Konkursy estetyzacji rozstrzygnięte
Jak co roku rady osiedlowe w
poszczególnych jednostkach
organizacyjnych przeprowadzają konkursy estetyzacji. W
zależności od decyzji rady są
to konkursy w wersji „lato”
lub w wersji „zima”.

Konkursy mają na celu inspirowanie
mieszkańców do upiększania swojego
najbliższego otoczenia. Okazuje się, że
nawet z tak niewielkich przestrzeni jak
balkon czy mały ogródek można uczynić
piękną, ukwieconą oazę.
W jednostce organizacyjnej os. 60- lecia
odbyła się wersja „lato”, a wyniki konkursu zostały ogłoszone dnia 25.10.2018 r. w
świetlicy na os. 60-lecia, gdzie uroczyście
wręczono nagrody laureatom, czyli tym,
którzy zdaniem komisji konkursowej
najbardziej wyróżnili się w uatrakcyjnieniu balkonu czy ogródka. Jury oceniało
przede wszystkim estetykę balkonów,
pomysłowość oraz nakład pracy i materiałów zużytych do ozdobienia balkonu.

Nowe miejsca
do rekreacji

Dyżury Członków
Rady Nadzorczej

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

L.p.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.

Marian Krajewski

07.01.2019 r.

2.

Zdzisław Kukliński

04.02.2019 r.

3.

Mateusz Kurowski

04.03.2019 r.

REKLAMA

Najmłodsi mieszkańcy naszej Spółdzielni będą mogli cieszyć
się kolejnym pięknym miejscem do zabawy - dnia 18 października 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw
przy ul. Juranda ze Spychowa. Nowy plac wyposażono w bardzo nowoczesne i bezpieczne urządzenia.
Jak powiedział na otwarciu placu zabaw wiceprezes ds. Technicznych Pan
Mieczysław Serocki – „Spółdzielnia
od czterech lat konsekwentnie realizuje zadania w obszarze tzw. strefy
wspólnej, które służą aktywnemu
wypoczynkowi i integracji mieszkańców. Spełniamy oczekiwania mieszkańców, którzy nie chcą zamykać się
w czterech ścianach swoich mieszkań
i oczekują miejsc, gdzie będą mogli
wypoczywać w obszarze swojego za-
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mieszkiwania”.
Na terenie naszej Spółdzielni powstaje coraz większa i bogatsza baza do zabawy i rekreacji. W tym samym dniu
oddano również do użytku boisko do
piłki plażowej na os. Kopernika oraz
siłownię zewnętrzną przy os. Konstytucji 3 Maja. Z pewnością ucieszy
to młodzież i osoby starsze lubiące
aktywnie spędzać czas na świeżym
powietrzu.

