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Spółdzielnie poddawane są ze-
wnętrznej ocenie w zakresie m.in. 
osiąganych wyników gospodar-
czych, wskaźników zadłużenia, 
kosztów eksploatacji i funduszu 
remontowego oraz prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalno-
-oświatowej. 
Konkurs zwieńczony został uroczy-

Kolejny tytuł Lidera Spółdzielczości

Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia po raz kolejny została nagrodzona prestiżowym 
tytułem Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej. Jest to ogólnopolski tytuł przyznawany przez 
Redakcję miesięcznika „Administrator” i portalu www.administrator24.info spółdzielniom, któ-
re wyróżniają się na tle innych spółdzielni w kraju.  

stym wręczeniem statuetek Lidera 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 
2018 podczas gali na Zamku w 
Gniewie, która miała miejsce dnia 
20 września br. Jest to dla nas wy-
różnienie znaleźć się w gronie li-
derów, czyli takich spółdzielni - jak 
podkreśla organizator -  które w 
sposób wyjątkowy dbają o swoje 

zasoby i lokatorów. 
Przy tej okazji składamy podzię-
kowania  Pracownikom oraz or-
ganom samorządowym, których 
praca  przyczyniła się do uzyskania 
tej nagrody. Z pewnością dokładać 
będziemy wszelkich starań, aby w 
przyszłości nadal osiągać jak naj-
lepsze wyniki ekonomiczne. 

Nagrodę w imieniu Spółdzielni odebrali: Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 
Ewa Sommerfeld oraz Zastępca Prezesa ds. Technicznych Mieczysław Serocki.  W NUMERZE:
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Są osiedla, gdzie tak naprawdę roboty 
dopiero się zaczynają i efekt końcowy 
będzie widoczny pod koniec roku.  W 
tym roku, jak i w latach następnych 
będziemy realizowali dużo zadań 
związanych m.in. z remontami balko-
nów i odnawianiem elewacji budyn-
ków. Poza tym, że są to prace kosztow-
ne, to i również czasochłonne. Jest to 
związane ze skalą podjętych działań 
oraz z zachowaniem cyklu technolo-
gicznego prac (następujące po sobie 
etapy poszczególnych robót). 
Choć niektóre roboty remontowe 
dominują w zatwierdzonych planach, 
to przyjęte kierunki działań dotyczą 

Sezon remontowy w toku
W poprzednim numerze naszego biuletynu prezentowaliśmy 
Państwu zdjęcia z niektórych zadań remontowych, które re-
alizujemy w 2018 r. W tym wydaniu kontynuujemy podjęty 
temat i przedstawiamy kolejną „zajawkę” fotograficzną zwią-
zaną z przebiegiem części prac remontowych.  

różnych sfer związanych z budynka-
mi i ich otoczeniem. W tym roku bę-
dziemy mogli się pochwalić kolejnym 
placem zabaw, który powstanie dla 
mieszkańców ul. Juranda ze Spycho-
wa. Osiedle Kopernika (tzw. „dół”) 
zostanie wzbogacone o nowe boisko 
do piłki plażowej. Na os. Konstytucji 
3 Maja zostaną zamontowane przy 
boisku wielofunkcyjnym urządzenia 
siłowni zewnętrznych. Sukcesywnie 
są wymieniane nawierzchnie chodni-
ków i jezdni. 
Poniżej krótki reportaż fotograficzny z 
wybranych miejsc, gdzie trwają lub zo-
stały zakończone roboty remontowe.

Remont balkonów budynku os.60-lecia ONP 1, 1A 
(zadanie w toku)

Odnawiana elewacja 
i remont balkonów 
budynku Alei Wojska 
Polskiego 14 
(zadanie w toku)

Budowa sieci cie-
płowniczej do bu-
dynków Alei Wojska 
Polskiego 15, 17, 19 
– likwidacja ogrze-
wania etażowego i 
wykonanie w bu-
dynkach centralnej 
instalacji c.o. i c.w.u. 
(zadanie w toku)
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Montaż daszków 
nad balkonami 
ostatniej kondygna-
cji budynków Alei 
Jana Pawła II 13A, 
13B, 21 
(zadanie w toku)

