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Uśmiech dzieci jest najważniejszy
31 maja na placu przed ODK z okazji Dnia Dziecka gościliśmy tłumy mieszkańców. Dla wszystkich 
uczestników przygotowaliśmy szereg atrakcji. 
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Obejrzeliśmy premierowe przedsta-
wienie pt: „Jaś i Małgosia” przygoto-
wane przez Teatr Młodego Widza z 
ODK. Dziękujemy młodym aktorom 
za wspaniałą grę, a opiekunce Teatru 
Aleksandrze Miczek za profesjonalne 
przygotowanie aktorów.
Na placu przed ODK odbył się również 
pokaz Młodej Formacji Tańca Nowo-
czesnego pod kierunkiem Filipa Bedla 
i Seweryna Spręga. Grupa trenuje w 
Świetlicy ODK w os.60-lecia 14 zale-
dwie od kwietnia 2019 roku. Dzię-
kujemy Wam za energetyczny pokaz 
tańca nowoczesnego.
Obejrzeliśmy również pokaz grupy ta-

29 czerwca podczas „Dni Starogar-
du Gdańskiego z Concordią - VII 
Wielki Jarmark Kociewski 2019” 
Osiedlowy Dom Kultury razem z 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sta-
rogardzie Gdańskim współorganizuje 
Konkurs Kulinarny „Kasta Kociewska” 
dla mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego. Zapraszamy do kibicowania 
drużynom z alei Jana Pawła II („Klu-
seczki”), ul. Wybickiego & al. Wojska.
Polskiego („Babeczki z rodzynkiem”) 
oraz osiedla 60-lecia („Wesołe sześć-
dziesiątki”). 29 czerwca,  godzina 
14.30 – OSIR – zapraszamy!
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necznej „Systematic” z miejscowości 
Stara Kiszewa, która zaprezentowała 
się u nas gościnie. Dziękujemy!
Wiemy, że dzieci lubią słodycze.. więc 
przygotowaliśmy dzieciom „piniaty” 
do samodzielnego rozbicia. Dzieci 
uczestniczyły w zabawnych konkuren-
cjach, przytulały ODK-owskiego duże-
go misia oraz korzystały z bezpłatnej 

zjeżdżalni. Rodzice również aktywnie 
włączali się w nasze zabawy: skok 
przez linę oraz zabawy z helem. Na za-
kończenie ODK ufundował dla każde-
go dziecka gratisową wata cukrową.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
naszych zajęć i ich rodzicom oraz 
mieszkańcom za obecność i wspólną 
zabawę.
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Nasze główne remonty
Okres wiosenno-letni, to czas kiedy rusza realizacja więk-
szości prac remontowych w naszej Spółdzielni. Wynika to 
z  jednej strony z przyjętego kalendarza dotyczącego za-
twierdzania planów remontowych na dany rok oraz pro-
cedur związanych z wyłanianiem Wykonawców robót, jak 
i z drugiej strony, z faktu zakończenia zimy oraz pojawie-
nia się sprzyjających warunków pogodowych do realizacji 
tzw. „robót zewnętrznych”.

Szczegółowy wykaz robót remontowych został Państwu przedstawiony w biule-
tynie nr 15 (kwiecień 2019 r.). W tym numerze przedstawimy krótką fotorelację 
z niektórych obecnie realizowanych prac remontowych. W ostatnich latach, jak i 
również w tym roku  największy udział w całym froncie robót mają prace związa-
ne z odnawianiem elewacji i balkonów w naszych zasobach.  Ze względu na dużą 
degradację w tym obszarze, w kolejnych latach również będą te roboty kontynu-
owane. 
Na szczególną uwagę w tym roku zasługuje remont głównej sali widowiskowej, 
sali wystawowej i holu w ODK przy ul. Reymonta 1. Obecnie prowadzone są czyn-
ności odbiorowe realizowanych prac i drobne wykończenia. Remont dotyczył za-
równo instalacji wewnętrznych, podłóg, ścian oraz sufitów.  Mamy nadzieję, że 
w tym nowym, nowoczesnym anturażu będziemy mogli Państwu zaprezentować 
jeszcze ciekawszą ofertę przedsięwzięć kulturalnych niż dotychczas.