PRAWNIK RADZI

USTANIE MAŁŻEŃSTWA

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( dalej: k.r.o. ) wprost reguluje
jedynie skutki ustania małżeństwa przez rozwód ( art. 56 k.r.o)
i uznanie jednego z małżonków za zmarłego (art. 55 k.r.o.).
Małżeństwo może ustać również przez jego unieważnienie
oraz przez śmierć małżonka.
Katalog przyczyn ustania małżeństwa jest katalogiem zamkniętym. Do
ustania małżeństwa nie prowadzi orzeczenie separacji. Najczęstszą przyczyną ustania małżeństwa jest śmierć jednego z małżonków. Dowodem
śmierci jest akt zgonu. W razie niepewności co do śmierci osoby fizycznej,
która zaginęła i nie daje śladu życia, możliwe jest wszczęcie postępowania,
w trybie nieprocesowym, o uznanie za zmarłego.
W poprzednim artykule omówiliśmy unieważnienie małżeństwa, w niniejszym zajmiemy się uznaniem małżonka za zmarłego oraz orzeczeniem
rozwodu.
Uznanie małżonka za zmarłego
Już samo orzeczenie o uznaniu za zmarłego, zgodnie z art. 55 k.r.o. powoduje domniemanie, iż małżeństwo ustało ( z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila
jego śmierci ). Jest to domniemanie prawne i nieusuwalne, jednak należy wskazać, że jeżeli okaże się, że zaginiony żyje, to orzeczenie o uznaniu za zmarłego należy uchylić, co w konsekwencji oznacza, że podstawa
domniemania odpada, a małżeństwo trwa nadal. Definitywne ustanie
małżeństwa następuje dopiero wtedy, gdy drugi małżonek zawrze nowy
związek małżeński, chyba że zawierając ten nowy związek, obie strony
wiedzą, że zaginiony żyje. Świadomość pozostawania przy życiu małżonka uznanego za zmarłego musi wystąpić u obojga małżonków drugiego
małżeństwa. Jeżeli taką świadomość posiada jedynie jeden z małżonków
drugiego małżeństwa, to nie ma podstaw do jego unieważnienia.
Postępowanie o uznanie za zmarłego uregulowane zostało w art. 526–534
Kodeksu postępowania cywilnego ( dalej; k.p.c. ). W sprawach o uznanie
za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy – sąd wskazany w art. 508 § 1 k.p.c. Legitymacja do złożenia wniosku przysługuje każdemu zainteresowanemu, a zatem
także małżonkowi.
Orzeczenie rozwodu
Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić
tylko przez sąd i przy spełnieniu przesłanek pozytywnych oraz przy braku
przesłanek negatywnych określonych w przepisach k.r.o. (art. 56-61 ).W
prawie polskim nie stosuje się zasady swobody rozwodów, co oznacza,
iż żądanie jednego z małżonków (tylko oni mają legitymację czynną) sąd
uwzględni tylko wtedy, jeżeli zachodzą przesłanki pozytywne rozwodu.
Na podstawie przepisów art. 56 k.r.o. można wyróżnić jedną przesłankę
pozytywną orzeczenia rozwodu w postaci trwałego (nie ma nadziei na
wznowienie pożycia) i zupełnego (w sferze psychicznej, fizycznej i ekonomicznej) rozkładu pożycia małżeńskiego oraz trzy przesłanki negatywne,
tj. żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci oraz
sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Wszystkie wymienione
wyżej przesłanki rozwodu oderwane są od roszczeń majątkowych, takich
jak eksmisja współmałżonka, podział majątku wspólnego czy też alimenty.
Roszczenia te stanowią następstwo rozwiązania małżeństwa.
Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie co najmniej jednej z więzi sprawia, że
nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu.
Rozkład pożycia między małżonkami nie zawsze ma charakter definitywny. Nawet zupełny rozkład może okazać się przemijający. Cecha trwałości
wiąże się z intensywnością rozkładu pożycia. Rozkład pożycia określa się
jako trwały – co do zasady - gdy opierając się na doświadczeniu życiowym
możemy przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości ponowne ukształtowanie się
więzi małżeńskich. Trwałość rozkładu pożycia ustalana jest więc w drodze
oceny prawdopodobieństwa powrotu małżonków do wspólnego pożycia.
Do rozpoznania sprawy o rozwód właściwy jest wyłącznie sąd (okręgowy
) , w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania,
jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub
zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd
miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd
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miejsca zamieszkania powoda.
Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z
małżonków nie ponosił winy.
W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga nadto o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania
dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku
rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez
czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Natomiast na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym
rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie
tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do
nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego
małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie
odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz
możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Obowiązek
alimentacyjny pomiędzy byłymi współmałżonkami wygasa, jeżeli uprawniony wstąpi w nowy związek małżeński.
Od 16 grudnia 1999 roku możliwe jest również pozostawanie małżonków
w separacji sądowej, której orzeczenie - jak wskazano na wstępie - nie
prowadzi do ustania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł
separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów
orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. W przypadku natomiast, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi
orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.
Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą
zniesienia separacji ustają jej skutki.
Opracował:
Mirosław Pawlina - radca prawny

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

Pełnych radości, spokoju i szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy Czytelnikom
Mirosław Pawlina
Radca prawny
z Kancelarii Radców Prawnych
B. Marchewicz-Pawlina , M. Pawlina s.c.
w Starogardzie Gdańskim

Warsztaty liderskie
Jesienią w ODK odbyły się dwa bloki szkoleniowo-projektowe
dla aktywistów z powiatu starogardzkiego. Działanie zorganizowało Stowarzyszenie POZYTYWNI działające przy ODK. Projekt "Rozwiń siebie działając dla innych" dofinansowany został
w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.

akademickiej, administracji publicznej jak również w sektorze prywatnym.
Wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzają certyfikaty PRINCE 2 Foundation oraz PRINCE 2 Practitioner. ,
- Marzena Dembicka – trener, Coach ICC, Mediator. Od ponad 15-lat realizuje projekty szkoleniowe dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw,
członek Stowarzyszenia POZYTYWNI.
- Marcin Karwowski - trener kompetencji cyfrowych, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie informatologii, infobroker, researcher personalny,
członek Zarządu Stowarzyszenia POZYTYWNI.

