydział ponad  
300 działek, a po uzyskaniu zgody na zagospodarowanie nieużyt-
ków przy ul. Kosiby ogród powiększył się do prawie 500 działek.

Ostateczny kształt ogrodu uformował się po przyłączeniu 
innych POD, w tym: „Przylesia”, objętego patronatem Zakładu 
Aparatury Próżniowej, „Zielonego Oczka”, skupiającego pracow-

Jest to największy 
wśród 
bolesławieckich 
ogrodów.
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ników oświaty i służby zdrowia oraz „Biedronki”, znajdującej się 
pod opieką wojska.

Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, zmodernizowaną 
w ostatnich latach sieć wodociągową i Dom Działkowca, gdzie 
trwają końcowe prace remontowe wsparte dotacją celową z bu-
dżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w kwocie 24 158 zł.

„Gwarek” jest laureatem wielu wyróżnień i nagród, w tym:
–  we współzawodnictwie zespołów górniczych ogrodów dział-

kowych: w 1971 r. – 2. miejsce, w 1974 r. – 3. miejsce, w 1990 r. 
– 1. miejsce;

–  we współzawodnictwie ogrodów zgrupowanych w Związko-
wej Radzie KGHM w Lubinie: w 1973 r. – 1. miejsce;

–   w 1976 r. – zdobywca tytułu „Najestetyczniejszy ogród w wo-
jewództwie jeleniogórskim”;

–  w 1981 r. – 3. miejsce w konkursie „Najpiękniejszy ogród 
w województwie jeleniogórskim”;

–  w 1986 r. – 1. miejsce w konkursie „Przodujący ogród w woje-
wództwie jeleniogórskim”;

–  w 1987 r. – wyróżnienie Krajowej Rady PZD w konkursie 
„Przodujący Pracowniczy Ogród Działkowy”;

–  w konkursie „Bolesławiec w kwiatach”: w latach 2008 i 2011– 
1. miejsce, w 2013 r. – 3. miejsce, a w latach 2015 i 2016 – wy-
różnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 717 działek 
o łącznej powierzchni 21,7804 ha w 7 sektorach, a 952 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

„Gwarek” jest 
laureatem wielu 

wyróżnień i nagród
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ogród liczył 
717 działek
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rodzinny Ogród działkowy 
„kOlejarz”

Ogród został założony w 1953 r. z przeznaczeniem dla pra-
cowników PKP. Pierwotnie ogrodowi przydzielono tereny przy 
ulicach Kościuszki, Staroszkolnej i Hutniczej. W latach 60. XX w. 
sektor przy ul. Kościuszki został zlikwidowany, a ogród pozyskał 
dodatkowy grunt przy ul. Staroszkolnej. Po zmianie ogród zaj-
mował powierzchnię 6,9 ha i liczył 151 działek.

W dniu 12 grudnia 2000 r. aktem notarialnym rozwiąza-
no umowę użytkowania wieczystego działek o powierzchni  
0,0887 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy miasta.  
W dniu 28 grudnia 2017 r. Krajowa Rada PZD wyraziła zgodę na 
przekazanie miastu Bolesławiec terenu o powierzchni 1,1569 ha 
na cel publiczny określony jako ciąg komunikacyjno-pieszy.

Ogród posiada oddzielne ogrodzenie zewnętrzne każdego 
sektora, sieć wodociągową i sieć energetyczną dla części działek. 

W 2005 r. 
wybudowano Dom 
Działkowca 
stanowiący zaplecze 
administracyjne
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W 2005 r. wybudowano Dom Działkowca stanowiący zaplecze 
administracyjne, co usprawniło pracę zarządu, który korzystał 
do tej pory z pomieszczenia w budynku dworca PKP.

W 2015 r. zarządzeniem prezydenta miasta Bolesławiec 
przekazano dla ogrodu urządzenia zabawowe o łącznej wartości  
17 000 zł.