Sala widowiskowa w ODK przy ul Reymonta 1 
– kontrola robót

Odnawiana elewacja i wyremontowane balkony 
budynku ul. Wybickiego 12 

Odnawiana elewacja i balkony budynku os. Kopernika 37

Odnawiana elewacja i  balkony budynku 
os. Kopernika 31 (w tle)

Odnawiana elewacja i balkony budynku os. Kopernika 31 
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Odnawiana elewacja i balkony budynku Al. Jana Pawła II nr 29 

Kapitalny remont balkonów w budynku os. Piastów nr 2 

Remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej 
w os. Konstytucji  3 Maja

Walne zgromadzenie
W maju odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE”. 
Walne Zgromadzenie podzielone zostało na trzy części:
 - 27.05.2019 r. – jednostka organizacyjna Adm. Os. Kopernika, 
- 29.05.2019 r. – jednostka organizacyjna Adm. Os. 60-lecia ONP, 
- 31.05.2019 r. – jednostka organizacyjna Adm. Aleja Wojska Polskiego. 

Walne Zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną oraz  jest 
najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie 
kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni.

Walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych zajmuje się przede 
wszystkim:
• uchwalaniem kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecz-
nej i kulturalnej;
• rozpatrywaniem sprawozdań rady, zatwierdzaniem sprawozdań rocznych 
i finansowych oraz podejmowaniem uchwał co do wniosków członków 
spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielaniem absolutorium 
członkom zarządu;
• rozpatrywaniem wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 
polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w 
tym zakresie;
• podejmowaniem uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (do-
chodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
• podejmowaniem uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu 
lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
• podejmowaniem uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 
gospodarczych oraz występowania z nich;
• oznaczaniem najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zacią-
gnąć;
• podejmowaniem uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału 
spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
• rozpatrywaniem w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od 
uchwał rady;
• uchwalaniem zmian statutu.

Jak co roku organy samorządowe złożyły sprawozdania ze swojej działal-
ności, ponadto Zarząd Spółdzielni przedstawił sprawozdanie z realizacji 
uchwał i wniosków  z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozda-
nie finansowe i  z działalności gospodarczej za miniony rok.  Jako, że Walne 
Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni,  pełniącym funkcję 
uchwałodawczą i kontrolną  oraz uchwalającym akty prawa wewnątrzspół-
dzielczego (statut, regulaminy), obyły się również głosowania w sprawie 
zaproponowanych w porządku obrad uchwał. Podczas zebrań mieszkańcy 
składali wnioski do organów samorządowych o realizację ważnych dla nich 
zadań, m. in. złożony został wniosek o przeanalizowanie zmiany metody roz-
liczania różnicy zużycia wody z węzła grupowego oraz wykonania schodów 
pomiędzy budynkami na os. 60-lecia.  Ponadto była możliwość zadawania 
pytań organom samorządowym oraz dyskusji nad sprawami Spółdzielców. 
Członkom, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu osobi-
ście przypominamy,  że już drugi rok obowiązuje możliwość uczestnictwa 
również poprzez pełnomocnika.  W tym celu należy odpowiednio wcześniej 
złożyć stosowne pełnomocnictwo wskazując osobę uprawnioną do repre-
zentowania.
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Inne pytania to m.in.:
• kto odpowie za szkodę – spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, zarządca 
nieruchomości, a może właściciel lokalu? 
• jakie warunki muszą być spełnione, aby odpowiedzialność zaistniała? 
• kto jest poszkodowanym – przypadkowy przechodzień, mieszkaniec blo-
ku, a może spółdzielnia? 
• jakiej wysokości roszczenie może zostać zgłoszone? 
• jakie ubezpieczenie pokryje ewentualną szkodę – obowiązkowe ubezpie-
czenie OC zarządcy nieruchomości, OC spółdzielni mieszkaniowej czy OC w 
życiu prywatnym właściciela mieszkania?
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że za szkody w mieszkalnictwie 
w większości wypadków odpowiedzialność będzie ponosić podmiot zwią-
zany z własnością, użytkowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami. 
Do takich podmiotów zaliczają się m.in.: właściciele i współwłaściciele nie-
ruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomo-
ści, gminy, najemcy oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do 
lokalu. 
Za szkody wyrządzone osobom trzecim w budynkach spółdzielni, gdy przy-
czyna leży w częściach nieruchomości należących do wspólnego użytku lo-
katorów (np. zalanie mieszkań w następstwie awarii instalacji kanalizacyjnej 
w pionie), w większości wypadków odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa, 
o ile zostaną spełnione inne przesłanki odpowiedzialności cywilnej.
Z kolei za te szkody, których przyczyna leży we właściwościach poszcze-
gólnych lokali (wybuch gazu w następstwie złego stanu instalacji gazowej 
przebiegającej wewnątrz mieszkania), odpowiada albo spółdzielnia, albo 
osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu. W rozstrzygnięciu 
powyższych kwestii pomocny może okazać się regulamin spółdzielni, który 
m.in. określa, konserwacja jakich instalacji i urządzeń należy do spółdzielni, 
a co pozostaje w gestii lokatora.
Nasza Spółdzielnia oczywiście posiada własne ubezpieczenie mienia od 
ognia i zdarzeń losowych, którego zakresem objęte są m. in. części wspólne 
budynków. 
Natomiast jeżeli poszczególni właściciele mieszkań chcą ubezpieczyć swo-
ją własną indywidualną nieruchomość, powinni wykupić dodatkową, do-
browolną polisę. Wiele osób nadal kojarzy takie ubezpieczenie z pewnego 
rodzaju luksusem, dlatego też na dobrowolne wykupienie polisy decydują 
się przede wszystkim mieszkańcy, którzy – niestety na skutek przykrych zda-
rzeń z przeszłości – chcą się ubezpieczyć przed kolejnymi nieprzewidzianymi 
sytuacjami losowymi. Jednak coraz więcej Polaków przekonuje się, że to nie 
fanaberia, a konieczność. Co prawda nie ma obowiązku wykupywania poli-

