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„Ala Komitetu01544
w działalności finansowej Komitetu Opieki nad Kopcem J.
za okres 1.01. = 31.12.1987 rok
1, Stan i obróty środkami pieniężnymi przedstawiał się następująco:
- stan subkonta bankowego Komitetu па 1.01.87
- Stan gotówki w kasie
- dochody w okresie sprawozdawczym
RAZEM:
- koszty dzałalności poniesione w 1987 r.
= środki pieniężne pozostałe na 31.12.87
na rach, bankowym 140.594.90
gotówką w kasie

37,807.$
424. 694,90
-162.501.90
271.378.153.316.96

12,722,-

Razem:

*

1534316290

II, Struktura uzyskanych dochodów w 1987 r.
- dary osób indywidualnych i członków komitetu
wpłacających na konto i do kasy

= dochody z kwesty pod Kopcem
Razem:

398.768.-

+

25.926.90

;

424.694.90
---›-----

III, Struktura poniesionych kosztów zł,. 271,378.- przedstawie się
5
&
następująco:
= Koszty związane z odnową Kopca i
remontem pawilonu

'

123.498,-

= koszty związane z poligrafią
/ kserowanie dokumentów, zawiadomień itp /
- wydatki, biurowe
- wydatki związane z uroczystościami
- wydatki związane z zakupem dokumentów
do archiwum

'
Razem:

Куакбы даіа 24.02.1958,

37.111.37.669. 38.100.-

35000. 271.378.-
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Bildung! Ristorii i Zabytków
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Kraków 25.12.1987r.
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ns Mapozoike.

Józefa Pj

] Kopcom,gdyż popr:
- 14 lutego komisyjnie otworzono pawilon
zy mimo wielokr
w-ce przewodniczący Komitetu nie zwróci
wezwań.Komisja dokonała spisu narzędzi,zmieniłe kłódki i ok
stan budynku.Stwierdzono rozerwanie bojlere w kuchni , zamroż
wody w instalacji wodnej,zniszczenie rury spustowej z rynny.
W miesiącu lutym ze względu na duże firozy wykonyweno tylko prace
porządkowe i wymieniono zamki w drzwiech wejściowych.

prac porządkowych wykonano w tym miesiącu następujące roboty?
1.0dmrożenie instalacji wodnej przy czym stwierdzono następu.
uszkodzenia:rozorwenie trójnika w piwmicy,rozorwanie wodo
i rury w kuchni oraz zniszczenie "podkowy" w piecu kuc
2.Rozmontowanie rozerwanego bojlere w kuchni .3.Rozebranie

meme mme

pieca i wyjęcie uszkodzonej "podkowy".4.Przyniesiono ze é
przy Z00 drzwim uszkodzonych któreg przewidziano zamontować w
przejściu pomiędzy kuchnią i pokojem wystówowym.

cy i wodomierz.P6 wykonaniu tych napraw mnożyli
z wody naprawiono uszkodzone Zopety i sprzęś służący do odbudowy
Корса.

}
:
W miesiącu maju wobec poprawy pogody przestąpiono do robół na kopcu
tożek
i wykonano następujące prace:wygrabiono z zeschiej trawy
kopca,obsiano mieszanką traw południowy staż:,poprswiono wy
w 198ór.nasyp poprzez uzupełnienie ubytków /ok.3m/,poprawienie
rynny ściekowej betonowej,posadzono kwiety przed pawilonem,wysiano
dla wzmocnienia porostu trawy 300 kg nawozów sztucznych,oczyszczo=
*
no z chwastów plac przed pawilonem. '

|

W miesiącu czerwcu,gdy ziemia na stoku Kopca obeschła przyst
do skarpowania południowego stoku.Oprócz skał-powania wykonano w
tym miesiącu następujące prace:wycięto przy bawilonie duże drzewo
/im śved./,obcięto żywopłot u podnóża Kopca,wykoszono trewę
2/3

:

Kopca to jest ok.
260 ф

ugs
-stową,z rynny.
W miesiąsu lipcu wykonano

następujące

praca.

