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Koło Gospodyń Miejskich 
ODK zawiązał „Koło Gospodyń Miejskich - STG” dla czynnych za-
wodowo mieszkanek Starogardu Gdańskiego, w wieku od  30 do 
59 lat. 
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Rozwojownia działa
Osiedlowy Dom Kultury proponuje cykl odpłatnych, inspirujących 
warsztatów z serii rozwój osobisty dla dorosłych (dwa razy w mie-
siącu, piątki lub soboty w godzinach popołudniowo-wieczornych). 
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Ideą KGM jest zrzeszenie kobiet pracujących z naszego miasta, które są twórcze, 
aktywne, pełne pasji i zainteresowań. Pragniemy spotykać się raz w miesiącu przy 
kawie i ciastku (najlepiej własnej roboty), na rozmowach, na pokazywaniu swoich 
pasji, na dzieleniu się swoimi zainteresowaniami (warsztaty) i wreszcie na uczeniu 
i przekazywaniu młodemu pokoleniu własnego hobby. Do dyspozycji mamy w 
ODK kameralne i wystawowe sale oraz kuchnię. Pierwsze nasze spotkanie tego 
roku przyciągnęło kobiety w różnym wieku. Panie wspólnie przygotowywały 
smaczne i zdrowe przekąski: koktajl pietruszkowy, chipsy z jarmużu, marchewki 
oraz zapiekane jabłka z orzechami. Drugie spotkanie miało miejsce 28 lutego i 
było poświęcone profilaktyce onkologicznej. Spotkanie prowadziły wolontariuszki 
ze  starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Ama-
zonka”. Marcowe spotkanie poświęcone było nauce sztuki decoupage. Wolonta-
rystycznie uczyła tej sztuki dzielnicowa KPP Karolina Przybyłowicz. 

TEMATY
27.IV.2019 - PORZĄDKI W GŁOWIE: „Motywacja- realizacja”.
11.V.2019 - TRUDNE TEMATY W PIKNIKOWYM STULU: „Odkryj siebie”
25.V.2019 - TRUDNE TEMATY W PIKNIKOWYM STULU: „Asertywność”
07.VI.2019 - NAUKA ODPOCZYNKU: „Planujemy wakacje”
14.VI.2019 - NAUKA ODPOCZYNKU: „Włącz tryb wypoczynek
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?”
Spotkania prowadzą przedsiębiorczy starogardzianie: Dorota Bury i Marcin Kar-
wowski:
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Obowiązek świadczenia na fundusz 
dotyczy członków spółdzielni, wła-
ścicieli lokali nie będących członkami 
spółdzielni oraz osób niebędących 
członkami spółdzielni, którym przy-
sługują spółdzielcze własnościowe 

Zadania remontowe na 2019 rok
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 
15.12.2000 r. (z późniejszymi zmianami) spółdzielnia 
tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. 
Odpis na ten fundusz obciąża koszty gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi.

technicznego, wielkość terenów 
przyległych) oraz jakie stawiamy 
sobie oczekiwania jakościowe (np. 
nowe chodniki, boiska, itp.). Nasza 
Spółdzielnia, w porównaniu z innymi 
właścicielami zasobów mieszkanio-

zarządzanie funduszem remonto-
wym. Mając te  wszystkie elementy 
na uwadze, Rady  Osiedli poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych na 
początku każdego roku zatwierdzają 
plany rzeczowo-finansowe gospo-
darki środkami  funduszu remon-
towego zasobów mieszkaniowych, 
tzw. plany remontowe. Odbywa 
się to zgodnie z obowiązującym w 
Spółdzielni „Regulaminem funduszu 
remontowego”. Ujęte w planach za-
dania rzeczowe wynikają zarówno 
z potrzeby utrzymania zasobów w 
należytym stanie technicznym, jak i 
również innych potrzeb związanych 
z jakością życia w naszych osiedlach. 
W bieżącym roku największa część 
wydatków z funduszu remontowego 
związana będzie z remontami elewa-
cji budynków oraz balkonów.  
Jak co roku, w agendzie zadań do 
realizacji znalazły się m.in.: remonty 
instalacji elektrycznych i domofo-
nowych budynków, malowania kla-
tek schodowych, wymiany stolarki 
okiennej, remonty dróg i chodników 
osiedlowych wraz z wykonaniem no-

