
S P R A W O Z D A N I E  Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU  ROD „CELULOZA” w  KOSTRZYNIE  NAD ODRĄ  za 2015 rok. 

 
Z dniem 01 stycznia 2015 r. do dnia 28.03.2015 r. roku zarząd ROD „Celuloza” w 

Kostrzynie nad Odrą  pełnił swoje obowiązki w składzie: 

 Zygmunt Mendelski    - p.o. prezes 

 Bronisław Burda          - V-ce prezes 

 Teresa Wojcieszak      - sekretarz 

 Daniel Bulanowski      - członek  
    Komisja Rewizyjna  ROD „Celuloza”  w tym okresie działała w składzie: 

 Anna Maciejewska    - przewodnicząca  

 Halina Graczyk           - członek 
    Komisja Rozjemcza ROD „Celuloza”  działała w składzie  

 Jan Goc, 

 Stanisław Kędzior 

 Maria Gzyl. 
    W dniu 28 marca 2015 roku  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczego 
Członków Rodzinnego Ogrodu Celuloza” na którym to wybrano nowy 5–cio osobowy Zarząd. 
Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej były dość trudne i groziły nawet z uwagi na brak 
chętnych do podjęcia się pracy w wyżej wymienionych organach Ogrodu do nadzoru zadań 
przez Komisarza Zarządu Okręgu PZD.  Tylko dzięki determinacji wspartej prośbami obecnych 
na walnym zebraniu członków nowo wybrany Zarząd pełnił swoje obowiązki w składzie: 

 Zygmunt Mendelski  - Prezes 

 Waldemar Żylewski     - I V-ce Prezes 

 Dariusz Furyk                - V-ce Prezes 

 Daniel Bulanowski       - sekretarz 

 Zdzisław Iwanczewski - skarbnik 
      
   Pierwsze zebranie Zarządu odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. na którym to omawiano 
sprawy stanu instalacji wodnej z omówieniem działań przygotowania i zabezpieczenia prac  
do uruchomienia instalacji wodnej na ogrodach działkowych. 
    W dniu 8 – 9 kwietnia przeprowadzone zostały rozmowy z prezesem Arctic Paper Kostrzyn 
panem Henrykiem Derejczykiem w sprawie pomocy wykonania niezbędnych działań w 
pracach naprawy instalacji. Ze strony APK przekazane zostało nieodpłatnie 150 mb instalacji 
rurociągu PE DN 63, wraz z przepustnicą ręczną DN 100 z kołnierzami i kompletem złączek. 
Powyższy materiał został odebrany i zabezpieczony w pomieszczeniu gospodarczym. 
    Zarząd podjął decyzje o sprawdzeniu instalacji wodnej i jego niezbędnej naprawie. Z uwagi 
na wieloletnie zaniedbania dokonano uporządkowania terenu na odcinku 370 mb. Podjęto 
wiele prac spawalniczych odnośnie naprawy uszkodzonej instalacji wodnej. Podjęte prace 
wymagały niemałych wyzwań w doprowadzeniu do użytkowania instalacji, która z uwagi na 
swój kilkudziesięciu letni staż ma bardzo liczne uszkodzenia. Zakupiono opaski na rurociąg. 
Wielokrotnie podczas uruchamiania dostawy wody trzeba było reagować w zabezpieczeniu i 
likwidowaniu wycieków. Wykonano szereg czasochłonnych prac przy instalacji i zaworze 
głównym rurociągu przy ulicy Fabrycznej. Ogromne słowa uznania za pełne zaangażowanie 