1.Kontynuowano skarpowanie- na te prace przezne
2.Wykonano rusztowanie i oczyszczono ze zmursz
ścianę pawilonu.

,3.Ze względu na decyzję,że duży pokój w pawilonie przeznacza się
na wystawę poświęconą Marszałkowi i odbudowie Kopca wykonano drzwi
oddzielające kuchnię od tego pokoju.
4. Oczyszczono plac przed pawilonem z chwastów.
W miesiącu sierpniu wykonano następujące prace:
1.Kontynuowano skarpowanie stoku południowego - główny wysiłek.
2.Wykonano prace pielęgnacyjne przy żywopłocie u podnóża kopce;
и
przycięcie i pielenie chwastów.

pewilonu ze ar

3.Zakończono \oczyszczanie

tynku.

| -

j

,

W miesiącu № wykonano następujące prace:
1.Kontynuowano skarpowanie stoku południowego Kopce £ obsiano
2
stok wyskarpowany.

2.W pawilonie wykonano następujące prace:

a/ Wytynkowano całą wschodnią ścianę pawilonu i onebtmo russto=
wanie.
b/ Z krety stałej zamykająącej wejście na balkonik z pokoju wystawowego› wykonano kratę otwieraną.

c/ Naprawiono balkonik i przerobiono drzwi z pokoj na balkon
po czym wymelowano farbą olejną drzwi i balkon.
W miesiącu październiku wykonano następujęce prace:
1.Skarpowano południowy stok Kopca -~główny wysiłek
2.Przy pawilonie wykonano następujące prace:
a/ Wykuto bruzdy i wykonano instalację elektryczną /4 punkty
świetlne i 4 gniezda wtykowe/ w pokoju wystawowym.
b/Wybudowano kominek w' pokoju wystawowym,
G/Oczyszczono ze zniszczonej farby olejnej ścieny w kuchni.
W miesięci ligtopadzie wykonano następujące prace:
1.Do połowy miesiące gdy pogoda na to pozwalała kontynuowano
* przy skarpowaniu stoku Kopca.
2.W pmﬁlonie wykonano nuqtępujące prace:
aZRmebI-Lmo niczynne 'mthyv ustępowe w piwnicach.gdyż zdecydo
się na przeniesienie warsztatu.naprawczego do piwnićy a dot
~gowy warsztat przeznaczyć na szatnię.
t/Wykonano nowę instalację elektryczną podtynkowe
kuchni,preedpokoju'i. szatni /$ punktéow
+ 4 wykonesniki

% preeroblenie

tabliey

+ 3 gnia:

c/

Rozebrano

d/Wykuto

nieczynną

bruzdy

instalację

instalację

pod

':

¢
wodno

kanalizacyjną w

elektryczną

w

pi

piwnig& tj.w pomie-

-gzczeniu warształu,magezynku podręcznego i ustępie.
W miesiącu grudniy wykonano następujące prace:
1.Przy Kopcu rozebrano szalunki na studzience kanalizacyjnej i po

przywiezieniu płyty przykrywczej z wkszem przykryto studzien
2.Dostarczono drugą płytę przykrywczą i właz żeliwny na drùgq stuäzien'g

eme

=3=

3.W pawilonie wykonano nastepujace ргасе: ,
a/Instalację elektryczną w piwnicy tj.w pomieszczeniech warsztatu,
żeagazynku i ustępie.
b/Zamurowano ok. 2m2 ściany w warsztacie,uzupełniono ok. 2m posacki oraz wytynkowano ok. 4m2 tynku w warsztacie,

gową i oddano do naprawy uszkodzony wodomierz.
a
Ogółem na Kopcu w ciągu roku qgiyaroowano nk.1100m2 stoku, przeworz

taczkami

2000 tn

k ziemi.