wych miejsc parkingowych. 
W sferze tzw. gospodarki cieplnej 
ważnym zadaniem jest budowa dla 
każdego z budynków ul. Juranda ze 
Spychowa  indywidualnego węzła 
cieplnego wymiennikowego i likwi-
dacja węzła grupowego, co w efekcie 
obniży koszty związane z późniejszym 
zakupem ciepła dla tego osiedla.
Problemem, o którym również na-
leży wspomnieć, jest znaczny wzrost 
wartości zamawianych robót przy 
jednoczesnym braku wykonawców 
tych robót, gdzie główną przyczynę 
upatrujemy we wzroście kosztów 
pracy i materiałów budowlanych. Po-
nadto problem ten pogłębia brak siły 
roboczej na rynku pracy w branży bu-
dowlanej. Do ogłaszanych przez nas 
przetargów na roboty remontowe 
niekiedy zgłasza się tylko jeden wyko-
nawca lub żaden, co wydłuża proces 
kontraktowania robót.
Na następnych stronach prezentuje-
my główne zadania remontowe na 
2019 r. z podziałem na jednostki or-
ganizacyjne. Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z materiałem. 

prawa do lokali. W ramach comie-
sięcznie wnoszonych przez miesz-
kańców opłat jest pozycja dotycząca 
funduszu remontowego. Kwota 
wnoszona przez mieszkańca wynika 
z wielkości mieszkania w m2 oraz 
przyjętej przez Radę Nadzorczą staw-
ki  w zł na fundusz remontowy, np. 
50 m2 x 1,70 zł/m2 = 85,00 zł/m-c. 
Roczny wpływ do funduszu remon-
towego z przykładowego mieszkania 
wynosi 1.020,00 zł.  Czy to stanowi 
dużą kwotę? Odpowiedź na to pyta-
nie uzależniona jest od dwóch czyn-
ników, tj. od tego z jakimi zasobami 
mamy do czynienia (np. wiek budyn-
ku i związany z tym stopień zużycia 

wych w mieście, dysponuje dużymi 
terenami przyległymi do budynków, 
które również wymagają właściwe-
go zagospodarowania i utrzymania. 
Dlatego remont drogi osiedlowej, czy 
też chodnika znajduje także pokrycie 
w wydatkach funduszu remonto-
wego. Reasumując, chciałoby się 
zawsze zrobić więcej zadań remon-
towych, ale trzeba mierzyć nasze 
zamiary na możliwości finansowe 
jakimi dysponujemy.  Dzięki temu, że 
jesteśmy dużą spółdzielnią to w swo-
ich działaniach wykorzystując efekt 
synergii dla różnych przedsięwzięć  
osiągamy tzw. korzyści skali prze-
kładające się na bardzie efektywne 

REKLAMA

Budynek os.Kopernika 13 przed  dociepleniem

Budynek Al.Jana Pawła II 29 przed remontem elewacji
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  planujemy uruchomić 
nową wersję modułu IOK, która nie tylko charakteryzuje się odnowionym 
interfejsem, ale przede wszystkim umożliwi komunikację za pomocą tech-
nologii mobilnej.  Korzystanie z aplikacji będzie proste i intuicyjne zarówno 
na smartfonie,  jak i na tablecie czy komputerze. Nowa wersja dostosuje 
interfejs i funkcjonalność do rodzaju urządzenia, na którym zostanie uru-
chomiona.
Nastąpi zmiana sposobu prezentacji informacji o bieżącym stanie finanso-
wym – prezentacja będzie na stronie głównej aplikacji w postaci jasnej  i 
czytelnej informacji, graficznie pokazującej aktualny stan konta. Kwota „do 
zapłaty” obliczana będzie w oparciu o terminy płatności poszczególnych 
dokumentów obciążeniowych z uwzględnieniem zapłat. Rozróżniane będą 

IOK przez telefon komórkowy
Moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta działa już od 2016 
r. i coraz chętniej wykorzystywany jest przez naszych miesz-
kańców. Użytkownicy za pomocą tego narzędzia w dowolnym 
czasie sprawdzić mogą stan swojej kartoteki finansowej, zapo-
znać się ze składnikami opłat, zużyciem wody, ciepła, stanem 
awarii  czy też  dokonać zapłaty za naliczenia. 

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o prze-
kształceniu prawa użytkowanie wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów, która zapoczątkowała 
operację całkowitej likwidacji instytucji użytkowania 
wieczystego w naszym kraju. W ustawie znalazł się 
przepis, który uniemożliwia ustanawianie od 1 stycz-
nia 2019 r. nowych praw użytkowania wieczystego 
na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że od wskazanej 
daty, z własnością lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego będzie mogło być związane wy-
łącznie prawo własności gruntu. 

W odpowiedzi na liczne zapytania naszych miesz-
kańców informujemy, iż powyższa ustawa nie ma 
zastosowania  do naszych zasobów, albowiem Spół-
dzielnia nie posiada budynków mieszkalnych znaj-
dujących się na gruntach użytkowanych wieczyście.