Budowa placu za-
baw przy ul. Juranda 
ze Spychowa  
(zadanie w toku)

Remont schodów wejściowych do budynków ul. 
Juranda ze Spychowa 1 i 3 (zadanie w toku)

Odnowiona elewacja i kapitalny remont balko-
nów w budynku os. Konstytucji 3 Maja 1
(zadanie zakończone)
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REKLAMA

Intencją Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Kociewie” było stworzenie 
w zasobach spółdzielczych trwałej 
pamiątki z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę. 
Z inicjatywy Państwa Magdaleny i 
Adama Haras powstał projekt, któ-
ry pozytywnie zaopiniowała Rada 
Osiedla im. Mikołaja Kopernika, 
rekomendując przeznaczenie środ-
ków funduszu remontowego na 
ten cel. Dodatkowo znaleźli się też 
sponsorzy, którzy wsparli realizację  
dzieła – Zakłady Farmaceutyczne 
„Polpharma” oraz producent farb 

Nowy mural zdobi nasze osiedle

Dnia 4 września br. odbyło się oficjalne odsłonięcie muralu 
wykonanego na ścianie bloku nr 37 w os. Kopernika. Przez 
dwa tygodnie starogardzcy artyści – autorka projektu Mag-
dalena Haras wraz z mężem Adamem Haras oraz przyjaciół-
mi Józefem Olszynką i Darią Weisbrodt tworzyli wyjątkowe 
dzieło - obraz pełen symboli, barwny i dynamiczny, na którym 
historia na czele z generałem Józefem Hallerem przeplata się 
ze współczesnością, nawiązując zarazem do kultury dwudzie-
stolecia międzywojennego. 

Kabe. Z pewnością było to olbrzy-
mie wyzwanie, aby w tak dosko-
nały sposób przenieść projekt na 
150 m2 ściany budynku. Wyzwanie 
zakończone pełnym sukcesem, 
bo mural robi wrażenie i trudno 
przejść koło niego obojętnie.
Dziękujemy artystom, że przyczy-
nili się w sposób znaczący do pod-
niesienia estetyki naszego osiedla, 
a zarazem stworzyli dzieło, które 
utrwalać będzie pamięć o historii 
wśród obecnych i przyszłych po-
koleń. 
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Gospodarka zasobami mieszkanio-
wymi w Spółdzielni podzielona jest 
na trzy odrębne jednostki admini-
stracyjne. Są to: administracja os. 
Alei Wojska Polskiego, Administra-
cja os. Kopernika oraz administra-
cja os. 60-lecia ONP. 
Każdej administracji przyporządko-
wany jest konkretny obszar działa-
nia, wraz z budynkami mieszkalny-
mi, garażami, lokalami użytkowymi 
oraz otaczającym ich terenem.
Sprawy bezpośrednio związane 
z zasobami mieszkaniowymi, tj. 
m.in. zgłaszanie awarii i usterek,  
odczyty i rozliczenia mediów, spra-
wy związane ze sprzątaniem, za-
gospodarowaniem otaczającego 
nasze budynki terenu, itp. winny 
być bezpośrednio zgłaszane do 
poszczególnych administracji, co w 
wielu przypadkach na pewno skró-
ci czas od otrzymanego zgłoszenia 
do podjęcia interwencji.
Pracą poszczególnych administracji 
kieruje Kierownik Administracji, 
będący swoistym „gospodarzem” 
poszczególnego rejonu. Osoba 
ta odpowiada za organizację pra-

Jednostki administracyjne i gospodarze naszych osiedli
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” zarządza łącznie 185 
budynkami mieszkalnymi, z tego 180 budynków znajduje się 
w Starogardzie Gdańskim, 4 w Skarszewach i 1 w Skórczu. 
Oprócz budynków mieszkalnych posiadamy również nieru-
chomości garażowe oraz lokale użytkowe i własne.

Administracja os. 60-lecia O.N.P.

os. 60-lecia O.N.P. 10 
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 56 285 44

Rejon: os.60-lecia ONP, os. Konstytucji 3 Maja, ul. Juranda ze Spycho-
wa, os. Piastów, ul. Skośna.