Projekt obejmował 25 godzin szkoleniowych. Uczestniczyło w nich 16 osób
w różnym wieku, które zdobyły podstawową wiedzę i umiejętności lokalnego lidera oraz zweryfikowały swoje nowe kompetencje przez organizację
inicjatyw zespołowych:
1. „Starogard przyjazny seniorom” - rewitalizacja ogrodu przeznaczonego
dla mieszkańców Domu Opieki św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim.
2. „Trzymaj równowagę” - prelekcje w szkołach ponadpodstawowych na
temat pasji.
3. „Dokąd zmierzasz” - czy marzenia się spełniają?

- Karolina Sprengel – pedagog, „Latarnik” Polski Cyfrowej Równych Szans,
menedżer kultury, kierownik ODK, członek Stowarzyszenia POZYTYWNI.
Eksperci opiekowali się inicjatywami w fazie projektowania, a po jej zakończeniu wraz ze swoim zespołem dokonali ewaluacji działań. ODK gratuluje
wszystkim zespołom zrealizowania projektów!

Zadaniem uczestników było wyłonienie z grupy lidera, pozyskanie 10 wolontariuszy, zdobycie środków finansowych na działanie i dodatkowo każdy
zespół przeprowadzał inicjatywę dla min. 20 osób. W sumie w projektach
zaangażowano ponad 100 osób.
Działania wspierali eksperci:
- Agnieszka Grzegorczyk – pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
w Warszawie, Koordynatorka projektów z zakresu aktywizacji zawodowej,
kultury i edukacji. Jest magistrem politologii i doktorantką w Zakładzie Systemów Politycznych UMCS w Lublinie, a także absolwentką Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Edukacyjnego CEL we Wrocławiu oraz trenerem nauki.
Od lat związana z obszarem zarządzania projektami - zarówno w przestrzeni

www.smkociewie.com.pl
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Inauguracja klubów seniora
W październiku w naszych placówkach kulturalnych uroczyście inaugurowano rozpoczęcie spotkań w klubach seniora.
W spotkaniach uczestniczył Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i jego zastępca Maciej Kalinowski, którzy wręczali seniorom zaproszenia na koncert
Pani Ireny Santor. Pani Anna Kochanowska – pełnomocnik prezydenta ds.
osób niepełnosprawnych wręczała zgromadzonym nową publikację pt: „Przyjazny Starogard dla Seniorów”, która powstała z inicjatywy starogardzkiej
Rady Seniorów. Informator zawiera informacje dotyczące spraw osób starszych (uprawnienia, przywileje, spotkania).
Nasze Kluby Seniora działają bardzo aktywnie. Dowodem na to niech będą
załączone fotografie.

• Klub Seniora w ODK, Dorota Bury - trener rozwoju osobistego opowiadała o
roli serca i mózgu oraz o sposobach na dbanie o nie w wieku senioralnym, by
jak najdłużej zachować zdrowe serce i sprawny umysł.
• Klub Seniora w ODK, Grzegorz Figas z Klubu Fitness "Puma" prowadził ćwiczenia na krzesłach, Anna Biernat ze Szkoły Tańca "Esta Fiesta" zaprezentowała aktywność ZUMBA GOLD 50+
• Klub Seniora w ODK, stroiki florystyczne. Dziękujemy kwiaciarni "Camelia"
za wsparcie.
• 28 listopada w Klubie Seniora w Świetlicy ODK (os.60-lecia ONP 14) odbyły
się warsztaty adwentowe. Powstały adwentowe wieńce.

Seniorzy poznają
Internet

W październiku grupa dwunastu seniorów rozpoczęła bezpłatny kurs, będący kontynuacją wcześniejszego, podstawowego szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych i obsługi internetu. Szkolenie jest realizowane z
Funduszy Unijnych.