Ogród regularnie uczestniczy w miejskim konkursie „Bo-
lesławiec w kwiatach”, w którym w 2008 r. zajął 4. miejsce,  
w 2017 r. – 2. miejsce, w 2021 r. – 3. miejsce, a w latach 2015 
i 2016 otrzymał wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 129 działek 
o łącznej powierzchni 4,4764 ha w 4 sektorach, a 164 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na  
31 grudnia 2021 r.  

ogród liczył  
129 działek

Ogród regularnie 
uczestniczy 
w miejskim 

konkursie 
„Bolesławiec 

w kwiatach”

Otwarcie placu zabaw na terenie ROD „Kolejarz”
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rodzinny Ogród działkowy 
„krOkuS”

Ogród znajduje się przy ul. Staroszkolnej oraz na terenie 
położonym za torami kolejowymi (obręb Kruszyn) i powstał 
w 1983 r. z przeznaczeniem dla pracowników Spółdzielni Trans-
portu Wiejskiego. Otrzymany teren o powierzchni 11,7786 ha 
podzielono na 256 działek.

W 1996 r. decyzją Wojewódzkiego Zarządu PZD w Jele-
niej Górze do ogrodu włączono POD „Kalina”, liczący 52 dział-
ki o powierzchni 2,7727 ha użytkowane przez pracowników  
Cementowni Podgrodzie.

W dniu 12 grudnia 2000 r. aktem notarialnym rozwiąza-
no umowę użytkowania wieczystego działek o powierzchni  
0,3747 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy miasta.

Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągową 
i budynek administracyjno-gospodarczy.

W 1996 r. decyzją 
Wojewódzkiego 
Zarządu PZD 
w Jeleniej Górze
 do ogrodu włączono 
POD „Kalina”, liczący 
52 działki
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W miejskim konkursie „Bolesławiec w kwiatach” ogród 
otrzymał w latach 2015 i 2016 wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 332 działki 
o łącznej powierzchni 13,2045 ha w 3 sektorach, a 278 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
332 działki

Udział ogrodów w Dniach Miasta
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rodzinny Ogród działkowy 
„malwa”

Ogród znajduje się przy ul. Matejki i został utworzony  
w 1976 r. z przeznaczeniem dla pracowników bolesławieckiej 
służby zdrowia. Otrzymany teren o powierzchni 3,54 ha podzie-
lono na 101 działek.

W 2020 r. przyłączono do „Malwy” utworzony dla pracowni-
ków Zakładów Energetycznych ROD „Pod Lasem” o powierzch-
ni 2,05 ha, liczący 43 działki. Oba sektory są ogrodzone, mają sieć 
wodociągową, a przyłączony sektor – sieć energetyczną. Ogród 
posiada Dom Działkowca wraz z zapleczem gospodarczym.

„Malwa” regularnie uczestniczy w miejskim konkursie „Bole-
sławiec w kwiatach”, w którym 2017 r. zajęła 3. miejsce, w 2021 r. 
– 2. miejsce, a w latach 2015 i 2016 otrzymała wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 144 działki 
o łącznej powierzchni 5,5861 ha w 2 sektorach, a 188 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

W 2020 r. 
przyłączono do 
„Malwy” utworzony 
dla pracowników 
Zakładów 
Energetycznych 
ROD „Pod Lasem”

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 
ogród liczył 
144 działki
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rodzinny Ogród działkowy 
„POd dęBami”

27 maja 2002 r. 
decyzją 

Okręgowego 
Zarządu PZD 

w Legnicy 
przyłączono

 22 działki 
z przylegającego 
ROD „Relaks II”

Ogród znajduje się przy ul. Kościuszki i został utworzony 
w 1970 r. z przeznaczeniem dla pracowników powiatowej i gmin-
nej rady narodowej. Otrzymany teren o powierzchni 2,3310 ha 
podzielono na 56 działek.

W dniu 27 maja 2002 r. decyzją Okręgowego Zarządu 
PZD w Legnicy przyłączono 22 działki z przylegającego ROD  
„Relaks II”, który wchodził przez pewien okres w skład POD 
„Polfa”, a wcześniej użytkowany był przez pracowników Przed-
siębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
w Nowogrodźcu.

W 2016 r. zarządzeniem prezydenta miasta Bolesławiec 
przekazano dla ogrodu urządzenia zabawowe o łącznej wartości 
ponad 14 000 zł. Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, sieć 
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wodociągową, wiatę umożliwiającą realizację spotkań i imprez 
okolicznościowych bez względu na aurę, a ponadto jest przygo-
towany do rozprowadzenia energii elektrycznej na poszczególne 
działki. Ogród uczestniczy w miejskim konkursie „Bolesławiec 
w kwiatach”. W 2015 roku zajął 2. miejsce, w 2016 roku – 3. miej-
sce, a w 2021 roku otrzymał wyróżnienie.