Zakupiono dla celów wykonania wyżej wymienionych pracnerzędzia,2 taczki
i
,rynnę,wykłedzinę podłogową do pokoju wystawowego i szatni,tablice

ścienne
informacyjne,drabiny,węgiel /1t /wapno,gips,farby olejne,lempy
nawozy sztuczne itp.
Przybl

ny koszt wykonanvch robót na Korcu i paW1lonie w 1988r.

w zerowepyryrzece

o/Przebito écime pomiędzy warsztatem i megazynkiem podręcznym
oraz osadzono w tym otworze drzwię
d/Naprawiono docelowo rozerwaną poprzedniej zimy 1nst_1acan wodocią-

wynosił:

1.Roboty ziemmeftyczenfe 1 zakładanie szablonów na skarpach,skarpowanie pbwierzchni wymagających ścięcia i nadsypania,wykarczowanie
pni i korzeni,przewiezienie odspojonej ziemi teczkemi w miejsce
wymagające nadsypania tj.na średnią odległość 100m-2000taczek
Przyjmując powyższe czynności określono czas przewiezienia 1 ta
z wbudowśniem na ok.20minut -koszt:120z%, 2000x120=240,000z%.
2.Wykaszanie trewy na powierzchni połowy stoku Kopca i pddnóża
ok. GOOOmŻ-ok 40,000z%/w 1986r.zapłacono kosierzom Totyś.zł./
3. Dwukrntne przycięcie i pielęgnacja żywopłotu-S0godz.X300z% —7AOOOzł.

4.5cięcle drzewa o średnidy 1 m. i pocięcie go na kloce-3000z%.
5.Sprzątnięcie otoczenie Kopca i zasypanie kanalizacji-150godz.
150X300=45000z% .
6.Nawożenie skarp i obsiew mieszankami traw—600071.
7.Założenie płyty prZJerwczej z włazem żeliwnym na studzigke

d' Х300=2400082 ,
zasadzwnie kwiatów i ich pielęgn„cja-50wo
9,Tynkowanie ściany pawilonuż$, t).budows russtowanis,odbicte
в

*

700083

missezc

pepe

4
kenalizacyjną -42000zł. B.Oczyszezenie placu przed pawilonem z chwastów,przekopanie kwietnika

10.0sadzenie

2

11.Przerobienie

drzwi

tj.w piwnicy i

instalacji

pokoju-20060z%.

elektrycznej:12

кич
pun

świetlnych+

+6 wyłączników +8gniszd wtykowych 626 x 3000=TBOOOzł.
"Nowa tablica podlicznikowa
12.Przerobienie drzwi balkonowych -4000z%,

i
t

kraty balkonowej -3000z%.
14,Wybudowanie kominka w pokoju wystawowym -250002%.
bojler,
15.Маргама rozmrożonej instalacji wodociągowej /rozerwany
16 .Zamurowanig otworu w ścianie! 2m3 15006300027.
17.Uzupełnienie posadzki 2m2 x1000=200022, +wytyv1kowanlcllm

18.Rożebranie nieczynnej instalacji wod.kan.-3050
19.Rozebranie nieczynnych kabin ustępowych 24x300=7200z%.
i 20 stożkó
20,malowanie; olejne 2 szt.drzwi,wymiana parapetu okiennego
-140002%
и
i
21.Wymiana rynny -7000z%.
w198Tr
Орбтет wr.berdso ostroknero kosztorygu wykonano społecznie
roboty na kwotę 743,2 tyś.złotych.
Szczególnie dużo prac.] przy odbudowie Kopce i pavmlonuw
W.Zielski,Z.Bigaj,W. Sliwc yński,J„Więcek,A.Więcek,K.Chr
A.Fischer,J.Janowski,T.Stratyński,J.Bukowski,R,

L,O0lkuśnik,

*
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- 10000z%,
przepelona podkowa -arymis.na,rozcrwane 2 rury wodociągowe/
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