6

Razem możemy zawsze więcej
6 grudnia od godziny 16.00 do 19.00 wspólnie z uczestnikami naszych zajęć, instruktorami i przyjaciółmi ODK tworzono
filcowe i sznurkowe ozdoby choinkowe, wieńce oraz wiszące
kule z naturalnych materiałów dekoracyjnych. Był oczywiście
Mikołaj, były podziękowania dla uczestników zajęć, instruktorów, przyjaciół i pracowników ODK, ponieważ RAZEM możemy WIĘCEJ!

- Grzegorz Figas - Klub Fitness "Puma"
- Grzegorz Gdaniec (wodzirej)
- Dorota Gworek i Tatiana Gawęda „Włóczki i rękodzieło”
- Janusz Nowak (emerytowany n-ciel)
- Wiesława Luwańska (n-ciel)
- Beata Łaska (n-ciel)
- Irena i Edmund Konowalczyk (zespół muzyczny)
- Monika Michna (Star-Wik)
- Sylwia Ossowska - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych AllArt
Przy tej okazji ODK składa serdecznie podziękowania dla całej brygady dobrych ludzi, dziękując Wam za pomoc w prowadzeniu (często wolontarystycznie) działań kulturalnych i społecznych:
- Aleksandra Miczek - nauczyciel
- Marcin Karwowski - coach i przedstawiciel Stowarzyszenia POZYTYWNI
- Radosław Janicki - nauczyciel
- Krystyna Sadkowska - nauczyciel
- Regina Sikorska - emerytowany nauczyciel
- Maria Wygocka - emerytowany nauczyciel
- Jakub Miczek - uczeń PSP 1
- Pati - uczennica PSP 1
- Ireneusz Ciecholewski - Teatr Kuźnia Bracka
- Radosław Ciecholewski - Teatr Kuźnia Bracka
- Angelika Sieracka - Esta Fiesta
- Anna Biernat - Esta-FIESTA
- Kacper Treder – fizjoterapeuta

- Dorota Bury - Inspirala, "Żeby ci się chciało"
- Sandra Domachowska - Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego
- Katarzyna Pirch - „Pszczółka”
- Katarzyna Landowska - Fundacja AnikaTeam
- Panie stażystki
- fotografowie: Krzysztof Krajnik (Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne),
Leszek Kurszewski
- pracownicy ODK i Świetlic
Duże serce dla osób, które wcześniej z nami współpracowały na rzecz dzieci i
dorosłych w ODK!
Dziękujemy również wszystkim małym i dużym, którzy korzystają z naszych
zajęć!

www.smkociewie.com.pl
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Cyfrowy ślad

17 listopada odbyło się w ODK bezpłatne szkolenie pt. "Cyfrowy ślad - internet dla średnio-zaawansowanych". Spotkanie
prowadził Marcin Karwowski (trener kompetencji cyfrowych,
doktor nauk humanistycznych w dziedzinie informatologii,
infobroker, researcher personalny, przedstawiciel Stowarzyszenia POZYTYWNI).
Program szkolenia obejmował:
# nasz ślad cyfrowy (interaktywna statystyka korzystania z Sieci)
# mój ślad cyfrowy (szybki research personalny - każdy sprawdzi, co o nim
wie Internet, analiza śladów pozostawianych w Sieci - Google)
# dobre zasoby Internetu (szybki przegląd - portale społecznościowe, komunikatory, kursy e-learningowe, portale z pracą, portale edukacyjne, strony z mediami, vlogi, programy zabezpieczające, aplikacje do edycji mediów,
portale dla NGO)
# ułatwiacze codzienności (Padlet, I love PDF, CamScanner, Google Trends,
Google Calendar, Google Dysk, Google Dokumenty)
# prawo autorskie (gdzie znaleźć darmowe zdjęcia, muzykę, filmy)
# cyberzagrożenia (czego obawiać się w sieci i jak się zabezpieczyć)

Mózg kobiety
a mózg mężczyzny

Jesienią aż trzykrotnie w Świetlicy w os.60-lecia spotykano
się na warsztatach z Dorotą Bury. Temat: poznać i zrozumieć
punkt widzenia płci przeciwnej.
Warsztaty dla par i singli o komunikacji. Dorota Bury – trener rozwoju osobistego i Structogramu, opowiadała dlaczego tak trudno doprosić męża o
skończenie remontu i dlaczego kobiety tyle gadają.. Mówiono o relacjach
i komunikacja między kobietą i mężczyzną i o seksualności. Już myślimy o
kolejnych warsztatach z Dorotą!

