
                       

PLAN PRACY 

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK 

na pierwszą kadencję (lata 2014 – 2018) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Kompleksowy remont budynku i wymiana lub modernizacja urządzeń hydroforni.  

2.  Etapowa wymiana ogrodzenia w całym kompleksie - siatki i bramy. 

3.  Bieżące prace na rzecz infrastruktury ogrodu : 

a) wykonanie i montaż tablic informacyjnych, 

b) modernizacja boksów na śmieci,  

c) utwardzanie gruzem alejek ogrodowych, 

d) wymiana żarówek sodowych na LED-owe – w oświetleniu ogrodowym, 

e) remont i wyposażenie biura Zarządu w hydroforni, 

f) bieżąca naprawa (przemalowanie) bram wjazdowych, 

g) zainstalowanie przy bramach wjazdowych na działki ostrzeżenia typu „Uwaga 

samochód” dla rowerzystów. 

h) systematyczna pielęgnacja  pasa zieleni  osłaniającego ogród od drogi poprzez    

oczyszczanie terenu pasa, nawożenie, formowanie roślinności  oczyszczanie 

terenu pasa, nawożenie, formowanie roślinności, itp. 

i) uregulowanie zasad poruszania się pojazdami po alejkach ogrodowych – 
wykonanie i ustawienie znaków przy bramach wjazdowych o dopuszczalnej 
prędkości 5 km/h, 

j) konserwacja (w miarę posiadanych środków – wymiana) gablot informacyjnych 
przy bramach wjazdowych, 

k) zakup i zainstalowanie  2  skrzynek uwag propozycji przy gablotach, 
l) likwidacja gałęzi ze składowisk, 
m) inne bieżące naprawy i konserwacja infrastruktury ogrodu. 

 
 

ZAŁOŻENIA INTEGRACYJNO - KULTURALNE 
 

Zespół powołany przez Zarząd podejmie się organizacji niżej wymienionych propozycji i w zależności 
od zainteresowania działkowców, będzie je na bieżąco inicjował : 

 ogniska na rozpoczęcie i zakończenie sezonu (na plaży); każdy przyniesie we własnym 

zakresie kiełbasę, ziemniaki, pieczywo itp.,  

 wspólne wyjścia na „kijki” (nordic walking), 

 konkursy wędkarskie, 

 wycieczki  rowerowe nad Zalewem Koronowskim, 

 wspólne sadzenie roślin leśnych (tzw. zalesienie wokół naszego ogrodu) – w tym celu należy 

nawiązać kontakt z leśniczym w Samociążku, 



 podchody  dla dzieci, 

 letnie  olimpiady dla dzieci (różne konkurencje, np. biegi, skok w dal, rzut do kosza, itp.), 

 pikniki ogrodowe (każdy z działkowców mógłby przynieść coś smakowitego, wykonanego 

przez siebie, np. ciasto, sałatkę, konfiturę, itp.), może spotkania w alejkach?, 

 przeglądy zagospodarowania działki (regulamin ogrodu) i konkursy  na najładniejszy np. 

trawnik, kwiaty, ogród itp. 

 

PONADTO : 

-  opracowanie, sporządzenie i podjęcie działań wynikających z rozpoczęcia działalności       

Stowarzyszenia (księga wieczysta, konto bankowe, regulaminy itp.), 

-  zaprojektowanie logo, wizytówki ogrodu, zaprojektowanie, zarejestrowanie i prowadzenie 

strony internetowej ogrodu, itp. 

-  likwidacja poprzedniego Stowarzyszenia, 

-   archiwizacja dokumentacji ROD Samociążek, 

- opracowanie ankiety skierowanej do działkowców – propozycje do planu pracy, 

oczekiwania…. 

  

 

 

 


