
PROGRAM   DZIAŁANIA

ZARZĄDU stowarzyszenia ogrodowego ROD „KALINA” w Lublinie

na kadencję 2016 – 2020 r.

Rozpoczynająca  się  11  lipca  bieżącego  roku  kadencja  nowego Zarządu  ROD
„Kalina”  w  nowej  formule  prawnej  samodzielnego  stowarzyszenia,  postawiła  przed
nami zadanie realizacji planów, które wiązaliśmy przede wszystkim z wyłączeniem się
ze struktur Polskiego Związku Działkowców w celu uzyskania osobowości prawnej. 

Jednym  z  ważniejszych  zadań  dla  nowego  Zarządu  będzie  doprowadzenie
w najbliższych  miesiącach  do ostatecznego,  prawnie  usankcjonowanego  przejęcia
od Gminy Lublin terenów ogrodu, będących własnością  Skarby Państwa.  Są to dwa
niewielkie powierzchniowo kawałki terenu w sek. A i D, które znajdują się obecnie
w przekształceniu własnościowym pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Lublin.

 Żywotnym dla  Ogrodu problemem jest  zalewanie większości  sektorów przez
wody  opadowe  i  gruntowe.  W  tym  celu  poczyniliśmy  pierwsze  kroki  w celu
opracowania  projektu  technicznego  profesjonalnej  melioracji  Ogrodu.  Po  kilku
spotkaniach  i  przeprowadzeniu  wizji  lokalnej  zalanych obszarów Ogrodu z  doradcą
Prezydenta  ds.  Rewitalizacji  Doliny  Bystrzycy  oraz  przedstawicielem  Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, a także biurem projektowym, które podjęłoby
się  ewentualnie  opracowania  koncepcji  melioracji,  a  następnie  opracowania
dokumentacji  technicznej projektu melioracji,  okazało się,  że całość zamierzenia jest
bardzo kosztowna i na etapie tylko chociażby projektowania– niestety - bez widoków
na częściową chociażby refundację z funduszy pomocowych. Staranie się o pozyskania
środków na realizację całego zamierzenia  z miejskiego lub wojewódzkiego funduszu
na ochronę  środowiska  uwarunkowane  jest  wniesieniem wkładu  własnego  podmiotu
aplikującego o refundację. Przy przewidywanych kosztach realizacji melioracji, która
w sumie może kosztować kilkaset tysięcy złotych, wymagalny wkład własny naszego
Ogrodu  może  wynieść  kilkadziesiąt  tysięcy  złotych,  co  jest  kwotą  niewyobrażalną,
nawet przy najlepszej chęci działkowców, aby opodatkować się na ten cel.  Dodatkowo,
w grę wchodzi melioracja tylko część Ogrodu, najbardziej zdegradowana, tj.  sektory
od A do D, zaś opodatkowanie się na ten cel dotyczyłoby wszystkich działkowców.
W związku z tym Zarząd jedynie  sygnalizuje ten problem na początku rozpoczynającej
się kadencji, z sugestią, że można go rozwiązać pod warunkiem szeroko zakrojonych
konsultacji  z  Państwem i  gremialnej  zgodzie  większości  użytkowników działek,  nie
tylko  członków  Stowarzyszenia,  na  poniesienie  znacznych  kosztów  melioracji
i zrekultywowania oraz odzyskania zdegradowanych ok. 100 działek we wspomnianych
sektorach. Wstępna diagnoza po analizie map geodezyjnych oraz wizji lokalnej terenu,
dokonana przez biuro projektowe „Wodex” potwierdziła naszą tezę, że wybudowany
w latach 90-tych przez  MPWiK kolektor  prowadzący do Bystrzycy za ogrodzeniem
naszego  Ogrodu  spowodował  odcięcie  naturalnego  odpływu  wód  gruntowych
i opadowych. 

 Ogród poniósł  ogromną szkodę, ponieważ poprzednie zarządy Ogrodu, a także
Zarząd  Okręgowy  PZD  w  Lublinie  nie  interesowały  się  prowadzoną  w sąsiedztwie
ROD „Kalina” wodną inwestycją  miejską  i nie dopilnowały,  aby umożliwić  odpływ



wód gruntowych  z  terenu  ogródków działkowych.  Wskutek  tych  zaniedbań  Ogród,
zwłaszcza  w części  od  sektoru  A do sektoru  E  znalazł  się  w niecce,  zatrzymującej
wodę,  co  skutkuje  ciągłym podtopieniem działek  oraz  ponad  100  działkami  trwale
zdegradowanymi. 