Przezorny…. ale czy ubezpieczony?

Upadek na chodniku przed blokiem, pożar w budynku czy za-
lanie mieszkania … przykłady szkód w mieszkalnictwie można 
mnożyć. Każda z nich wiąże się z tematem odpowiedzialności 
cywilnej, a jej powstanie rodzi wiele problemów uczestnikom 
zdarzenia oraz powoduje naturalne wątpliwości i prowokuje 
do pytań. Najczęstsze z nich to: dlaczego nie ubezpieczyłem 
się wcześniej?

REKLAMA

sy - chyba, że takie warunki narzuca np. bank udzielający kredytu na zakup 
mieszkania, niemniej istnieje wiele powodów, dla których warto to zrobić.
Przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć niepotrzebnych nerwów, kompli-
kacji, sytuacji konfliktowych z sąsiadami oraz oczywiście strat finansowych. 

Ubezpieczenie indywidualne – nieco droższe, ale bardziej dopasowane
Ubezpieczenie mieszkania wykupywane indywidualnie przez każdego 
właściciela zapewnia znacznie lepsze dopasowanie do konkretnego lokalu 
mieszkalnego. Dzięki temu szerszy może być zakres ochrony ubezpieczenio-
wej, jak i wyższa suma ubezpieczenia.

 Jak wybrać dobrą polisę mieszkaniową?
Dobre ubezpieczenie mieszkania powinno być przede wszystkim dopaso-
wane do potrzeb oraz oczekiwań konkretnych mieszkańców. Dlatego nie 
można decydować się na przypadkową ofertę – warto porównać dostępne 
możliwości i przeanalizować je pod kątem wielu parametrów.

Przy wyborze ubezpieczenia warto uwzględnić takie aspekty jak:
• suma ubezpieczenia – im wyższa, tym wyższe odszkodowanie można 
otrzymać,
• zakres ochrony ubezpieczeniowej – im szerszy, tym lepiej zabezpieczony 
jest lokal,
• dodatkowe pakiety, np. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
• wartość franszyzy integralnej / redukcyjnej,
• kwoty podlimitów,
• wartość odtworzeniowa lub wartość rzeczywista majątku.

Podsumowując – nie dajmy się zaskoczyć, bądźmy przygotowani na niespo-
dziewane zdarzenia, skorzystajmy z szerokiej ofert ubezpieczeń na rynku i 
zadbajmy o swoją indywidualną polisę ubezpieczeniową.
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REKLAMA

Umowne ustroje majątkowe 
małżeńskie

PRAWNIK RADZI

W niniejszym artykule zajmiemy się – kontynuując cykl – 
umownymi ustrojami majątkowymi małżeńskimi.
Zgodnie z przepisami  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej : 
„k.r.i.o.”) małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu no-
tarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo usta-
nowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrów-
naniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać 
zawarcie małżeństwa, przy czym  taka umowa ma charakter wyłącznie 
organizacyjny. Wywołuje skutek dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa.
Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. 
W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między 
małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.
Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę 
majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom 
wiadome.

Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpo-
wiednio przepisy o wspólności ustawowej, o której mowa była w po-
przednim artykule, z zachowaniem przepisów odrębnie regulujących tę 
kwestię.
Zgodnie z k.r.i.o. nie można przez umowę majątkową małżeńską roz-
szerzyć wspólności na:
1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedzi-
czenia, zapisu lub darowizny;
2) prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej 
odrębnym przepisom;
3)prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
4)wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wy-
wołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności usta-
wowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę;
5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z 
tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
W razie wątpliwości uważa się, że przedmioty służące wyłącznie do za-
spokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączo-
ne do wspólności.

W przypadku  ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba 
że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. 
Jeżeli małżonkowie w drodze umowy ustanowią rozdzielność majątko-
wą, każdy z nich zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem 
umowy, jak i majątek nabyty później.
W ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza samo-
dzielnie swoim majątkiem.
Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się 
przepisy o rozdzielności majątkowej, z zachowaniem przepisów regulu-
jących odrębnie ten ustrój majątkowy.Dorobkiem każdego z małżonków 
jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

Zgodnie z przepisami  k.r.i.o. przy obliczaniu dorobku nie uwzględnia się:
1) przedmiotów majątkowych nabytych przed zawarciem umowy ma-
jątkowej;
2) przedmiotów majątkowych nabytych przez dziedziczenie, zapis lub 
darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
4) przedmiotów uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie 
ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowa-
nemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności 
do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub 
zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
5) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej dzia-
łalności zarobkowej jednego z małżonków
6) praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej 

oraz innych praw twórcy.
Natomiast  przy obliczaniu dorobku dolicza się wartość:
1) darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem 
darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwy-
czajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;
2) usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz 
majątku drugiego małżonka;
3) nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku dru-
giego małżonka.
Istotnym jest, że dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili 
ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest 
mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania do-
robków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów 
każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania 
dorobków. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu 
lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.

W przypadku śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków 
następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy 
życiu.  Natomiast spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem 
zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spad-
kodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o roz-
wód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia 
przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez sąd rozdziel-
ności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, 
jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej ty-
tułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego 
małżonków.
Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, któ-
ry ją ustanawia. 

W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątko-
wą z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szcze-
gólności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Rozdzielność majątkowa powstaje również  z mocy prawa, w razie 
ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. 
W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia 
lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami po-
wstaje ustawowy ustrój majątkowy.

Powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej powodu-
je także orzeczenie separacji. Z chwilą zniesienia separacji powstaje 
między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek 
małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności 
majątkowej.

Opracował: 
Mirosław Pawlina - radca prawny  

z  Kancelarii Radców Prawnych Barbara Marchewicz-Pawlina , Mirosław 
Pawlina s.c. w  Starogardzie Gdańskim
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Warsztaty z dekorowania
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia wraz z Kołem Gospodyń 
Miejskich STG z ODK przeprowadziło dla mieszkanek Starogardu 
Gdańskiego   zajęcia pt. „STÓŁ KOCIEWSKI BEZ WPADKI” - warsz-
taty dekorowania stołów.

Panie się szkolą
W marcu panie z Koła Gospodyń Miejskich STG z pełnym zaanga-
żowaniem tworzyły techniką Decoupage. Podczas zajęć czas się 
dla nas zatrzymał.

Rozwojownia ODK
ODK proponuje cykl odpłatnych, inspirujących warsztatów z 
serii rozwój osobisty dla dorosłych (dwa razy w miesiącu, piątki 
lub soboty w godzinach popołudniowo-wieczornych). Spotkania 
prowadzą przedsiębiorczy starogardzianie: Dorota Bury i Marcin 
Karwowski. Prowadząca Hanna Forc zaprezentowała dekoracje na stół wielkanocny, na cztery 

pory roku, na uroczystości rodzinne, na organizację „garden party” i dekoracje na 
romantyczny stół, tzw. „w blasku świec.”
Poza nauką dekorowania stołów na różne okazje celem najważniejszym jest akty-
wizacja i integracja kobiet. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański.
Jesteś aktywna zawodowo (30-59 lat)? Chcesz się przyłączyć do Koła Gospodyń 
Miejskich STG? Zapraszamy do ODK, udzielimy wszystkich informacji.