Kierownik Administracji 
Daniel Olszewski

cy jed. adm., w tym za pracę za-
trudnionych tam pracowników. 
Kierownicy administracji w naszej 
Spółdzielni są osobami z wielo-
letnim doświadczeniem pracy 
na rzecz naszych mieszkańców, 
dobrze znającymi teren i obiekty, 
którymi administrują. Praca tych 
osób często nie ogranicza się tylko 
do załatwiania spraw z bieżącej 
działalności. Jako gospodarze za-
rządzanych terenów najlepiej znają 
potrzeby mieszkańców, zarówno te 
zgłaszane, jak i również wynikają-
ce z ich obserwacji i wieloletniego 
doświadczania w zakresie rozwoju 
i jakości życia obszaru zamieszkiwa-
nia oraz bieżących potrzeb miesz-
kańców.

W związku z przypadkami błędne-
go kierowania zgłoszeń podajemy 
informację dotyczącą ulicy/osiedla 
i ich przynależności do poszcze-
gólnych administracji,  jak również 
prezentujemy zdjęcia kierowników 
poszczególnych jednostek admini-
stracyjnych.

  Administracja os. Al. Wojska Polskiego

Al. Wojska Polskiego 16 
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 56 220 16

Rejon: ul. Sobieskiego-Kościuszki, ul. Zielona, Aleja Wojska Polskiego, 
ul. Wybickiego, ul. Gdańska, ul. Sikorskiego, ul. Skarszewska, ul. Grun-
waldzka w Starogardzie Gdańskim, ul. Ogrodowa w Skórczu i  ul. Ko-
pernika w Skarszewach.

  Kierownik Administracj 
Wiesław Żelski

  Administracja os. im. Mikołaja Kopernika

ul. Reymonta 7 
83-200 Starogard Gdański

tel. 58 56 287 40

Rejon: os. Kopernika, os. Szumana, os. Al. Jana Pawła II, ul. Pomor-
ska-Pelplińska, ul. Kopernika-Wróblewskiego.

Kierownik Administracji 
Zbigniew Hennig 
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Nieobozowe Lato 2018
W 2018 roku spółdzielcze placówki kulturalne zorganizowały 
dla dzieci zabawy w osiedlach i półkolonie w placówkach w 
okresie od 30 lipca do 17 sierpnia.

Zabawy w osiedlach trwały przez 5 dni, od 30 lipca do 3 sierpnia 2018. Odwie-
dziliśmy dzieci w osiedlu Konstytucji 3 Maja, Juranda ze Spychowa, Piastów, 
60-lecia ONP i dzieci przy ulicy Zielonej. Mimo upałów dzieci spędzały z nami 
czas zjeżdżając z dmuchanej zjeżdżalni, bawiąc się w cieniu i korzystając z wod-
nych fontann w osiedlu. Oferowaliśmy następujące animacje: balonowe zoo, 
wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, rysunek kredą, rzut kapslem, gra w 
"państwa i miasta", tory przeszkód, zabawy z piłką, gra w badmintona. Łącznie 
z zabaw w osiedlach skorzystało 165 dzieci!

Kolejne 2 dni prowadzone były w klimacie kultury chińskiej. Przy dźwiękach 
muzyki kraju kwitnącej wiśni, stylizacji wychowawczyń na wzór chińskich ko-
biet, niezastąpiona Regina Sikorska opowiadała niezliczone ciekawostki i prze-
czytała dzieciom chińską baśń.. Zaproszony chłopiec z Chin – Zou (mieszkający 
w Polsce) uczył je podstawowych słów w jego rodowitym języku. Następnie 
dzieci tworzyły chińskie czapeczki i lampiony, miały możliwość spróbowania 
jedzenia ryżu pałeczkami i dobrej zabawy przy odczytywaniu chińskich wróżb 
z wcześniej samodzielnie upieczonych ciasteczek.