Wobec  wysokich  kosztów  profesjonalnej  melioracji,  pozostaje  nam  dalsze
borykanie  z  wykonywaniem  niewielkich,  amatorskich  drenaży,  odprowadzających
wodę na kompleksy działek bezpowrotnie straconych oraz także kosztowne i trudne
technicznie,  kopanie  dołów  przez  sprzęt  mechaniczny,  które  należy  zabezpieczać
ogrodzeniami i wykładać specjalną tkaniną, aby ich brzegi nie osuwały się zbyt szybko.

Bardziej  realnym,  chociaż  także  ambitnym  finansowo  i  logistycznie
przedsięwzięciem  Zarządu  będzie  elektryfikacja  Ogrodu.  Jak  wiadomo,  w  tym
wypadku, także nie stać nas samodzielnie na takie zadanie, generujące koszty rzędu
kilkuset tysięcy złotych. Liczymy w tej mierze na budżet partycypacyjny miasta, który
ogłaszany jest każdej wiosny. Zarząd zamierza wystąpić o takie środki na wiosnę 2017
roku. 

Nie  ukrywamy,  że  nasze  nadzieje  na  poprawę  infrastruktury  Ogrodu  i  jego
otoczenia,  związane  są  z realizacją  projektu  miejskiego  „Park  Zawilcowa”,  który  to
teren  parku  będzie  sąsiadował  z Ogrodem  od  strony  zachodniej.  Chodzi  tu  przede
wszystkim  o  poprawę  stanu  nawierzchni  ulicy  Zawilcowej,  Jest  to  dla  naszych
działkowców  jedyna  droga  dotarcia  do  działek.  Spodziewamy  się  także  korzyści
z mającego powstać wzdłuż ogrodzenia Ogrodu przy ul.  Zawilcowej parkingu, który
z pewnością będzie oświetlony, a więc zwiększy bezpieczeństwo położonych w pobliżu
działek. 

W związku z tym, stale przypominamy władzom Miasta,  że liczymy także na
pomoc finansową w remoncie, a nawet ustawieniu nowego, estetycznego ogrodzenia
Ogrodu wzdłuż ulicy Zawilcowej oraz kompleksowego oświetlenia, które będzie także
wizytówką sąsiadującego parku. 

Troską  Zarządu  będzie  także  sukcesywna  wymiana  starego,  przerdzewiałego
ogrodzenia od strony północnej i wschodniej oraz ogrodzenia w sektorze F. 

Następnym problemem, który należałoby rozwiązać w nadchodzącej kadencji jest
dokończenie remontu budynku na posesji Zarządu, wybudowanego w roku 1928, gdzie
od  roku  2011 niemal  stale  przebywają  członkowie  Zarządu  oraz  liczni  działkowcy.
Trudno jest  wymagać  od ludzi  spędzających tam tygodniowo po wiele  godzin,  aby
ryzykowali  swoje  zdrowie,  przebywając  w  nieogrzewanych  zimą  i  zagrzybionych
pomieszczeniach  budynku.  Podstawowe  kroki,  w  celu  uratowania  budynku  przed
rozsypką,  zostały  już  poczynione.  Odgrzybiliśmy  i  ociepliliśmy  ściany  wewnętrzne
i zewnętrzne  budynku.  Ponieważ  została  już  doprowadzona  do budynku  całoroczna
woda  z  wodociągu  miejskiego,  można  przymierzać  się  w przyszłości  do  założenia
w nim ogrzewania. 

Wielkim  zmartwieniem  Zarządu  jest  stan  dachu  budynku,  pokryty  eternitem,
przeciekający,  ze  zmurszałymi  krokwiami.  Niestety,  jako  stowarzyszenie,
w przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych, nie możemy
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liczyć  na  bezpłatne  zdjęcie  i  utylizację  azbestu.  W  chwili  obecnej  posiadamy
zaoszczędzone  środki  finansowe  na  postawienie  nowego  dachu,  ale  pora  roku  nie
sprzyja realizacji tego planu. Zamierzamy przedstawić ten projekt Walnemu Zebraniu
na  wiosnę  2017  r.,  licząc  na  dalekowzroczność  członków  Stowarzyszenia,  którzy
powinni  mieć  zabezpieczone  lokum  w  postaci  funkcjonalnego  budynku,  w  innych
ogrodach nazywanego Domem Działkowca.