Pan Andrzej Jeż, działkowiec z ROD „Pod Dębami”, na oko-
liczność tego konkursu i różnych jubileuszy tworzy oryginalne 
wiersze.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 78 działek 
o łącznej powierzchni 2,7019 ha w 2 sektorach, a 88 działkowców 
było członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 
ogród liczył 
78 działek

Udział ogrodów w Dniach Miasta
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rodzinny Ogród działkowy 
„POmOwianka”

Ogród znajduje się przy ul. Gdańskiej, na granicy miasta 
Bolesławiec i miejscowości Rakowice. Teren ogrodu dawniej 
należał do Państwowego Ośrodka Maszynowego, w którym 
naprawiano maszyny rolnicze. W 1982 r. obszar o powierzchni  
3,6284 ha przeznaczono na działki dla pracowników ośrodka, 
który sprawował patronat do zakończenia swojej działalności 
w 1995 r. Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne i sieć wodocią-
gową.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku ogród liczył 77 dzia-
łek o łącznej powierzchni 3,0602 ha, a 88 działkowców było 
członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 
roku ogród liczył 

77 działek
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rodzinny Ogród działkowy 
„relakS i”

W dniu 23 lipca 1971 r. decyzją powiatowej rady narodowej 
przekazano teren o powierzchni 4,3 ha przy ul. Staroszkolnej 
z przeznaczeniem na ogród dla pracowników Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Użytkowaną wcze-
śniej przez PGR parcelę podzielono na 65 działek dla pracow-
ników szpitala oraz 66 działek dla pracowników Wrocławskiego 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa „Piaskowiec”.

W dniu 10 grudnia 1982 r. decyzją naczelnika miasta Bole-
sławiec do dyspozycji okręgu PZD w Jeleniej Górze przekaza-
no działkę o powierzchni 2,78 ha, położoną przy al. Tysiąclecia, 
z przeznaczeniem na ogród tymczasowy – do 30 września 1985 r. 
W dniu 14 października 1995 r. decyzją Wojewódzkiego Zarządu 
PZD w Jeleniej Górze do ogrodu przyłączono ROD „Sasanka”, 
liczący 91 działek.

14 października 
1995 r. decyzją 
Wojewódzkiego 
Zarządu PZD 
w Jeleniej Górze do 
ogrodu przyłączono 
ROD „Sasanka”
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W dniu 25 maja przekazano do dyspozycji Gminy Miejskiej 
Bolesławiec teren o powierzchni 0,22 ha, obejmujący 15 działek, 
pod budowę kolektora sanitarnego prowadzącego do Kruszyna. 
W późniejszym terminie oddano jeszcze 5 działek z przeznacze-
niem na drogę dla „Tesco”, dzięki czemu ogród pozyskał parking.

Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, wybudowany 
w 1974 r. Dom Działkowca, sieć wodociągową, magazyn sprzętu 
i pasiekę ogrodową. W 2017 r. zarządzeniem prezydenta mia-
sta Bolesławiec przekazano dla ogrodu urządzenia zabawowe 
o łącznej wartości 15 000 zł. Ogród może się pochwalić licznymi  
dyplomami za udział w konkursach, w tym w miejskim konkur-
sie „Bolesławiec w kwiatach”, w którym w 2017 r. zajął 1. miejsce, 
a w 2015 i 2016 roku otrzymał wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 262 działki 
o łącznej powierzchni 8,3189 ha, a 270 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
262 działki

Udział ogrodów  
w Dniach Miasta
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rodzinny Ogród działkowy 
„SerBinOwO”

Ogród znajduje się przy ul. Lubańskiej i został utworzony 
w 1978 r. z przeznaczeniem dla pracowników wydziału oświaty, 
Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Przedsiębior-
stwa Komunikacji Samochodowej i Zakładów Dziewiarskich 
„Hanka”.

W 2002 r. do ogrodu przyłączono ROD „Słonecznik”, istnie-
jący od 1977 r., gdzie działki uprawiali pracownicy Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Wodo- 
ciągów i Kanalizacji oraz Spółdzielni Inwalidów „Bolmet”. 
W 2009 r. część ogrodu o powierzchni 1,7 ha przekazano na po-
trzeby powiększenia cmentarza komunalnego w Bolesławcu.

W 2002 r. do ogrodu 
przyłączono ROD 
„Słonecznik”, 
istniejący od 1977 r.
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Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, Dom Działkowca 
i sieć wodociągową, zmodernizowaną w 2019 r. dzięki wsparciu 
dotacją celową z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w kwocie 
50 000 zł. W 2018 r. zarządzeniem prezydenta miasta Bolesła-
wiec przekazano dla ogrodu urządzenia zabawowe o łącznej war-
tości ponad 14 000 zł.

