Po raz pierwszy w 2011 roku Okręgowy Zarząd PZD
zorganizował konkurs na najlepszą na najlepszą stronę
internetową ROD w naszym poznańskim okręgu. Pierwsze
miejsce i tytuł Strony Internetowej ROD Okręgu
Poznańskiego 2011 roku zdobyła nasza strona internetowa.
Cieszymy się z tego wyróżnienia. Jednocześnie zdajemy
sobie sprawę, że strona nie jest doskonała i trzeba ją
troszeczkę zmienić.
Początek ogrodu na działce nr 126
Pani Lidia Brzozowska z działki nr 126 przekazała kilka
zdjęć z pierwszych lat swojej działki. Widać na nich szczere
pole i bawiące się dzieci. W oddali można doskonale
zobaczyć bramę dawnego folwarku Ławica (tą samą, którą
przesuwano w roku 2010). Potem pojawia się pompa,
fragment altanki i początki zagospodarowania działki.
45-lecie ogrodu
1 maja 1966 roku odbyło się uroczyste otwarcie naszego
ogrodu. A więc w tym roku „stuknęło" mu 45 lat! Są jeszcze
działkowcy, którzy to pamiętają. Z naszych kartotek
wyciągnęliśmy te osoby i zorganizowaliśmy dla nich
spotkanie. Takich działek „od początku" jest w naszym
ogrodzie 34.
Dzień Działkowca
Kolejny Dzień Działkowca obchodziliśmy 21 sierpnia 2011
roku. Zaczął się od gier, zabaw i konkursów dla
najmłodszych. Śmiechu i radości było co niemiara. Rzuty,
biegi, skoki i inne atrakcje powodowały radość i śmiech
dzieci.

Wymiana zbiornika na nieczystości płynne
Dotychczasowy zbiornik na nieczystości płynne zbudowany
był z kręgów betonowych. Miał małą pojemność, co
skutkowało częstym wywożeniem nieczystości. Był bardzo
zanieczyszczony, a kanalizacja sanitarna dołączona do
niego niedrożna.

Remont Domu Działkowca
Istniejący już przeszło 30 lat nasz Dom Działkowca
(pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 11.07.1972 r.)
zaczyna wyraźnie „sypać się". Potrzebuje remontu i
przystosowania go do wymogów XXI wieku.

Rozpoczęliśmy modernizację liczącej przeszło trzydzieści lat
sieci energetycznej w naszym ogrodzie. Prace zaczęliśmy
od wymiany skrzynek licznikowych, które po ostatnim
przeglądzie technicznym nie spełniały norm. Na zdjęciach
widzimy stare i nowe skrzynki wraz z umieszczoną w nich
aparaturą i licznikami. Przy okazji zostały wymienione liczniki
energii, które nie posiadały ważnej cechy legalizacyjnej.