Świetlica ODK w osiedlu przy al. Woj.Polskiego rozpoczęła półkolonie dla 
dzieci 30 lipca. Jak relacjonuje pani Natalia Mazur, kierownik Świetlicy: „Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach z ekologii, uczono je jak segregować śmieci i kształ-
towano proekologiczne nawyki w codziennym życiu. Placówka zorganizowała 
wspólnie z przedsiębiorstwem „Star-Wik” „Dzień Wody”, którego celem było 
uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Przepro-
wadzono również zajęcia z bezpieczeństwa z udziałem Strażników Miejskich. 
Okazją do dobrej zabawy był „DZIEŃ MUZYKI” , „Dzień Indiański” oraz wy-
cieczki piesze po Starogardzie. Aby wyzwolić dziecięcą radość udaliśmy się do 
Centrum Zabaw "Honolulu". Na zakończenie półkolonii udaliśmy się wspólnie 
z ODK do Centrum Eksperymentu „Młyn Wiedzy” w Toruniu.”

Po zakończeniu zabaw w osiedlach, Osiedlowy Dom Kultury rozpoczął bez-
płatne półkolonie dla dzieci w wieku 7-14 lat. Półkolonie trwały od  6 do 17 
sierpnia 2018. Przybliżanie kultury hiszpańskiej,  chińskiej i słowiańskiej z za-
planowaną barwną paradą, warsztaty naukowo-artystyczne, tańce i zabawy 
połączone z nauką tenisa ziemnego oraz wycieczka do Torunia, to wszystko 
przygotowaliśmy dla dzieci z myślą uatrakcyjnienia czasu wakacyjnego!

Już pierwszego dnia na dzieci czekało wiele niespodzianek w ODK: dmuchana 
zjeżdżalnia,  zumba, nauka tenisa ziemnego z Akademią Tenisa Marka Mu-
rawskiego.  

Następnego dnia gość specjalny, pani Sandra Domachowska z zawodnikami 
Starogardzkiego Klubu Karate Tradycyjnego zaprezentowali pokaz wschod-
nich walk. Półkoloniści odbyli też krótki warsztat, podczas którego poznali 
podstawowe ruchy, układy walk oraz przeprowadzili krótki wywiad z samą mi-
strzynią. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziła także chińska kaligra-
fia. Młodsi uczestnicy wypełniali czarnymi farbami nakreślone kontury a od-
ważniejsi samodzielnie pisali chińskie litery lub wyrazy. Chętne osoby tworzyły 
chińskie smoki, origamowe zwierzątka oraz układano tangram w wersji XXL.



7www.smkociewie.com.pl

W trakcie naszych półkolonii zadbaliśmy z dużą starannością o naszych ma-
luchów. W bajkową atmosferę w klimacie minionkowym dzieci wprowadził 
Teatr „Maska” z Krakowa. Natomiast animatorka sensorycznych doznań, pani 
Joanna Leszka prowadziła na placu zajęcia sensoplastyki. Było bardzo kolo-
rowo! Tego dnia dzieci poznawały również nowe formy artystyczne tworząc 
obrazy metodą stemplowania (wykorzystując przedmioty domowego użytku) 
i malując na sztalugach z zasłoniętymi oczyma.

10 sierpnia wybraliśmy się na  wycieczkę do Centrum Nowoczesności „Młyn 
Wiedzy” w Toruniu. Dzieci zwiedzając z dużym zainteresowaniem interaktyw-
ne centrum samodzielnie badały zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznawa-
ły prawa przyrody i fizyki.

Kolejny tydzień wakacji z ODK rozpoczęliśmy w klimacie słowiańskim. Wiel-
ką atrakcją był pokaz tańca w wykonaniu Magdy Bunikowskiej i Karoliny Kuć 
z Bractwa Rycerskiego. Była również wspólna nauka kroków i zabawa. Nie 
zabrakło również czytania nauki piosenki „Kalinka”, tańca „Kazaczok”. Obej-
rzeliśmy również film słowiański „W jaskini ognistego ptaka”. Dzieci podczas 
warsztatów z dużą pasją tworzyły tzw. „motanki” - słowiańskie laleczki z ma-
teriału. Szyły również filcowe etui na telefon. Większość dzieci pierwszy raz 
trzymała igłę w dłoni ale radzono sobie bez zarzutu.