Ogród bierze udział w miejskim konkursie „Bolesławiec 
w kwiatach”, w którym w 2018 r. zajął 1. miejsce, a w latach 2015 
i 2016 otrzymał wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 371 działek 
o łącznej powierzchni 11,5816 ha w 2 sektorach, a 408 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
371 działek

Udział ogrodów  
w Dniach Miasta
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rodzinny Ogród działkowy 
„Sława”

W 1996 r. ogród 
przejął 40 działek po 
Zakładach 
Ceramicznych
„BOLESŁAWIEC”

Ogród znajduje się przy ul. Kosiby i został założony 
w marcu 1991 r. z przeznaczeniem dla pracowników Zakładów  
Przemysłu Dziewiarskiego „Sława”, którym przydzielono 60 
działek. W 1996 r. ogród przejął 40 działek po Zakładach Cera-
micznych „BOLESŁAWIEC”, powiększając swoją powierzchnię 
do 4,0525 ha. W związku z rezygnacją wielu działkowców z dal- 
szego użytkowania działek, część z nich zamieniono w teren re-
kreacyjny. W 1993 r. do ogrodu doprowadzono wodę i rozpo-
częto budowę Domu Działkowca. Ogród posiada ogrodzenie 
zewnętrzne i niewielki parking.
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W 2021 r. aktem notarialnym rozwiązano umowę użytkowa-
nia wieczystego działek o powierzchni 1,2015 ha z przeznacze-
niem pod rozbudowę układu komunikacyjnego.

Ogród uczestniczył w miejskim konkursie „Bolesławiec 
w kwiatach”, otrzymując w latach 2016 i 2021 wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 83 działki 
o łącznej powierzchni 3,2946 ha, a 83 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
83 działki
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rodzinny Ogród działkowy 
„STOkrOTka”

Ogród znajduje się przy ul. Kościuszki i został utworzony 
w 1969 r. z przeznaczeniem dla pracowników zakładów cera-
micznych funkcjonujących w ramach Bolesławieckich Zakładów 
Przemysłu Terenowego oraz Bolesławieckich Kopalni Surowców 
Mineralnych. Otrzymany teren o powierzchni 6,2250 ha podzie-
lono na 135 działek. Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, sieć 
wodociągową, zmodernizowaną dzięki wsparciu dotacją celową 
z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w kwocie 25 000 zł, sieć 
energetyczną, Dom Działkowca i wiatę wykorzystywaną w trak-
cie imprez ogrodowych.

W latach 2016-2019 ogród zdobył wyróżnienia w okręgo-
wym konkursie „Rodzinny ogród roku”, a w miejskim konkursie 
„Bolesławiec w kwiatach” zajął w 2008 r. 3. miejsce, w 2021 r. –  
1. miejsce, a w latach 2016-2019 otrzymał wyróżnienia.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 134 działki 
o łącznej powierzchni 5,3642 ha, a 160 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.

W latach 
2016-2019 ogród 
zdobył wyróżnienia 
w okręgowym 
konkursie „Rodzinny 
ogród roku”

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 
ogród liczył 
134 działki
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rodzinny Ogród działkowy 
„TęCza”

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
87 działek

Ogród znajduje się przy ul. Granicznej i został utworzony 
w 1979 r. z przeznaczeniem dla pracowników Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców „Społem”. Otrzymany teren o powierzchni 
2,9369 ha został podzielony na 87 działek i ten stan utrzymuje 
się do dnia dzisiejszego. Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, 
sieć wodociągową i Dom Działkowca.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 87 działek 
o łącznej powierzchni 2,5850 ha, a 62 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.
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rodzinny Ogród działkowy 
„TuliPan”

W dniu 31 marca 1982 r. w Administracji Domów Miesz-
kalnych Nr 1 przy ul. Łokietka odbyło się zebranie, na którym 
zainicjowano utworzenie pracowniczego ogrodu działkowego 
w obrębie ulic Śluzowej i 22 lipca (obecnie ul. Lubańska). Pod 
ogród przeznaczono teren o powierzchni 5,8212 ha, wydzielając 
141 działek.

Działki otrzymali pracownicy Zakładu Produkcji Lekkiej 
Obudowy „Metal-Plast”, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i komendy miejskiej Milicji Obywatelskiej.