Bez zmian pozostaje natomiast  sposób naliczania 
opłat za użytkowanie wieczyste części wspólnych, 
dróg, chodników, parkingów czy niektórych nieru-
chomości garażowych.

trzy warianty stanu finansowego: brak zaległości, nadchodzący termin płat-
ności, zaległość.
Nowa wersja nie będzie symulować przyszłych obciążeń, a kwota do zapłaty 
obliczana będzie na podstawie utworzonych dokumentów. 
Start nowej wersji nastąpi z dniem 6 maja 2019 r. i tego dnia mogą się po-
jawić przejściowe trudności z bezpośrednim dokonywaniem zapłat za po-
mocą systemu.

Użytkowanie wieczyste
REKLAMA
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Ustrój wspólności majątkowej 
małżeńskiej

PRAWNIK RADZI

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
(dalej: k.r.i.o.) z mocy ustawy powstaje między małżonkami 
ustrój wspólności majątkowej, oczywiście jeżeli wcześniej 
małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej. 

Ustrój wspólności majątkowej występuje (w k.r.i.o.) pod dwoma postacia-
mi wspólności majątkowej: ustroju ustawowego lub umownego. Wspól-
ność ustawowa nie jest konstrukcją jednolitą gdyż w ramach niej istnieją 
trzy masy majątkowe; majątek wspólny, majątek osobisty żony, oraz ma-
jątek osobisty męża.  W niniejszym artykule zajmiemy się konstrukcją ma-
jątku wspólnego małżonków, a cykl będzie kontynuowany.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje – co do zasady - między małżon-
kami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obej-
mująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty ma-
jątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego 
każdego z małżonków.
Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarob-
kowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każ-
dego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego fun-
duszu emerytalnego każdego z małżonków; jednak należy zaznaczyć, iż 
wyliczenie to ma charakter jedynie przykładowy.
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga 
małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zosta-
ły nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca 
lub darczyńca inaczej postanowił.
W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może 
żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani 
zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania 
wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego majątku.
Oboje małżonkowie  - co zasady - mają równe udziały w majątku wspól-
nym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aże-
by ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem 
stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 
Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypad-
ku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa 
albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim 
stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólne-
go, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i 
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, 
chyba że przepisy k.r.i.o. stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmu-
je czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do ma-
jątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego mająt-
ku; przy czym małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem 
wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności 
w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokoje-
nia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności 
zarobkowej. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się 
z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również pro-
wadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej 
pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego na-
bycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego na-
bycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwy-
czajowo przyjętych.
Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez 
wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez dru-
giego małżonka.
Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody dru-
giego małżonka jest nieważna. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody 
wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napo-
tyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić 
się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, 
jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego 
wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdziel-
ność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków 
(umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeń-
stwa.
Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W 
razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między mał-
żonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Mał-
żonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową 
małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Trzeba jednak pamiętać o wyjątkach wprowadzonych przez ustawodaw-
cę. Zgodnie z art. 
49 § 1 k.r.i.o.  do majątku wspólnego małżonkowie nie mogą przenieść:
1) przedmiotów majątkowych, które przypadną małżonkowi z tytułu dzie-
dziczenia, zapisu lub darowizny;
2) praw majątkowych, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej 
odrębnym przepisom
3)praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywo-
łanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, 
jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
5) niewymagalnych jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z 
tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Skutkiem decyzji  o ograniczeniu umowy majątkowej jest to, że każdy z 
małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umo-
wy, jak i majątek nabyty później. W praktyce zatem istnieją tylko dwa ma-
jątki, czyli osobisty żony i osobisty męża. Ten fakt przekłada się również na 
to, że każdy z małżonków samodzielni zarządza i rozporządza zgromadzo-
nymi przez siebie dobrami.

Opracował: 
Mirosław Pawlina - radca prawny  

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

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w  gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzy  Czytelnikom
Mirosław Pawlina

Radca prawny 
z Kancelarii Radców Prawnych

B. Marchewicz-Pawlina , M. Pawlina s.c.
w Starogardzie Gdańskim
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ZAPRASZAMY DO SZKOŁY
 ABSOLWENTÓW 

8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

tel. 58 588 22 36
e-mail: szkola@boleslawowo.pl

SZKOLNY FACEBOOKSTRONA SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w BOLESŁAWOWIE

facebook.com/boleslawowo

www.boleslawowo.pl

W powyższych zawodach kształcimy dorosłych 

oraz w zawodzie TECHNIK PSZCZELARZ

Taniec dla wszystkich 
Ruszyły nowe zajęcia taneczne w naszej Świetlicy w os. 60-lecia 
14. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów w różnym wieku oraz 
dorosłych.