się oraz za wykonaną ciężką pracę Zarząd dziękuję panu Jerzemu Augustyniakowi i 
Waldemarowi Żylewskiemu.  
      W kwietniu 2015 roku dokonano podpisania umowy z APK o dostawę wody na 2015 rok 
oraz na podstawie zebranych ofert zawarto umowę z Miejskim Zakładami Komunalnymi Sp. 
z o.o. na podstawienie pojemników i wywóz odpadów komunalnych. 
     Z uwagi na realizację odpowiedzialnych zadań i obowiązków  spoczywających w dziedzinie 
księgowości, zarząd po głębokiej analizie wszelkich dokumentów księgowych jednogłośnie 
powierzył obowiązki księgowego pani  Marii Kotas oraz kasjera pani Elżbiecie Kruk.  Podjęte 
zostały stosowne uchwały o sumie pogotowia kasowego – 200, złotych. Podjęte zostały 
decyzje  o upoważnieniu do dysponowania rachunkiem bankowym ROD „Celuloza”, gdzie 
Zarząd upoważnił do jego dysponowania prezesowi ROD „Celuloza”, I –mu V-ce Prezesowi 
oraz księgowej.  Złożone zostały niezbędne dokumenty w Okręgowym Zarządzie PZD w 
Gorzowie Wlkp. oraz w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad 
Odrą. 
   Dokonano także przeglądu sprzętu spawalniczego wraz dokonaniem oceny stanu węży 
spawalniczych, butli i osprzętu.  
   Oprócz wielu godzinom poświęconym porządkowaniu dokumentacji ogrodowej, 
uzupełnieniu kart rejestrowych działkowicza podjęto działania  w realizacji niezbędnych 
działań przez gospodarza ogrodu. Z uwagi na liczne zgłoszenia przez działkowiczów odnośnie 
nieszczelności w instalacji, a także  z uwagi na usługi komunalne związane z wywozem 
odpadów oraz innymi pracami na terenie ogrodu Zarząd powierzył  panu Michałowi Ozdoba 
w okresie od  1maja do 30 października pełnienie obowiązków gospodarza. 
    Trzeba stwierdzić, że panujące na Ogrodzie pewne stereotypy oraz  nawyki nie szły w parze 
z próbą uporządkowania zasad. Na tablicach ogłoszeniowych ukazały się informacje odnośnie 
prowadzenia usługi wywozu odpadów komunalnych, o zasadach gospodarowania  odpadami 
oraz  zakazie  wrzucania do pojemników odpadów wielkogabarytowych, sprzętu 
elektrycznego, materiałów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów nie pochodzących z 
działki, gałęzi, korzeni, części roślin, itp. 
    Na każdym posiedzeniu Zarządu wnikliwie omawiana była sytuacji finansowa Ogrodu, 
omawiano sprawy dotyczące w zaleganiu w opłatach ogrodowych. 
    I tak na dzień 15.06.2015 roku z płatnością zalegało „tylko” 30 działek.  Rozumiejąc  
„domowe, rodzinne” kłopoty finansowe, Zarząd  wyraził zgodę na przesunięcie terminu z 
opłatami dla zalegających  do 3o czerwca. Wg stanu na dzień 02.09.2105 roku z opłatami 
zalegało już tylko 15 działkowiczów i Zarząd upoważnił księgową  do monitorowania 
zalegających. 
   Zarząd, na podstawie podjętych czynności dokumentacyjnych, zapoznał się z wartościami 
początkowymi środków trwałych z wykazem wartości umorzenia. Dla poprawy estetyki tablic  
ogłoszeniowych  Prezes Zarządu upoważnił pana Bulanowskiego, pana Furyka, pana 
Iwanczewskiego oraz pana Żylewskiego do dokonania poprawy ich stanu oraz wymiany tablic 
„szpecących” wizerunek Ogrodu. 
    Na podstawie  opracowanych materiałów przez księgową ogrodu Zarząd jednogłośnie 
podjął uchwałę nr 1/08/2015 o ustaleniu kwoty inwestycyjnej w wysokości 500,- złotych od 
nowego członka. Stawka ta obowiązuje od 01.09.2015 r. 
    W czerwcu 2015 roku uruchomiona został strona internetowa ROD „Celuloza” – 
www.rodceluloza.kostrzyn.pl. Koszt opłat za formowanie  strony zamknął się symboliczna 