Ogród posiada ogrodzenie zewnętrzne, Dom Działkowca 
wraz z zapleczem gospodarczym i przylegającą do niego wiatą 
oraz plac zabaw, wzbogacony w 2014 r. o nowe urządzenia o war-
tości 16 000 zł w wyniku wydania zarządzenia przez prezydenta 
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miasta Bolesławiec. W latach 2018-2020 w wyniku otrzymania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec przepro-
wadzono remont sieci wodociągowej.

Dzięki posiadanej sieci energetycznej możliwe było założe-
nie monitoringu z wykorzystaniem 3 kamer, a także uruchomie-
nie własnej strony internetowej.

Stworzona baza socjalna służy nie tylko działkowcom, po-
nieważ jest również wykorzystywana w ramach współpracy 
z wieloma organizacjami, takimi jak Polski Czerwony Krzyż, 
Klub Nauczycielski „Carpe Diem”, Kluby Honorowych Dawców 
Krwi, Polski Związek Niewidomych czy Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Na uznanie zasługuje nawiązanie w 2008 r. współpracy 
z Miejskim Przedszkolem nr 2, a także Szkołami Podstawowymi 
nr 2 i 4, będące wyrazem pogłębiania więzi międzypokolenio-
wych.

Corocznie organizowane są w ogrodzie Dni Działkowca oraz 
konkursy „Najpiękniejsza działka” i „Debiut roku”. Ogród bierze 
też aktywny udział w konkursach na szczeblu krajowym i okrę-
gowym, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W latach 2010 
i 2014 został laureatem ogólnopolskiego konkursu „ROD roku”, 
a w 2021 r. znalazł się w gronie ogrodów uhonorowanych tytu-
łem „ROD 40-lecia”. W okręgowym konkursie „Najlepszy ogród 
działkowy” zajął w 2008 r. 3. miejsce, a w 2009 r. – 4. miejsce. 
W latach 2011-2014 i w 2019 r. był laureatem okręgowego kon-
kursu „ROD roku”.

Również na szczeblu lokalnym „Tulipan” odnosi sukce-
sy. W latach 2008 i 2010 otrzymał nagrodę prezydenta miasta 
Bolesławiec za promocję miasta. Systematycznie bierze udział 
w miejskim konkursie „Bolesławiec w kwiatach”, w którym w la-
tach 2010, 2012 i 2019 zajął 1. miejsce, a w 2016 r. – 2. miejsce.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 162 działki 
o łącznej powierzchni 5,0983 ha, a 178 działkowców było człon-
kami zwyczajnymi PZD.

W latach 2010 
i 2014 został 

laureatem 
ogólnopolskiego 
konkursu „ROD 

roku”, a w 2021 r. 
znalazł się w gronie 

ogrodów 
uhonorowanych 

tytułem
„ROD 40-lecia”

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
162 działek
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Wręczenie wyróżnienia dla ROD „Tulipan” podczas Krajowych Dni Działkowca

Osiągnięcia ROD „Tulipan”
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rodzinny Ogród działkowy 
„wiaruS”

W lutym 1982 r. przedstawiciele jednostek wojskowych gar-
nizonu Bolesławiec oraz urzędu gminy w Bolesławcu uzgodnili 
z dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rolnego przekazanie 
terenu o powierzchni 6,30 ha w celu stworzenia ogrodu dla żoł-
nierzy zawodowych i pracowników wojska. Przydzielony teren 
podzielono na 157 działek, z których 10 przydzielono pracowni-
kom Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Oddział 
Bolesławiec.

Od 11 marca 1982 r. rozpoczęto intensywne zagospodarowa-
nie terenu, na którym wcześniej uprawiano kukurydzę i rzepak. 
W pierwszej kolejności skoncentrowano się na doprowadzeniu 
wody oraz ogrodzeniu terenu, wytyczeniu i oznakowaniu dróg 
wewnętrznych i alejek oraz przygotowaniu placu zabaw dla dzieci.
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Ogród jest laureatem 
wielu wyróżnień 
i nagród na różnych 
szczeblach

W 1983 r. dzięki dalszym staraniom uzyskano decyzję na-
czelnika Urzędu Gminy Bolesławiec o przekazaniu dodatkowe-
go terenu o powierzchni 3,22 ha, dzięki czemu powierzchnia 
ogrodu zwiększyła się do 9,52 ha. Otrzymany grunt podzielono 
na 86 działek, z których 20 przydzielono pracownikom Urzędu 
Gminy Bolesławiec.