Wiele inspiracji, dużo pomysłów a efekt końcowy pokazał, że każda z nas ma ar-
tystyczną duszę.. Serdecznie podziękowania kierujemy do pani  Karoliny Przybyło-
wicz za ogromne wsparcie i instruktaż.
Z kolei warsztat scrapbookingu był tematem kwietniowego spotkania Koła Gospo-
dyń Miejskich w ODK. Zajmowałyśmy się sztuką ręcznego tworzenia i dekorowa-
nia kartek okolicznościowych oraz ramek na zdjęcia z pamiątkowymi fotografiami 
rodzinnymi. Wszystkie dzieła były niepowtarzalne, ponieważ zrobione ręcznie. 
Dziękujemy p. Bogusławie Lewandowskiej oraz Gabrieli Jurczyńskiej za ogromną 
pomoc, instruktaż oraz przygotowanie wycinek z motywami scrapowymi.

Majówkowa zabawa dla seniorów
15 maja spółdzielcze Kluby Seniora będą bawiły się na zabawie 
tanecznej w „Karczmie na Podgrodziu” w Owidzu. 

Czekające nas tematy:
14.IX.2019 - WEŹ SIĘ ZA SIEBIE: „Ćwicz śmiało ciało i umysł”
28.IX.2019 - WEŹ SIĘ ZA SIEBIE: „Która praca Cię wzbogaca?”
12.X.2019 - GDYBYM BYŁ BOGACZEM: „Co mnie kręci? - wartości”
26.X.2019 - GDYBYM BYŁ BOGACZEM: „Jak zjeść ciastko i mieć ciastko?”
08.XI.2019 - ZRÓB TO SAM: inspiracje do samokształcenia

Pogotowie komputerowe
W ODK ruszyły nowe, bezpłatne zajęcia dla osób starszych chcą-
cych uzyskać poradę w cyfrowo-komputerowych zagadnieniach. 
Nie naprawiamy sprzętu, ale pomagamy go obsługiwać. Zajęcia 
trwają 30 minut i należy przybyć ze swoim sprzętem (laptop, ko-
mórka, tablet, itp.). Zapisy w ODK na wrzesień 2019.

Zabawa z zającami
8 kwietnia w Świetlicy ODK w osiedlu 60-lecia bawili się uczestni-
cy naszych zajęć z zespołem Forty Degrees.
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Odnoszą sukcesy
Nie sposób pominąć sukcesów ludzi twórczych i zaangażowanych 
w wiele działań. Cieszy nas, że są to osoby związane także z nami. 
Przybliżając ich osiągnięcia składamy im serdeczne gratulacje.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom zajęć plastycznych odbywających się w Świe-
tlicy ODK w os. 60-lecia 14!
W Regionalnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Ro-
dziny Starogardzkie; w kategorii "dzieci i młodzież"; wyróżnienia otrzymały: Sara 
Hoffmann, Nina Cejrowska, Zofia Prabucka, Agata Nierzwicka, Lena Nierzwicka. 
W okręgowych i rejonowych eliminacjach XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recy-

tatorskiego Poezji Polskiej reprezentowały Osiedlowy Dom Kultury dwie uczenni-
ce: Marta Meller i Karolina Lewandowska, przygotowywane przez n-cielkę Alek-
sandrę Miczek.
Marta Meller w kategorii recytujących dzieci starszych zdobyła I miejsce w dwóch 
eliminacjach: rejonowe i okręgowe!
Karolina Lewandowska zdobyła wyróżnienie w kategorii recytacje młodzieży 
(okręgowe eliminacje)! Gratulujemy!
Eliminacje okręgowe odbyły się 18 marca w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (OPP), a 
rejonowe 27 marca 2019 w Starogardzkim Centrum Kultury (SCK).

