
PROGRAM   DZIAŁANIA

ZARZĄDU ROD „KALINA przy ul. Zawilcowej 2 w Lublinie

na kadencję 2015 – 2019 r.

Rozpoczynająca  się  w  roku  2015  kadencja  nowego  Zarządu  ROD  „Kalina”
postawi  przed  nim niełatwe  zadanie  dostosowania  się  do  wymogów  nowej  ustawy
z grudnia 2013 r., a przede wszystkim do zmienionego Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Już  na  pierwszy  rzut  oka  widać,  że  dokumenty  te  są  niespójne  ze  sobą.  Zawierają
sprzeczne  przepisy  lub  pomijają  istotne  rozwiązania,  wymagające  praktycznego
stosowania  w życiu  organizacyjnym ogrodu.  Statut  PZD z  23  października  2014 r.
został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego z powodu nieprawidłowości sposobu
zwołania  Nadzwyczajnego  Zjazdu  PZD  w  październiku  2014  r.,  na  którym  został
uchwalony. Obecnie trwa prawidłowa już procedura wyłaniania delegatów na zwykły
Zjazd PZD, który aby uchwalić Statut jeszcze raz w sposób prawidłowy, musi się odbyć
do  17  lipca  br.,  ponieważ  wtedy  upływa  ostateczny,  18-miesięczy  termin  jego
uchwalenia, zakreślony przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Tymczasem,
zgodnie  z  zaleceniami  Rady  Krajowej  PZD obowiązuje  wersja  „uchwalona”  23.10.
2014 r. Podobnie wygląda sprawa przyjęcia przez Radę Krajową nowego Regulaminu
ROD,  który  już  w  tej  chwili  –  poddany  konsultacjom  związkowym  od  lutego  br.
nie zgadza się  z zapisami Statutu. 

Nowy Zarząd będzie zmuszony popracować nad tymi rozbieżnościami, zgłosić je
do Rady Krajowej PZD, a tymczasem, radzić sobie jakoś, nie łamiąc prawa.

Najważniejszym  dla  nowego  Zarządu  będzie  doprowadzenie  w  tej  kadencji
do zorganizowania  prawnego  i  logistycznego  przejęcia  od  Gminy  Lublin  terenów
ogrodu w wieczyste  użytkowanie.   Jest  to działanie,  do którego zmusiła  samorządy
gminne  ustawa  o  ogrodach  działkowych  z  r.  2013.  Pochodną  tej  procedury  będzie
możliwość  nabywania  praw wieczystego  użytkowania  działki  przez  poszczególnych
działkowców  i  wpisania  ich  do  księgi  wieczystej.  Uprzedzamy  jednak,  że  dla
działkowca  uzyskanie  takiego  prawa  będzie  prawdopodobnie  kosztowne  (geodeta,
notariusz), stąd nie wszyscy z działkowców będą tym zainteresowani. 

Aby  działki  podniosły  swoją  wartość  także   dla  działkowców,  należałoby
przeprowadzić  profesjonalną  meliorację  gruntów oraz  założyć  sieć  elektryczną.  Jak
wiadomo,  nie  stać  nas  na  takie  przedsięwzięcie,  generujące  koszty  rzędu  kilkuset
tysięcy złotych. Liczymy w tej mierze na program unijny, który organizuje Rada Miasta
Lublina  pn. „Zagospodarowanie  doliny  Bystrzycy”  oraz  drugi  program  miejski  tj.
realizację projektu „Park Zawilcowa”.  Ustępujący Zarząd poczynił już wstępne kroki
w celu wpisania naszego ogrodu do obu projektów, chociażby ze względu na bliskie
sąsiedztwo  obszarów miejskich,  objętych  tymi  programami.  Możemy  pochwalić  się
wstępnymi  zapewnieniami  władz  miasta,  iż  ROD  „Kalina”  zyska  na  tych
przedsięwzięciach.  W  tym  celu  nowy  Zarząd  będzie  musiał  energicznie
i systematycznie utrzymywać ścisłe kontakty z władzami miasta i dzielnicy. 