W 1986 r., po czterech latach funkcjonowania ogrodu, dział-
kowcy – w celu propagowania idei ogrodnictwa działkowego 
– zorganizowali na ul. Asnyka kiermasz wydawnictw związko-
wych, który cieszył się sporym zainteresowaniem.

W następnych latach, głównie własnymi siłami i na własny 
koszt, tworzono kolejne elementy infrastruktury ogrodowej. Tak 
powstały: magazyn sprzętu, plac zabaw dla dzieci i miejsca par-
kingowe. Potrzeba posiadania pomieszczenia do pracy admini-
stracyjnej doprowadziła do zakupu działki z altaną, która stała się 
Domem Działkowca.

Uchwałą Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z 11 wrze-
śnia 2002 r. przyłączono do ogrodu istniejący od 1971 r. POD 
„Polfa” o powierzchni 8,22 ha. W ten sposób 160 działek użyt-
kowanych przez pracowników Bolesławieckiej Fabryki Materia-
łów Medycznych „Polfa” z dniem 30 października 2002 r. stało 
się członkami ogrodu „Wiarus”, a dołączonemu sektorowi nada-
no nazwę „Wiarus 1”. Powierzchnia ogrodu zwiększyła się po tej 
zmianie do 16,62 ha.

W dniu 25 marca 2011 r. przekazano do dyspozycji Gminy 
Miejskiej Bolesławiec teren o powierzchni 0,16 ha z przeznacze-
niem pod główną ulicę ruchu przyspieszonego.

Stworzona baza socjalna służy nie tylko wypoczynkowi, 
ale również integracji środowiska działkowców. Możliwości te 
zwiększyły się w 2017 r., gdy zarządzeniem prezydenta miasta 
Bolesławiec przekazano dla ogrodu urządzenia zabawowe o łącz-
nej wartości 9569,40 zł.

Ogród jest laureatem wielu wyróżnień i nagród na różnych 
szczeblach. W 1986 r. zdobył wyróżnienie, a w 1988 r. zajął  

Uchwałą 
Okręgowego 
Zarządu PZD 
w Legnicy 
z 11 września 2002 r. 
przyłączono do 
ogrodu istniejący od 
1971 r. POD „Polfa” 
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2. miejsce w konkursie „Przodujący POD w województwie jele-
niogórskim”. W 1988 r. otrzymał również podziękowanie Kra-
jowej Rady PZD za pomoc i wsparcie w budowie Centralne-
go Domu Działkowca w Warszawie. W 2005 r. zajął 4. miejsce, 
a w 2009 r. – 5. miejsce w konkursie „Najlepszy ogród w okręgu le-
gnickim”. W 2009 r. uzyskał przyznawany na szczeblu okręgu tytuł  
„Bezpieczny ROD”. „Wiarus” uczestniczy też regularnie w miej-
skim konkursie „Bolesławiec w kwiatach” odnosząc znaczące suk-
cesy. W latach 2009, 2013, 2015 i 2019 zajął w nim 1. miejsce, 
w 2011 r. – 5. miejsce, w 2012 r.– 3. miejsce, a w 2018 r. otrzymał 
wyróżnienie.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ogród liczył 408 działek 
o łącznej powierzchni 13,4082 ha w 2 sektorach, a 560 działkow-
ców było członkami zwyczajnymi PZD.

Według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

ogród liczył 
408 działek

Otwarcie placu zabaw na terenie ROD „Wiarus”
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BOleSławieCkie dni działkOwCa 2022 

Dni Działkowca w naszym mieście 
Mają swą oprawę wreszcie. 

Satysfakcja jest tym większa, 
Nasze miasto się upiększa.

Bo ogrody przyjacielu
Miasto wspiera od lat wielu. 

W placach zabaw, inwestycjach 
To już stała jest tradycja. 

Swój dorobek więc pokażcie 
Jest ogrodów aż szesnaście. 
Tu się więzi ludzkie tworzy 
Rodzin, dzieci, są seniorzy. 

Drzewa, krzewy, kwiaty — basta 
Ogrody to też płuca miasta. 

Są w konkursie w wielu latach 
„Bolesławiec miasto w kwiatach”. 

Niejeden Rodzinny Ogród Działkowy 
Na czynny udział zawsze gotowy. 