Z kolei Teatr „Kuźnia Bracka” działający w ODK  również uczestniczył w Okręgo-
wych Eliminacjach XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Pol-
skiej.
W kategorii POEZJA ŚPIEWANA pierwsze trzy miejsca zajęły "kuźniaczki":
 I miejsce: Anna Dębińska
 II miejsce: (reprezentując swoją szkołę) Zofia Juszczyk
 III miejsce: Weronika Klofczyńska

W kategorii RECYTACJA:
III miejsce: Ania Dębińska
GRATULUJEMY!
IV.„Kuźniaczki” brały również udział w Eliminacjach Rejonowych 64. Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 23 marca 2019 roku w Staro-
gardzkim Centrum Kultury. W kategorii POEZJA ŚPIEWANA (rejonowe eliminacje) 
Teatr „Kuźnia Bracka” również odniósł sukces:
I miejsce: Zosia Dębińska
III miejsce: Ewa Godlewska
Dziewczyny przygotowywali panowie: Ireneusz i Radosław Ciecholewscy - bracia 

prowadzący Teatr Kuźnia Bracka. Gratulacje!
Teatr Kuźnia Bracka mieści się w ODK przy ul.Reymonta 1.
Zapraszamy na zajęcia od września!
FB# Teatr Kuźnia Bracka (zajęcia dla młodzieży)
FB# TEATR NOWY OSIEDLOWY (zajęcia dla dorosłych i seniorów)

ODK cieszy się również z sukcesu naszej wolontariuszki i współpracownika pani 
Krystyny Sadkowskiej!
23 lutego 2019 pani Krysia uczestniczyła w Halowych Mistrzostwach Polski w Lek-
kiej Atletyce Masters w Toruniu.
Zdobyła ZŁOTY MEDAL w kategorii 60+! Mamy Mistrzynię Polski! Pani Krystyna 
Sadkowska reprezentuje SKL „Filippides”. Gratulujemy!
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ZAPOWIEDZI NASZYCH WYDARZEŃ. 
POZYTYWNE WSPARCIE
Masz pomysł na oddolne działanie dla mieszkańców STG? Złóż 
wniosek o minidotację! Kwota wsparcia dla organizacji pozarzą-
dowej lub grupy nieformalnej może wynieść maksymalnie 1500 zł.
Szczegóły na www.pozytywnewsparcie.strikingly.com
Pytania: pozytywni.starogard@gmail.com

Siedziba Stowarzyszenia „Pozytywni”:
Osiedlowy Dom Kultury 
S.M.”Kociewie”
ul.Reymonta 1

Stowarzyszenie POZYTYWNI (siedziba w ODK, Reymonta 1) jest 
operatorem konkursu „Pozytywne wsparcie” na realizację ODDOL-
NYCH INICJATYW mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

PÓŁKOLONIE LETNIE
Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat na bezpłatne półkolonie! Zaję-
cia trwają od 10.00 do 14.00 w dni powszednie. Zapisy (do wyczer-
pania miejsc) w ODK i Świetlicy al. Wojska Polskiego.
Półkolonie letnie odbędą się w terminach:
Świetlica al. Wojska Polskiego: 24.VI-05.VII.2019
Świetlica os.60-lecia: 24-28.VI.2019
ODK: 01-05.VII.2019
W wakacyjnych zajęciach weźmie udział 105 dzieci. Oferujemy 

fachową opiekę pedagogiczną oraz wesołe, twórcze i edukacyjne 
zajęcia:
• wycieczka do Centrum Eksperymentu w Gdyni!  
• wycieczka do Zamku w Gniewie!
• wycieczki piesze po Starogardzie – zapoznamy dzieci z historią 
naszego miasta!
• odwiedzimy Strażaków i Policjantów!
• animacje dla dzieci!  
• teatrzyk dla dzieci!
• pokaz karate - Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego!
• animacje, zajęcia plastyczne, rundy gier planszowych i sportowych

LATO W OSIEDLU
ODK przeprowadzi w okresie wakacji popołudniowe zabawy dla 
dzieci w trzech miejscach:
14.08.2019 - os. Konstytucja 3 Maja nr 14-16 (zjeżdżalnia dmucha-
na i animacje, ognisko* dla mieszkańców)
21.08.2019 - ul. Zielona nr 11 (zjeżdżalnia dmuchana, animacje)
28.08.2019 - os. Kopernika nr 30 (ognisko* dla mieszkańców)
Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy i integracji!
*zapewniamy kije do smażenia kiełbasek - prowiant we własnym 
zakresie!