Czwartki z Filipem:
15.30-16.15 grupa przedszkolna 4-6 r. ż.
16.30-17.30 grupa uczniów 7-9, 10-13, 14-20 lat (kompletujemy formacje tanecz-
ne!)
18.00-19.00/22.00 grupa dorosłych (solo/pary/kurs „pierwszy taniec”)

Piątki z Sewerynem:
15.30-16.15 grupa dzieci  7-9, 10-13, 14-20 lat (kompletujemy formacje tanecz-
ne!)
16.30-17.30 grupa uczniów 7-9, 10-13, 14-20 lat (kompletujemy formacje tanecz-
ne!)
19.00-20.00/22.00 grupa dorosłych (solo/pary/kurs „pierwszy taniec”)

W tczewskim muzeum
27 marca zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Wisły oraz 
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. 

Byliśmy w teatrze
30 marca ODK zorganizował wyjazd do Teatru Dramatycznego w 
Elblągu na sztukę „Wszystko o kobietach, wszystko o mężczyznach”.

REKLAMA
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Kolędowanie u Kuźniaków 
4 stycznia odbył się wieczór kolęd w wykonaniu Teatru „Kuźnia 
Bracka” i teatrów ODK pod kierunkiem braci Ciecholewskich. 

Spotkanie noworoczne
Pierwsze spotkanie w nowym roku Klubu Seniora z ODK miało 
miejsce 31 stycznia w Restauracji Centrum. 

Dla dzieci i seniorów 
14 stycznia w Świetlicy ODK w os.60-lecia bawiły się dzieci na za-
bawie noworocznej. Zabawę prowadził zespół Forty Degrees. Zaś 
23 stycznia  odbyła się noworoczna zabawa taneczna  dla Klubu 
Seniora w Świetlicy os.60-lecia. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ. 
KOCIEWSKIE  GOTOWANIE  
Osiedlowy Dom Kultury został zaproszony przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Starogardzie Gdańskim do współorganizowania Konkursu 
Kulinarnego dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego, który zostanie 
przeprowadzony 29 czerwca 2019 podczas „Dni Starogardu Gdańskiego 
z Concordią - VII Wielki Jarmark Kociewski 2019”. Będzie to wielkie go-
towanie „pod chmurką” z szefem kuchni Mariuszem Gachewiczem! Nie-
bawem zostanie ogłoszony regulamin na www.odk.smkociewie.com.pl i 
FB. Wypatrujcie informacji!

STÓŁ KOCIEWSKI BEZ WPADKI
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia wraz z Kołem Gospodyń Miej-
skich STG z ODK zaprasza mieszkanki Starogardu Gdańskiego do udziału 
w projekcie „STÓŁ KOCIEWSKI BEZ WPADKI” - warsztaty dekorowania 
stołów. Prowadząca Hanna Forc zaprezentuje dekoracje na stół wiel-
kanocny, 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 i zetknięcia się z tren-
dami w temacie przygotowywania przyjęć, celem najważniejszym jest 
aktywizacja i integracja kobiet. Organizatorzy zakładają również, że  
udział kobiet w projekcie „Stół kociewski bez wpadki” podniesienie po-
ziom prezentowanych kociewskich potraw podczas lokalnych festynów, 
czy kulinarnych konkursów. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański.

MAJÓWKA
15 maja spółdzielcze Kluby Seniora będą bawiły się na zabawie tanecz-
nej w „Karczmie na Podgrodziu” w Owidzu. Bilety w cenie 60 zł od oso-
by (tylko dla członków Klubów Seniora) można nabyć w ODK i Świetlicy 
Al.Woj.Polskiego w godzinach pracy placówki.

DZIEŃ DZIECKA
31 maja z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na plac przed ODK wszystkich 
uczestników naszych zajęć i ich rodziców oraz mieszkańców do oglą-
dania przedstawienia pt: „Jaś i Małgosia” przygotowanego przez Teatr 
Młodego Widza z ODK (grupę prowadzi n-ciel Aleksandra Miczek), oglą-
dania występów tanecznych z grup Tańca Nowoczesnego trenujących 
co tydzień w Świetlicy ODK w os.60-lecia 14 (Esta Fiesta, Filip Badla i 
Seweryn Spręga). Dla najmłodszych będzie też zjeżdżalnia dmuchana 
do bezpłatnego korzystania oraz na zakończenie występów dla każdego 
dziecka, gratisowa wata cukrowa!