Dbaliśmy również aby dzieci mogły wyrazić swoje marzenia w sztuce... tworzy-
liśmy osiedle marzeń, stroje ludowe, w plenerze malowaliśmy witraże na folii. 
Dzieci same kreowały pomysły do  street-art, malowały kredą „obrazy marzeń” 
na chodnikach i układały się w odpowiedniej pozycji do wykonania zdjęcia.
Pod koniec wakacji w ODK zorganizowaliśmy dzień z kulturą hiszpańską. Tańczy-
liśmy flamenco, wykonaliśmy marsz Torreadorów z łyżeczkami,  uczyliśmy się 
słów po hiszpańsku do piosenki „Ballando” oraz prezentowaliśmy poezję „By-
czek Fernando”.  Podczas warsztatów tworzyliśmy wachlarze, ozdobne kwiaty 
oraz maski zorro. Dużo radości wzbudziły zabawy: zbiór pomarańczy, walka ba-
lonowymi mieczami.... Nie zapomnieliśmy także malować jak Picasso..
W finałowym, ostatnim dniu półkolonii wszyscy wybraliśmy się na paradę po 
osiedlu Mikołaja Kopernika. W pochodzie maszerowała hiszpańska grupa - 
słodko umalowane dziewczęta z czerwonymi kwiatami, wachlarzami i dumnie 
maszerujący Zorro!  Dzieci z grupy chińskiej pięknie prezentowały się w czapecz-
kach, z lampionami, kolorowymi chorągiewkami i dumnie nosiły kilkumetrowe-
go kolorowego smoka!  Po paradzie dzieci prezentowały "na wybiegu" swoje 
dzieła wykonane w czasie półkolonii. Wszystkich nagradzaliśmy obfitymi brawa-
mi i słodkim poczęstunkiem.

Pragniemy podziękować za wiele pozytywnych informacji zwrotnych od opie-
kunów i obserwatorów, na temat jakości przeprowadzanych zajęć dla dzieci. 
Serdeczne podziękowania kierujemy też do wszystkich sponsorów półkolonii 
letnich! Dziękujemy!
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OSIEDLOWY DOM KULTURY ul.Reymonta 1

RĘKODZIEŁO
zajęcia manualne dla dzieci od 7 lat
wtorki 16.00-17.00, BEZPŁATNIE

KORKI
pomoc w odrabianiu lekcji dla uczniów szkoły podstawowej
czwartki 15.00-18.00, BEZPŁATNIE, instruktor: n-ciele i wolontariusze

TEATR NOWOŚĆ!
zajęcia teatralne dla dzieci
czwartki, 15.00, BEZPŁATNIE

TEATR MUZYCZNY
zajęcia teatralno-wokalne dla dzieci
wtorki 18.15, BEZPŁATNIE
instruktorzy: Radosław Ciecholewski, Ireneusz Ciecholewski

GITARA – od listopada!
zajęcia indywidualne z doświadczonym gitarzystą dla dzieci od 9 lat i 
osób dorosłych wg odrębnego grafika
20 zł za 1 lekcję/ dla członków SM”Kociewie”
30 zł za 1 lekcję dla pozostałych osób

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY:
TANIEC NOWOCZESNY – NOWOŚĆ!
dla młodzieży
wtorki, 17.00-18.00, BEZPŁATNIE prowadzi tancerka z ESTA-FIESTA

TEATR „KUŹNIA BRACKA”
teatr poezji śpiewanej dla młodzieży
poniedziałki, czwartki, 16.00-19.00 BEZPŁATNIE
instruktor: Radosław Ciecholewski i Ireneusz Ciecholewski

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:
TEATR dla dorosłych
poniedziałki, 18.30-20.00, BEZPŁATNIE, instruktor: Ireneusz Ciecholewski

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH
tworzymy, uczymy, dzielimy się wiedzą  NOWOŚĆ! 
wg odrębnego grafika, 5 zł za spotkanie

KLUB MIŁOŚNIKÓW PLASTYKI
zajęcia plastyczne dla dorosłych
środy, 10.00-12.00, BEZPŁATNIE

KLUB SENIORA
środy, 16.00
dla emerytów, rencistów i inwalidów, 5 zł miesięcznie

FIT-SENIOR
ćwiczenia gimnastyczne z fizjoterapeutą
wtorek, 11.00-12.00, 5 zł / wejście
BEZPŁATNIE dla członków SM”Kociewie”

SZKOLENIA KOMPUTEROWE
dla seniorów
wg odrębnego harmonogramu
BEZPŁATNIE – finansowane z UE, opłaty pobiera Akademia Tańca „Smooth”

Zajęcia stałe i wydarzenia

ŚWIETLICA ODK os.60-lecia 14
Przy pierwszych zajęciach dla dzieci konieczna jest wizyta rodzica, w 
związku z klauzulami RODO. Prosimy o obecność.