KONKURS LITERACKI 
ODK ogłosił konkurs literacki dla mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego pt: "Serce w moim mieście …" którego rozstrzygnięcie na-
stąpi 15 września podczas  "Starogardzkiego Dnia Książki". Konkurs 

służy promowaniu starogardzkich debiutantów w zakresie literatu-
ry pięknej (proza/ poezja) oraz zachęcenie utalentowanych dzie-
ci, młodzieży i dorosłych do pisania własnej twórczości literackiej. 
Termin nadsyłania prac i podpisania deklaracji RODO: 12.07.2019 
godz. 15.00. Należy to wykonać w dwóch formach:
- e-mailowo: odk@smkociewie.com.pl 
- osobiście/listownie (ODK, ul. Reymonta 1, 83-200 Starogard Gd. z 
dopiskiem „Konkurs literacki”)
Regulamin dostępny na www.odk.smkociewie.com.pl

KIERMASZ KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ
W ramach „Starogardzkiego Dnia Książki” dnia 15 września odbę-
dzie się przed ODK „Kiermasz Książki Przeczytanej”. Na kiermaszu, 
który potrwa od 15.00 do 18.00 będzie można sprzedawać książki 
lub wymieniać się nimi. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnic-
twa, wymiana i sprzedaż książek używanych.

W celu zapewnienia sobie miejsca wystawienniczego, uczestnik po-
winien przesłać wypełnione i podpisane zgłoszenie do 06.09.2019 r.
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ZAPOWIEDZI NASZYCH WYDARZEŃ. 

a) osobiście do ODK, ul. Reymonta 1
b) lub e-mailowo: odk@smkociewie.com.pl w przypadku wystawie-
nia podręczników szkolnych.
Opłata dla wystawcy za udział w kiermaszu w ODK wynosi 5 zł w 
momencie zgłoszenia. Bezpłatnie tylko dla osób sprzedających 
podręczniki szkolne. Więcej informacji na stronie www.odk.smko-
ciewie.com.pl lub w ODK ul.Reymonta 1.

STAROGARDZKI DZIEŃ KSIAŻKI
15 września 2019 na placu przed ODK odbędzie się pierwsza edy-
cja „Starogardzkiego Dnia Książki” organizowanego razem z miesz-
kańcami naszych osiedli. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach 
konkursu „Pozytywne wsparcie” ze środków Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański.  Patronaty medialne objęły: Radio Starogard oraz 
Dziennik Bałtycki. Staramy się o patronat honorowy Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański.
„Starogardzki Dzień Książki” to wydarzenie promujące czytelnictwo 

REKLAMA

wśród osób dorosłych i dzieci. W środku naszego miasta, w cieniu 
wysokiego kasztanowca spotkają się czytelnicy z uznaną w kraju pi-
sarką (mieszkanką Starogardu Gd.) panią Anną Sakowicz. Spotkanie 
poprowadzi znana recenzentka pani Dominika Fijał. Będzie również 
czas na wspólne, głośne czytanie literatury dla dorosłych oraz dla 
dzieci. Najmłodsi pobawią się w teatr i wykonają prace manualne 
razem z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy 
Starogardu będą mogli również powymieniać się książkami (Kier-
masz Książki Przeczytanej) oraz odczytane i nagrodzone zostaną 
najciekawsze prace w Konkursie Literackim „Serce w moim mie-
ście...”. Do książki pasuje również poezja śpiewana i dobra kawa.. 
co z przyjemnością zapewnimy.
Partnerami tego wydarzenia są: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
B.Sychty, Teatr "Kuźnia Bracka", Koło Literatów z ODK, Kawiarnia 
"Dzienna Dawka", Restauracja „Ogródek”, Stowarzyszenie POZY-
TYWNI oraz Gmina Miejska Starogard Gdański.
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L.p. Nazwisko i imię Data dyżuru

1. Robert Noga 01.07.2019 r.

2. Henryk Sadowski 05.08.2019 r.

3. Cezary Gergella 02.09.2019 r.

Dyżury Członków 
Rady Nadzorczej

Dyżury pełnione są w pierwszy poniedziałek miesiąca 
od godz. 16.00 do godz. 17.00 w siedzibie Zarządu.

REKLAMA

Przez Krynicę Zdrój do Budapesztu
8 czerwca grupa mieszkańców SM “KOCIEWIE” wyruszyła 
na 5-dniową wycieczkę do Budapesztu. Bazą hotelową 
jak i miejscem wypadów krajoznawczych był hotel SAOL 
w KRYNICY ZDROJU.

Po zakwaterowaniu pod opieką przewodnika zwiedzaliśmy Krynicę Zdrój.
W drugim dniu byliśmy na spływie Przełomem Dunajca. Zadowoleni, opaleni oraz 
zachwyceni pięknymi widokami górskimi dopłynęliśmy do uzdrowiskowej Szczaw-
nicy. W tej malowniczej miejscowości podziwialiśmy piękne widoki z Góry Palenica.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
reklam i ogłoszeń.