Zimowe półkolonie
Podczas ferii zimowych nasze placówki kulturalne przygoto-
wały szereg atrakcji dla dzieci. W naszych Świetlicach prze-
prowadziliśmy ważną akcję edukacyjną dla dzieci w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu!

Dzieci pod okiem Marcina Karwowskiego uczestniczyły w grze terenowej. 
Ich zadaniem było odnalezienie 5 punktów w naszym mieście (za pomocą 
kodu QR) i wykonanie zadań związanych z: zagrożeniami Internetu, poszuki-
waniem dobrych zasobów Sieci, pozyskiwaniem, selekcją i oceną informacji.
Do współtworzenia gry terenowej zaprosiliśmy: Administrację Osiedla im.
60-lecia ONP, sklepy ze sprzętem elektronicznym, MOPS. Do wykonania 
zadań konieczne było: poruszania się z nawigacją, odczytywania kodów QR, 
robienia zdjęć i filmów, pozyskiwania informacji zarówno ze źródeł elektro-
nicznych i tradycyjnych. Dodatkowo do wykonania niektórych zadań po-
trzebne było zaangażowanie przypadkowych przechodniów, by postronne 
osoby również dowiedziały się o akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.
19 lutego dzieci w Świetlicy ODK al. Wojska Polskiego miały okazję wziąć 
udział w warsztatach na temat cyberbezpieczeństwa, cyberzagrożeń, pozy-
tywnych zasobów sieciowych oraz kreowania wizerunku w Sieci. 
Działania w grze terenowej, jak i podczas warsztatów oparte były o model 
gamifikacji zespołowej, by uczestnicy poczuli motywację do działania i po-
szerzania wiedzy oraz by zajęcia opierały się na podobnej mechanice, co 
gry, w które tak często grywają. Organizatorzy i partnerzy DBI 2019 wyłonią 
15 najciekawszych inicjatyw lokalnych przeprowadzonych w naszym kraju, 
które zostaną nagrodzone. ODK czeka na wyniki konkursu!

I. Warsztaty muzyczne pt: „DźwiękoŁowy” z grupą Muzyczny Starter:
II. Spektakl edukacyjny „Kraina Śniegu” z elementami animacji w wykonaniu 
Teatru „Maska” z Krakowa.
III. Zabawy ruchowe w Centrum Rozrywki „Honolulu”.
IV. Pogadanki edukacyjne z Policją, stowarzyszeniem POZYTYWNI oraz ze 
STAR-WIKiem.
V. Naukę Tańca Nowoczesnego
Na zakończenie ferii zimowych dzieci wybrały się na seans filmowy w Cinema 
City: Jak wytresować smoka III”. W trakcie półkolonii dzieci poznawały tajniki 
szycia ozdób z filcu i z wielką ochotą grały w gry planszowe i czytały książki.
Serdecznie dziękujemy SPONSOROM i EDUKATOROM za wsparcie naszych 
działań!

Kolejnym ważnym działaniem podczas półkolonii było przeprowadzenie w 
Świetlicy ODK w os.60-lecia akcji edukacyjnej w ramach V edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Ekologicznego "MISTRZ RECYKLINGU". Udział dzieci w 
konkursie miał na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicz-
nych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W czerwcu ODK dowie się, czy 
uczestnictwo w konkursie zyskało uznanie na tle innych placówek i ich dzia-
łań prowadzonych w całym kraju. 
Podczas zimowych półkolonii zaoferowaliśmy dzieciom również:
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L.p. Nazwisko i imię Data dyżuru

1. Bożena Łabuda 04.04.2019 r.

2. Barbara Malissa-Szczepińska 06.05.2019 r.

3. Tadeusz Mliczek 03.06.2019 r.

Dyżury Członków 
Rady Nadzorczej

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

REKLAMA

Nagrodziliśmy laureatów konkursu
Po posiedzeniu Rady Osie-
dla im. Mikołaja Kopernika,  
dnia 5 lutego, w Osiedlo-
wym Domu Kultury odby-
ło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom zimowej 
edycji konkursu estetyzacji 
w jednostce organizacyjnej 
im. Mikołaja Kopernika. 

Nagrodzono najładniejsze propozy-
cje świątecznego wystroju balkonów 
na poszczególnych osiedlach  – w ka-
tegoriach balkon mały, średni  i duży. 
Tradycyjnie nie zabrakło kwiatów i 
podziękowań dla wszystkich wyróż-
nionych.

Uroczystość była okazją do miłego 
spotkania i rozmów z mieszkańcami 
przy kawie i ciastku. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
reklam i ogłoszeń.



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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