ZAJĘCIA DLA DZIECI
ZAJĘCIA PLASTYCZNE   
dla dzieci od 7 lat
wtorki 16.00-18.00, BEZPŁATNIE

ŚWIETLICA ODK al. Wojska Polskiego 16

Przy pierwszych zajęciach dla dzieci konieczna jest wizyta rodzica, w 
związku z klauzulami RODO. Prosimy o obecność.

ZAJĘCIA DLA DZIECI
RĘKODZIEŁO   
dla dzieci od 7 lat
wtorki 14.30, BEZPŁATNIE

TEATR dla dzieci   
piątki 15.00, BEZPŁATNIE

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
GIMNASTYKA   
ćwiczenia gimnastyczne dla dorosłych
środa, 17.15, 5 zł / wejście
BEZPŁATNIE dla członków SM”Kociewie”

JĘZYK ANGIELSKI
dla seniorów wg odrębnego harmonogramu
BEZPŁATNIE – finansowane z UE

KLUB SENIORA od 18.X.2018!
dla emerytów, rencistów i inwalidów
czwartki, 16.00

Przy pierwszych zajęciach dla dzieci konieczna jest wizyta rodzica, w 
związku z klauzulami RODO. Prosimy o obecność.

TEATR dla dzieci   NOWOŚĆ!
wtorki 16.00-18.00, BEZPŁATNIE

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY
SCENA MUZYCZNA NOWOŚĆ!
próby muzyczne dla młodych zespołów
czwartki, 16.00-19.00  od listopada! BEZPŁATNIE

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
KLUB SENIORA od 17.X.2018!
dla emerytów, rencistów i inwalidów
środy, 16.00

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ. 

29-30.IX – Warsztaty liderskie „Rozwiń siebie działając dla innych” w 
ODK - Stowarzyszenie POZYTYWNI
03.X, 16.00-18.00  – Inauguracja sezonu w Klubie Seniora w ODK
17.X, 16.00-18.00  – Inauguracja sezonu w Klubie Seniora w Świetlicy 
ODK – os.60-lecia 14
18.X, 16.00-18.00  – Inauguracja sezonu w Klubie Seniora w Świetlicy 
ODK – al.Woj.Pol.16
30.X, 16.00-18.00 – Dyniowa zabawa dla dzieci - WSTĘP BEZPŁATNY!
02.XI, 17.00-18.00 – Koncert muzyczny zespołu „Zdążyć przed północą” 
- WSTĘP BEZPŁATNY!
16.XI, 18.00-24.00 – Noc gier planszowych z All Art! WSTĘP BEZPŁATNY
21.XI, 16.00-21.00 – Zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora - Świetlica 
ODK – os.60-lecia 14
23.XI, 17.00-19.00 – „Zaśpiewajmy razem” - 100-lecie Odzyskania Nie-
podległości Polski - Świetlica ODK – al. Woj.Pol.16
27.XI, 16.00-18.00 – ANDRZEJKI dla dzieci w ODK - WSTĘP BEZPŁATNY!
28.XI, 16.00-21.00 – Zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora w ODK
29.XI, 16.00-21.00 – Zabawa andrzejkowa w Klubie Seniora w Świetlicy 
ODK – al.Woj.Pol.16
06.XII, 13.00-16.00 – AKCJA MIKOŁAJ w OSIEDLACH SPÓŁDZIELCZYCH
06.XII, 16.00-18.00 – MIKOŁAJKOWE TWORZENIE dla rodzin - WSTĘP 
BEZPŁATNY!
07.XII, 16.00-19.00 – RODZINNE TWORZNIE BOŻONARODZENIOWE w 
Świetlicy ODK – al. Woj.Pol.16
12.XII, 16.00-18.00 – Wigilijne spotkanie w Klubie Seniora - ODK
12.XII, 16.00-18.00 -  Wigilijne spotkanie w Klubie Seniora - Świetlica 
ODK – os.60-lecia 14
13.XI, 16.00-18.00 -  Wigilijne spotkanie w Klubie Seniora - Świetlica 
ODK al.Woj.Pol.16
17.XII, 16.00-18.00-  Wigilijne spotkanie w Klubie Seniora - Skarszewy
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Unieważnienie małżeństwa – 
przyczyny