Trzeciego dnia wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Budapesztu. Stolica Węgier 
urzekła nas położeniem oraz licznymi zabytkami. Pomimo męczącego upału mieli-
śmy siły, aby udać się w rejs po Dunajcu.
Czwartego dnia pojechaliśmy do Tylicz i Bardejova, gdzie zapoznaliśmy się z historią 
miejscowości.
Ostatniego dnia naszego pobytu udało nam się zwiedzić unikatową Cerkiew  św. 
Jakuba w Powroźniku oraz Ogrody Biblijne w Muszynie . Pełni wrażeń, zaopatrzeni 
w  pamiątki i zasób zdjęć, naładowani małopolską energią udaliśmy się w drogę po-
wrotną do Starogardu Gdańskiego.

Wycieczka po sąsiedzku 
24 kwietnia ODK zorganizował wycieczkę do Pelplina. W progra-
mie było zwiedzanie Katedry i Muzeum Diecezjalnego, koncert 
organowy, kawa i ciastko w Collegium Marianum.

Zapraszamy Państwa również do kontaktu z Radami Osiedla – wizytę 
najlepiej umówić za pośrednictwem poszczególnych Administracji.

Administracja os. al. Wojska Polskiego 
al. Wojska Polskiego 16 
tel. 58 56 220 16

Administracja os. Kopernika 
ul. Reymonta 7 
tel. 58 56 287 40

Administracja os. 60-lecia O.N.P. 
os. 60-lecia O.N.P. 10 
tel. 58 56 285 44

PN - 7.00 : 17.00 
WT - 7.30 : 14.30
ŚR - 7.30 : 14.30

CZW - 7.30 : 16.30
PT - 7.30 : 14.30

Godziny pracy Administracji:



System segregacji odpadów na terenie 
Miasta Starogard Gdański

Z końcem czerwca 2016 r. dziewięć gmin należących do 
Związku Gmin Wierzyca, w tym Gmina Miejska Starogard 
Gdański, podjęło decyzję dotyczącą wyjścia ze Związku 
i samodzielnym prowadzeniu od 01 stycznia 2017 r. na 
swoim terenie gospodarki odpadami komunalnymi. W 
związku z powyższym, na terenie tych Gmin zmienił się 
m.in. system selektywnej zbiórki . 

I tak, mieszkańcy Miasta Starogard Gdański muszą w swoich domach 
wysegregować następujące grupy odpadów komunalnych: 

1. Odpady Biodegradowalne „Bio” – odpady ulegające biodegra-
dacji w szczególności odpady  z tzw. frakcji kuchennej stałej 
powstające w gospodarstwie domowym, (z wyłączeniem od-
padów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i 
warzyw itp., a także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji 
ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście 
pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny do-
mowe – kwiaty cięte, doniczkowe)

2. Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – są to 
tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku, a 
w szczególności:

– opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomate-
riałowe (opakowania po produktach spożywczych, chemii 
gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od 
butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.), 
– metale (puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napo-
jach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i bute-
lek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, 
drobny złom, itp.)

3. Szkło – są to odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze 
szkła – (butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach itp.).

4. Papier i tektura – są to odpady z papieru, w tym tektury i 
odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, 
zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp.

5. Zmieszane – są to odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, 
wkładki higieniczne, płatki i patyczki kosmetyczne itp.), por-
celana, ceramika (naczynia, wazony, doniczki), resztki jedzenia 
pochodzenia zwierzęcego (kości, ości, resztki mięsa, wędlin).

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebez-
piecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących 
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt ele-
ktryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. stoły, szafy, 
krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, za-
bawki dużych rozmiarów, itp.) oraz opony. Tych odpadów nie wolno 
wyrzucać do żadnej z ww. grup odpadów. Będą one odbierane od 
mieszkańców Miasta Starogard Gdański dwa razy w roku zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Dodatkowo odpady te mieszkańcy 
miasta mogą przekazywać do  punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u znajdującego się w PUK Starkom 
Sp. z o.o., podobnie jak odpady budowlane i rozbiórkowe stanow-
iące odpady komunalne.

Więcej informacji na temat segregacji odpadów w naszym mieście 
można znaleźć na stronie internetowej 

http://czystemiasto.starogard.pl
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