W  nowej  kadencji  należałoby  wreszcie  wyposażyć  biuro  Zarządu  w  sprzęt
komputerowy,  który  w  dzisiejszych  czasach  jest  nieodzowny  do  prowadzenia
działalności  administracyjnej  i  zarządzania.  W  ramach  darowizny  od  Agencji
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w  Elizówce  otrzymaliśmy  w  roku  2015
stare,  tzw. urządzenie  wielofunkcyjne,  zawierające kserokopiarkę,  drukarkę i  skaner,
które  ciągle  wymaga  naprawy,  bowiem  wilgoć  i  niska  temperatura  pomieszczeń
Zarządu sprzyja jego uszkodzeniom. Od 5 lat Zarząd posługuje się prywatnym sprzętem
komputerowym prezesa,  ale trudno  tak  funkcjonować  na  dalszą  metę.  Należy  część
sprzętu zakupić oraz postarać się o sponsora, który ewentualnie przekaże nam wycofane
z eksploatacji urządzenia w dobrym stanie, zdatne do pracy w Zarządzie.

Rozpoczynająca  się  kadencja,  to  także  jubileusz  40-lecia  założenia  naszego
ogrodu,  jako Pracowniczego  Ogrodu Działkowego „Kalina” w dniu 6 maja  1977 r.
W  Planie Pracy na rok 2017 Zarząd przedstawi szczegóły uroczystych obchodów tej
rocznicy.

Aby  podołać  tym  zamierzeniom,  musimy  je  rozłożyć  w  czasie,  ponieważ
w każdym  przypadku,  realizacja  projektów  inwestycyjnych  będzie  wymagała
od Ogrodu  zgromadzenia  środków  finansowych,  które  spełnią  wymogi  wkładu
własnego, jeśli będziemy aplikować o refundację z jakiegoś funduszu pomocowego..

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

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

stwarzających jednak możliwości funkcjonowania,
3. poszerzaniu bazy narzędziowej, służącej konserwacjom urządzeń i sprzętu,
4. rozważeniu możliwości urządzenia jeszcze innych punktów zbiórki odpadów,

jeśli  staraniem  działkowców  PZD  ws.  zmiany  ustawy  tzw.  „śmieciowej”
opłaty za wywóz odpadków z ogrodów działkowych zostaną obniżone,

5. systematycznemu zbieraniu opłat ogrodowych,
6. starannemu przeglądowi stanu zagospodarowania działek, 
7. dbałości o estetyczny wygląd terenów wspólnych,
8. usprawnieniu pracy Zarządu i rozszerzeniu kontaktów z działkowcami,
9. utrzymywaniu  stałego kontaktu z  władzami  i  administracją  Urzędu Miasta,

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

10. nagradzaniu działkowców szczególnie dbających o swoje działki, otoczenie
ogrodu oraz współdziałanie z Zarządem. 
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11. wyposażeniu  budynku  administracyjnego  w  Internet,  sprzęt  komputerowy
oraz internetowy program księgowości.

Przedstawiając  zamierzenia  na  rozpoczynającą  się  kadencję  w latach  2016-2020,
Zarząd  zdaje  sobie  sprawę  z  trudności  w  realizacji  niektórych  z  przedstawionych
zamierzeń  oraz potrzeby  uwzględnienia  etapów  ich  pokonywania.  Jednak  jesteśmy
zdania,  że program,  chociaż  ambitny,  jest  możliwy  do  wykonania,  przy  założeniu,
że skład Zarządu będą stanowić ludzie doświadczeni, energiczni z całym poświęceniem
i bezinteresownie,  wypełniający  tę  niewdzięczną  funkcję  społeczną,  a  państwo
działkowcy będą wspierać te działania.  

Dziękując swoim współpracownikom z Zarządu w okresie przejściowym pomiędzy
funkcjonowaniem  obu  stowarzyszeń  ogrodowych  za  dyspozycyjność,
bezinteresowność,  kompetencję  i  koleżeństwo,  a  Państwu  Działkowcom
za  zrozumienie  i  popieranie  naszych  intencji  i  działań,  życzę  przyszłemu
uzupełnionemu składowi  Zarządu  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.    

   Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska
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