http://www.rodceluloza.kostrzyn.pl/


kwotą 120 złotych za cały 2015 rok. Wszelkie informacje   o Ogrodzie, o promowaniu ROD 
„Celuloza”, regulaminy, linki kontaktu, galerie zdjęciowe prowadzone są społecznie przez 
prezesa Ogrodu 
    Zarząd z uwagi na bardzo zły stan tabliczek informacyjnych o numeracjach alejek dokonał 
zlecenia  wykonania nowych tabliczek. 
    Na początku IV kwartału 2015 roku na podstawie oględzin stanu drzew rosnących w pobliżu 
ogrodzenia od strony zachodniej Ogrodu, Zarząd złożył wnioski do Urzędu Miasta o 
zezwolenia na wycinkę sześciu drzew zagrażających osobom i mieniu.  Zarząd otrzymał 
pozytywną decyzję o ich wycięciu. Prace na podstawie ogłoszonego przetargu 
przeprowadzone zostaną w IV kwartale br.  
   W opracowaniu dokumentacyjnym  Zarząd upoważnił pana Waldemara Żylewskiego oraz 
elektryka o dokonanie spisu stanów licznika, o dokonaniu plombowania skrzynek 
napięciowych, a także  do opracowania i założenia tzw. „Kartotek energetycznych 
działkowca”. 
  Bardzo często poruszanym na posiedzeniach Zarządu tematem dotyczącym  zadań 
inwestycyjnych były sprawy związane z  remontem instalacji nawadniającej na Ogrodzie.  W 
październiku 2015 roku ponownie  Zarząd dokonał  przeglądu instalacji głównej rurociągu od 
strony Arctic Paper Kostrzyn do wału przy Ogrodzie. Rozważano, czy dokonać wymiany na 
całej długości rurociągu i położeniu rur z PCV w ziemi, czy też dokonać wymiany elementów 
najbardziej zużytych, skorodowanych. Dla całości instalacji na Ogrodzie jest to zadanie jest 
bardzo istotne i wymaga doradztwa ze strony specjalistów. Poruszany był przez Zarząd temat 
podjęcia prac  z tzw. „odzyskaniem” położonej instalacji  z PCV wzdłuż  ogrodzenia ROD od 
strony APK o długości około 400 mb. 
    Z uwagi na zakres zadania Zarząd upoważnił Prezesa do nawiązania kontaktów z 
przedstawicielami  firm zajmujących się  opracowaniem dokumentacji kosztorysowej 
nawodnienia. Zarząd jest zdania że  zadanie te musi być dogłębnie  rozpoznane  z 
uwzględnieniem  projektu, schematu instalacji, terminologii wykonania zadania, partycypacji 
w kosztach przez członków ROD „Celuloza”. Zarząd podejmie też działania w zakresie 
sprawdzenia stanu posiadanej na terenie Ogrody studni pompy głębinowej, jej wydajności, 
ciśnienia.  
     Istotnym tematem jest rozwiązanie spraw dotyczących wjazdu pojazdów na tereny 
Ogrodu. Opracowany został projekt „regulaminu”, który dziś na walnym Zebraniu zostanie 
członkom przedstawiony.  
     W celu uprawy zdrowych warzyw i owoców z upraw działkowych, podniesienia 
atrakcyjności terenów zielonych, wzmocnienia więzi między sąsiadami działek oraz poprawy 
dbałości estetyki Ogrodu Zarząd naszego Ogrodu na podstawie przedłożonego w dniu 
dzisiejszym na walnym Zebraniu regulaminu pragnie ogłosić i przeprowadzić konkurs pt. Moja 
działka”.  Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród konkursowych Zarząd pragnie 
dokonać podczas obchodów Jubileuszu, na początku września 2016 r. 
     W bieżącym roku Rodzinny Ogród Działkowy „Celuloza” obchodzi Jubileusz 45–lecia swojej 
działalności. Z tej tez okazji zarząd pragnie podjąć się działań organizacji Jubileuszu. 
Pragniemy powołać Komitet Organizacyjny, którego zadaniem będzie opracowanie i realizacji 
programu obchodów. Ze swojej strony liczę na zaangażowanie naszych działkowiczów do 
pomocy oraz do wspólnego świętowania w celu dalszej integracji społeczności ogrodowej 
ROD „Celuloza” 



   Minął rok pracy nowo wybranego zarządu. Rok w którym Zarząd nie szczędził czasu na 
poprawę wizerunku ROD „Celuloza”. Pragnę serdecznie podziękować zarządowi za ogromny 
wkład pracy, za wytrwałość, za sumienne oddanie i poświęcenie się w realizacji zadań. 
Dziękuję także naszym działkowcom, a w szczególności: panu Jerzemu Wojciechowiczowi, 
Jerzemu Augustyniakowi, Waldemarowi Westfalewskiemu, Michałowi Ozdoba, Bronisławowi 
Burdzie, Stanisławowi Kędzior, Antoniemu Żylewskiemu, Barbarze Różanowskiej, Janowi Goc  
– za okazaną pomoc, za doradztwo, za zaangażowanie, za dobry przejaw, którzy pomagali mi 
w szczególności i zarządowi w realizacji zadań. Dziękuję  działkowcom także za estetyczne 
utrzymanie  swoich działek oraz wyglądu całego ogrodu ROD „Celuloza”.  
     
 
                                                                         Za Zarząd ROD „Celuloza” 
                                                                                         Prezes 
                                                                            Zygmunt Mendelski 
 


