Wrocław 25.04.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD im. „POKÓJ” we Wrocławiu za 2009 r.
(Wykaz prac remontowych i gospodarczych)
Szanowni Państwo, chcielibyśmy naświetlić zakres wykonanych prac w naszym ogrodzie za
ubiegły rok. Ponadto przedstawię Państwu zakres prac, które będą wykonywane w bieżącym roku.
Przez cały sezon odbywały się koszenia traw, naprawy innego sprzętu, remonty ogrodzenia - na
terenie naszego ogrodu:
a) Koszenie terenu przy zarządzie, parkingu, ścieżek, placu po byłym kontenerze na śmieci, na bunkrze
oraz karczowanie, jeżeli zaszła taka konieczność. Koszenie i podkaszanie wyniosło około 4000 m² w
ciągu roku, a to jest dużo.
b) Naprawa kosiarek, piły, doraźne łatanie dziur w ogrodzeniu, bramek, naprawa zamków w bramkach,
naprawa pomp abisynek. Wszystkie te naprawy starano się wykonywać na bieżąco.
c) Wymiana całego ogrodzenia zewnętrznego - siatki, słupków, drutu i naciągów, przy działkach nr 36,
50, 69, 92a, 114, 117. Przy działce nr 75 też będzie wymiana siatki i słupków, ale chciałbym, by to
nastąpiło w tym sezonie, a zrobiłyby to osoby, które zalegają z czynem za rok 2008. Wszystkie te prace
były prowadzone przez cały rok. Trzeba tu nadmienić że zakupiliśmy spawarkę, aby nie powiększać
kosztów napraw i remontów.
Jak co roku, odbył się Dzień działkowca, co powodowało wiele prac z tym związanych:
przygotowanie terenu, nagłośnienie, zakupy, spawanie masztu, obsługa całej imprezy, a po imprezie
wielkie sprzątanie, ktoś to musiał zrobić.
Na ten rok w planach są następujące prace do wykonania i zakupy:
a) Spawanie, naprawa i montaż nowych zamków przy bramkach, zamki, i wkłady są już zakupione.
b) Zakupienie rozkładanej drabiny dla SSI i opryskiwacza,
c) Dalsza wymiana siatki przy zewnętrznym ogrodzeniu, zakup siatki, drutu, naciągów i słupków. Zarząd
prosi o czyszczenie za siatką 0,5 m przy ul. Armii Krajowej, bo będą wymierzane kary dla działkowców
przez straż miejską na wniosek Zarządu.
d) Zakup agregatu prądotwórczego, co zmniejszy nam koszty wypożyczania tego sprzętu, a ułatwi pracę
na całym ogrodzie.
e) Założenie siatki na bunkrze, przygotowanie go do użytku rekreacyjnego razem z placem gdzie kiedyś
stał kontener na śmieci, uprzejmie prosimy o nie wyrzucanie śmieci na ten plac. Ostatnio Pan Błaszczyk
obiecał, że tę hałdę krzaków i śmieci sprzątnie. Zarząd w końcu musiał sam to sprzątnąć i za tę pracę
zapłacić, a panu Błaszczykowi naliczyć karę za straty poniesione przez nasz ogród. Stawiam wniosek aby,
jeżeli się kogoś złapie na wyrzucaniu krzaków i śmieci, to pokryje koszty za ich usunięcie. Tak dalej być
nie może. Wszystkie prace, które są wykonywane na naszym ogrodzie, są opłacane z naszych funduszy,
musimy o nie dbać.
Dokonano likwidacji kosiarki, gdyż koszty jej naprawy przewyższały wartość, jak również
nożyce ręczne. Na tę okoliczność sporządzony jest protokół do wglądu w biurze. Jeżeli chodzi o kolonię
Brochów, to Pan Milewski dostawał potrzebne fundusze na naprawy bieżące, większych problemów nie
zgłaszał. Kończąc pragnę państwu życzyć dużo zdrowia i miłej pracy na naszych działkach.
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