Już teraz zaczynamy odczuwać skutki,  czasem nieprzyjemne,  ale tymczasowe,
realizacji  parku  „Zawilcowa”,  chociażby  z  powodu  zniszczonej  nawierzchni  ulicy
Zawilcowej,  która  dla  naszych  działkowców  jest  jedyną  drogą  dotarcia  do  działek.
Prezes  Zarządu  jest  w stałym kontakcie  z  Wydziałem Ochrony  Środowiska  Urzędu
Miejskiego  oraz  Zarządem  Dróg  i  Mostów,  skąd  posiadamy  zapewnienia,
że nawierzchnia  ulicy  zostanie  wyremontowana  po  ścięciu  ostatnich,  spróchniałych
drzew w tej okolicy. 

Należy nadal monitorować prace związane z urządzaniem parku, aby zapobiegać
zniszczeniom i  wydobyć z  tego dla  ogrodu trochę  korzyści,  jak np.  dbałość  miasta
o wygląd  i czystość   przyległych  terenów,  monitorowanie  okolicy  pod  względem
bezpieczeństwa, urządzenie przyszłego parkingu miejskiego pod naszym ogrodzeniem
od  strony  sektoru  E,  wyegzekwowanie  partycypacji  miasta  w  odnowieniu  tego
ogrodzenia i w oświetlenie ulicy, itp.

Ogromną  szkodę  poniósł  ogród  przed  laty,  kiedy  MPWiK  budował
wybetonowany  kanał  odpływowy do  Bystrzycy  pomiędzy  korytem rzeki  a  naszymi
sektorami  A,  B,  C,  D,  E.  Nie  dopilnowano  wówczas,  aby  umożliwić  odpływ wód
gruntowych  z  terenu  ogródków  działkowych  i  obecnie  znajdujemy  się  w  najniżej
położonej niecce, zatrzymującej wodę, co skutkuje ciągłym podtopieniem działek oraz
ponad  100-ma  działkami  trwale  zdegradowanymi.  Jedyna  nadzieja  w  prawdziwej
melioracji, o której była mowa wyżej, chociaż nie zwalnia to Zarządu od wykonywania
doraźnych odcinków odwodnienia. W naszym wykonaniu i w ramach budżetu, jakim
dysponujemy,  mogą  to  być  jedynie  niewielkie,  amatorskie  drenaże,  odprowadzające
wodę na kompleksy działek bezpowrotnie straconych.

Troską  nowego  Zarządu  powinna  być  także  sukcesywna  wymiana  starego,
przerdzewiałego ogrodzenia. 

Następnym problemem, który należałoby rozwiązać w nadchodzącej kadencji jest
dokończenie remontu budynku na posesji  Zarządu, gdzie od roku 2011 niemal  stale
przebywają członkowie Zarządu oraz liczni działkowcy. Trudno jest wymagać od ludzi
spędzających po wiele godzin tygodniowo, aby ryzykowali swoje zdrowie, przebywając
w nieogrzewanych  zimą,  zagrzybionych  ścianach  budynku.  Pierwsze  kroki,  w  celu
uratowania  budynku  przed  rozsypką,  zostały  już  poczynione.  Następnie  należałoby
odgrzybić  ściany  zewnętrzne  i  ocieplić  je.  Ponieważ  została  już  doprowadzona
do budynku  całoroczna  woda  z  wodociągu  miejskiego,  można  przymierzać  się
w przyszłości do założenia w nim ogrzewania. Wielkim zmartwieniem jest stan dachu
owego budynku, pokryty eternitem, przeciekający, ze zmurszałymi krokwiami. Nowy
Zarząd  powinien  zdobyć  sponsora  do  usunięcia  azbestu  z  pokrycia  budynku
i zbudowania  nowego  dachu.  Niestety,  jako  stowarzyszenie,  w  przeciwieństwie
do wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych, nie możemy liczyć na bezpłatne
zdjęcie i utylizację azbestu.