Noc gier
planszowych

16 listopada w ODK odbyła się „Noc gier planszowych” zorganizowana przy współudziale Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych AllArt, za co serdecznie dziękujmy! W planszówki grano
od 18.00 do 24.00! ODK otrzymał również w prezencie od All
Art kilkanaście gier planszowych za co serdecznie dziękujemy!
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Koncert z poezją w tle
2 listopada 2018 w Świetlicy ODK w os.60-lecia 14 odbył się koncert zespołu „Zdążyć przed północą”. Grano refleksyjną muzykę opartą na kanwie poezji śpiewanej. Grali i śpiewali wybitni muzycy: Grzegorz Radtke (poeta, wokalista i gitarzysta grający też na harmonijce ustnej, mieszkaniec Malborka),
Mariusz Wilke (znakomity trójmiejski gitarzysta, współpracujący również z
grupą „Bez Jacka” i zespołem Smugglersi) oraz Tomasz Wiczyński (muzyk
kontrabasista z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i organizator
wielu przedsięwzięć kulturalnych takich jak Pomorskie Dni Kontrabasowe,
starogardzianin). Dziękujemy za smak słowa i poruszające dźwięki!

Wieczór poetycki

29 listopada w Świetlicy ODK w os.60-lecia 14 odbył się kameralny wieczór poetycki prezentujący tomik poezji Karola Tiałowskiego zatytułowany
"Harmonia w chaosie". Spotkanie prowadził poeta Mateusz Brucki. Karol
Tiałowski jest stypendystą Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego. Debiutujący poeta wraz z Fundacją OKO-LICE KULTURY wydał tomik poezji pt:
" Harmonia w chaosie".

Strofy polskie

Zabawa dyniowa

30 października odbyła się w ODK „Zabawa Dyniowa” dla najmłodszych! Rodzice dzieci aktywnie pomagali w przeprowadzaniu konkursów, były mumie,
donaty, tory przeszkód i dużo tańca z tancerką z Esta Fiesta.

23 listopada Świetlica ODK al. Wojska Polskiego 16 przygotowała dla mieszkańców występ artystyczny z okazji upamiętnienia 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Świetlica gościła uczniów PSP Kokoszkowy, którzy pod
kierunkiem pani Wiesławy Luwańskiej przygotowali wieczór poezji i muzyki.

Zmiany w ODK
ODK cyklicznie przechodzi zmiany, renowacje i remonty. Od nowego roku
rozpoczynamy długo wyczekiwany remont piętra budynku. W związku z tym
część zajęć przenosimy do Świelticy ODK w os.60-lecia 14:
Fit-senior (wtorki 10.00 oraz 11.00)
Koło Tańca Nowoczesnego (wtorki 17.45)
Rękodzieło, (poniedziałki 16.00)
Klub Seniora ODK (wg odrębnego harmonogramu, poza ODK, wg plakatu)
Pozostałe zajęcia będziemy starali się utrzymać w piwnicach ODK do końca
sezonu kulturalnego. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Na otuchę przedstawiamy ODK-owski kącik czytelniczy! CZEKASZ? Poczytaj i
odłóż dla innych.

Radosne Andrzejki

27 listopada w ODK odbyła się „Zabawa andrzejkowa”, głównie dla uczestników kół ODK i Świetlic. Podtrzymując tradycję pracownice ODK razem z
dziećmi wróżyły na różne sposoby: lanie wosku, wędrujące buty, jedzenie
jabłek na czas, losy z wróżbami. Było dużo wspólnych zabaw i radosnej zumby z tancerką z Esta Fiesta. W listopadzie bawiły się też Kluby Seniora, to był
roztańczony czas!