PRAWNIK RADZI

Unieważnienie małżeństwa oznacza – co do zasady -  prze-
kreślenie z mocą wsteczną wszystkich skutków małżeństwa. 
Wyrok sądu unieważniający małżeństwo powoduje dogłębny 
skutek, który polega na tym, że związek małżeński traktowany 
jest tak, jakby nie istniał od początku.  

Należy jednak wskazać, że nie można unieważnić małżeństwa po jego 
ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewień-
stwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego 
z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio 
związku małżeńskim.

Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie mał-
żeństwa, unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego mał-
żonka, na którego miejsce w procesie wstępuje kurator ustanowiony 
przez sąd. Natomiast w razie śmierci małżonka, który wytoczył po-
wództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienia mogą docho-
dzić jego zstępni.

Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z 
małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Za będącego w złej wie-
rze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział 
o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia.

MAŁŻEŃSTWO MOŻE BYĆ UNIEWAŻNIONE TYLKO Z NASTĘPUJĄ-
CYCH PRZYCZYN:

Wiek
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat 
osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może ze-
zwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesna-
ście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne 
z dobrem założonej rodziny. Unieważnienia małżeństwa zawartego 
przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobie-
tę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła 
małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat 
osiemnastu, może żądać każdy z małżonków.
Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wie-
ku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. 
Także, jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważ-
nienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

Ubezwłasnowolnienie.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. 
Unieważnienia małżeństwa 
z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków.
Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, 
jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną 
albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umy-
słu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego po-
tomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, 
sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo nie-
dorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z 
małżonków.
Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jed-
nego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Pozostawanie w związku małżeńskim
Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeń-
skim. Unieważnienia małżeństwa 
z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio za-

wartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes 
prawny. 
Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez 
jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, 
jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba 
że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawar-
ła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku 
małżeńskim. 

Pokrewieństwo lub powinowactwo
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeń-
stwo ani powinowaci 
w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na 
zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

Przysposobienie
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposo-
biony.
Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobie-
nia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

Wada oświadczenia woli
Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli  oświadczenie o wstąpie-
niu w związek małżeński zostało złożone  przez osobę, która z jakich-
kolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome 
wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, 
pod wpływem bezprawnej groźby.
Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu mie-
sięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od 
wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą - a w każdym 
wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżon-
ków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych 
między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, 
przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, trakto-
wany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.
Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia 
małżeństwa może wytoczyć także prokurator.

W kolejnych publikacjach także kwestie związane z „małżeństwem” 
(dot. m.in. stosunków majątkowych małżonków , ustania małżeństwa 
– w tym rozwodu , separacji).

Opracował: 
Mirosław Pawlina - radca prawny  

z  Kancelarii Radców Prawnych Barbara Marchewicz-Pawlina , Mirosław 
Pawlina s.c. w  Starogardzie Gdańskim

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
reklam i ogłoszeń.
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L.p. Nazwisko i imię Data dyżuru

1. Piotr Kamiński 01.10.2018 r.

2. Anna Kokoszyńska 05.11.2018 r.

3. Magdalena Kośnik 03.12.2018 r.

Dyżury Członków Rady Nadzorczej
Dyżury pełnione są w pierwszy poniedziałek miesiąca 

od godz. 16.00 do godz. 17.00 w siedzibie Zarządu.
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System segregacji odpadów na terenie Miasta Starogard 
Gdański od dnia 01 stycznia 2017 r.

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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