W  nowej  kadencji  należałoby  wreszcie  wyposażyć  biuro  Zarządu  w  sprzęt
komputerowy,  który  w  dzisiejszych  czasach  jest  nieodzowny  do  prowadzenia
działalności administracyjnej i zarządzania. Mamy obiecane już w ramach darowizny
tzw.  urządzenie  wielofunkcyjne,  zawierające  kserokopiarkę,  drukarkę  i  skaner.
Tymczasem,  od  4  lat  Zarząd  posługuje  się  prywatnymi  urządzeniami  pani  prezes,
ale tak dłużej być nie może. Należy część sprzętu zakupić oraz postarać się o sponsora,
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który ewentualnie przekaże nam wycofane z eksploatacji, ale jeszcze w dobrym stanie
urządzenia, do pracy Zarządu.

Rozpoczynająca  się  kadencja,  to  także  jubileusz  40-lecia  założenia  naszego
ogrodu, jako Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Kalina”. W szczegółowym Planie
Pracy na rok 2017 nowy  Zarząd ROD powinien przedstawić szczegóły obchodów tej
rocznicy.

 Ze spraw i czynności, które powtarzają się każdego roku, a więc także w trakcie
zaczynającej się kadencji należy pamiętać o:

1. konserwacji urządzeń wodociągowych i budynku hydroforni,
2. odzyskiwaniu  działek  pozbawionych  użytkowników,  ale  stwarzających

możliwości funkcjonowania,
3. poszerzaniu bazy narzędziowej, służącej konserwacjom urządzeń i sprzętu,
4. rozważeniu możliwości urządzenia jeszcze jednego punktu zbiórki śmieci,
5. systematycznemu zbieranie opłat ogrodowych,
6. starannemu przeglądowi stanu zagospodarowania działek 
7. dbałości o estetyczny wygląd terenów wspólnych,
8. usprawnieniu  pracy  Zarządu  i  poszerzeniu  możliwości  kontaktu

z działkowcami,
9. utrzymywaniu  stałego  kontaktu  z  władzami  i  wydziałami  Urzędu  Miasta,

a także  z  Zarządem  Dzielnicy  „Kalinowszczyzna”  oraz  sąsiadami  ogrodu
„Kalina”.

10. nagradzanie  działkowców dbających w sposób  widoczny  o  swoje  działki,
otoczenie ogrodu oraz współdziałanie z Zarządem dla dobra całego ogrodu.

Przedstawiając  zamierzenia  na przyszłą  kadencję  w latach 2015-2019,  ustępujący
Zarząd  zdaje  sobie  sprawę  z  trudności  w  realizacji  niektórych  z  tych  zamierzeń
oraz potrzeby  uwzględnienia  etapów  ich  pokonywania.  Jednak  jesteśmy  zdania,
że program,  chociaż  ambitny,  jest  możliwy  do wykonania,  przy  założeniu,  że  skład
przyszłego Zarządu będą stanowić ludzie doświadczeni,  energiczni i bezinteresownie
wypełniający, z całym poświęceniem, tę funkcję społeczną.  

Dziękując swoim współpracownikom w dotychczasowym Zarządzie ROD „Kalina”
za  dyspozycyjność,  bezinteresowność,  kompetencję  i  koleżeństwo,  a  Państwu
Działkowcom  za   zrozumienie  naszych  działań  i  współpracę,  życzę  przyszłemu
składowi  Zarzadu  wiele  siły,  zdrowia  i powodzenia  w  tej  niełatwej,  absorbującej
czasowo i zdrowotnie funkcji na rzecz innych ludzi, którzy - oby - umieli to docenić.

za  Zarząd ROD „Kalina”

Lublin, 18 kwietnia  2015 r.
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