W Dniach Ceramiki, Miasta, Seniora 
Aby świętować gdy przyjdzie pora. 

Bo dla pana prezydenta 
Działki w mieście to rzecz święta. 
I jak zapewne wszyscy też wiecie 

Wiele już miało swe pięćdziesięciolecie. 
Naszą historię i dzień już nowy 

Opisujemy w „Kronikach” działkowych. 
Żadna działalność nie jest nam obca 

Niech rozkwitają nam Dni Działkowca. 

Andrzej Jeż, wrzesień 2022 
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kOnkurS „BOleSławieC w kwiaTaCh” 

Towarzystwo Miłośników Bolesławca, 
To był rzeczy całej sprawca. 

Ustalono to przed laty, 
Miasto zdobić będą kwiaty. 

Sprawa była więc podjęta, 
Też za zgodą prezydenta. 

Kwiaty w mieście propagować, 
I co rok kontynuować. 

Konkurs zrazu tak trafiony, 
Kwiaty „weszły” na balkony. 
Później miejskie zaś rabaty, 

Ozdobiły piękne kwiaty. 

Kwiatów różnych też warianty, 
Obsadzono także planty. 

Ruch okazał się sprawdzony, 
W rynku kwietne są gazony. 

Ciągle są wyzwania nowe, 
Jest Osiedle też Kwiatowe. 
W nim kwiatowe są ulice, 

Miasto zmienia swe oblicze. 

Kwiaty w „Święto Ceramiki”, 
Unikaty i zdobniki. 

Wachlarz wzorów przebogaty, 
W malowane piękne kwiaty. 

Konkurs cenne ma nagrody, 
Korzystają więc ogrody. 

Tu się więź rodzinna tworzy, 
Dzieci, młodzież i seniorzy. 
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Na „Dni Miasta” w korowodzie, 
Są seniorzy zawsze w modzie. 

Pełni werwy, animuszu, 
Kwiaty mają w kapeluszu. 

Konkurs – każdy niech pamięta, 
To dla miasta jest rzecz święta. 
Głośmy w cztery strony świata, 

Bolesławiec – miasto w kwiatach. 

Andrzej Jeż, 2017

Udział w Olimpiadzie Seniorów





Henryk Lemka ur. 4 października 1951 r. w Nowej Wsi 
Wielkiej, woj. kujawsko-pomorskie. Od 1952 r. zamieszkał  
w Bydgoszczy, gdzie ukończył Technikum Chemiczne o kierun-
ku aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle chemicznym.  
W latach 1970–1974 studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole 
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, poznając funkcjonu-
jące w tym okresie w wojsku zestawy rakiet przeciwlotniczych. 

Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku do-
wódcy plutonu w baterii ogniowej KUB 66 Pułku Artylerii 
Przeciwlotniczej w Bolesławcu. W 1978 r. objął stanowisko za-
stępcy dowódcy baterii, a w 1981 r. dowódcy baterii startowej. 
Dwukrotnie brał udział w strzelaniach bojowych na poligonie  
w Kazachstanie oraz trzykrotnie dowodząc baterią uzyskał mia-
no przodującego pododdziału. Od 1986 r. pracował przez okres 
10 lat w sztabie pułku. W okresie tym podnosił swoje kwalifika-
cje kończąc szereg specjalistycznych kursów wojskowych, studia 
magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1987 r.), studia 
podyplomowe w Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1991 r.) 
oraz studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej (1996 r.). 
Od 1996 r. pełnił służbę w organach administracji wojskowej 
jako zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień  
w Bolesławcu, a od 1999 r. szefa wydziału mobilizacji i uzupełnień 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze. Służbę woj-
skową zakończył w stopniu podpułkownika 30 czerwca 2005 r.

Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta, m.in. pełnił 
przez jedną kadencję funkcję radnego Rady Miasta Bolesławiec,  
w latach 2011-2015 należał do Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów 
I i II kadencji, a od 2015 r. do 2019 r. do Bolesławieckiej Rady Se-
niorów III kadencji. 

Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Rodzinnego Ogro-
du działkowego „Wiarus”. W czasie wolnym rozwija swoje zainte-
resowania w zakresie turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem 
walorów i zabytków Dolnego Śląska, fotografiki, rzeźby w ceramice 
i  modelarstwa. Żona Agnieszka jest emerytowaną nauczycielką, 
córki – Anna i Katarzyna są absolwentkami Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.