Ps. Jeśli masz zbędną i w dobrym stanie książkę/książki - możesz przekazać
je na rzecz szerzenia czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
w ODK.

www.smkociewie.com.pl
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Zajęcia stałe i wydarzenia
OSIEDLOWY DOM KULTURY ul.Reymonta 1
KORKI
pomoc w odrabianiu lekcji dla uczniów szkoły podstawowej
czwartki 15.00-18.00, BEZPŁATNIE
instruktorzy wolontariusze: Regina Sikorska, Krystyna Sadkowska, Radosław Janicki, Maria Wygocka, Jakub Miczek, Aleksandra Miczek, Pati.
Chcesz dołączyć do grona wolontariuszy? Zapraszamy!
TEATR MAŁEGO WIDZA
zajęcia teatralne dla uczniów klas 0, 1-4
czwartki, 15.00, BEZPŁATNIE
prowadzi n-ciel: Aleksandra Miczek
TEATR MUZYCZNY
zajęcia teatralno-wokalne dla dzieci
wtorki 16.30 dla uczniów klas 1-4
wtorki 17.30 dla uczniów klas 5-8 i starsze, BEZPŁATNIE
instruktorzy: Radosław Ciecholewski, Ireneusz Ciecholewski
ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY:
TEATR „KUŹNIA BRACKA”
teatr poezji śpiewanej dla młodzieży
poniedziałki, czwartki, 16.00-19.00, BEZPŁATNIE
instruktorzy: Radosław Ciecholewski i Ireneusz Ciecholewski
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:
TEATR dla dorosłych
poniedziałki, 18.30-20.00, BEZPŁATNIE
instruktor: Ireneusz Ciecholewski
KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH NOWOŚĆ!
tworzymy, uczymy, dzielimy się wiedzą
Ostatni piątek miesiąca 18.00-19.00
prowadzi pracownik ODK Karolina Sprengel
KLUB MIŁOŚNIKÓW PLASTYKI
zajęcia plastyczne dla dorosłych
środy, 10.00-12.00, BEZPŁATNIE
KLUB SENIORA
wg odrębnego harmonogramu
dla emerytów, rencistów i inwalidów
prowadzi pracownik ODK Joanna Schwoch
SZKOLENIA KOMPUTEROWE
dla seniorów
wg odrębnego harmonogramu
BEZPŁATNIE – finansowane z UE

ŚWIETLICA ODK os.60-lecia 14

JĘZYK ANGIELSKI
dla dorosłych
środy, 16.00
Koszt: 20 zł za miesiąc, prowadzi n-ciel: Beata Łaska
KLUB SENIORA
dla emerytów, rencistów i inwalidów
czwartki, 16.00
koszt: wewnętrzne składki w Klubie, prowadzi pracownik ODK: Natalia
Mazur
JOGA
poniedziałki, 19.00,
środy, 19.00, koszt ustala osoba prowadząca zajęcia

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ.
KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH
28 grudnia zapraszamy panie do uczestnictwa w Kole Gospodyń Miejskich – nowość!
Ideą KGM jest zrzeszenie kobiet z naszego miasta, które są twórcze,
aktywne, pełne pasji i zainteresowań lub też pragnące otworzyć się na
swoje pasje i zainteresowania, szukające siebie. Pragniemy spotykać
się raz w miesiącu przy kawie i ciastku (własnej roboty), na rozmowach
(konstruktywnych i wspierających), na pokazywaniu swoich pasji, na
dzieleniu się swoimi zainteresowaniami (warsztaty) i wreszcie na uczeniu i przekazywaniu młodemu pokoleniu naszych pasji, umiejętności i
zainteresowań. Do dyspozycji mamy w ODK kameralne i wystawowe
sale oraz kuchnię z możliwością pichcenia, pieczenia.
Ostatni piątek miesiąca: 18.00-19.00
Przynieś „kawałek” własnej twórczości. Zapraszają kobiety z ODK!
KOLĘDOWANIE U KUŹNIAKÓW
4 stycznia, 19.00 jeszcze w ODK odbędzie się wieczór kolęd w wykonaniu Teatru „Kuźnia Bracka” i Teatrów ODK pod kierunkiem braci Ciecholewskich. Wstęp wolny. Zapraszamy!
ZABAWA DLA DZIECI W ŚWIETLICY
14 stycznia 2019 zapraszamy dzieci na zabawę noworoczną do Świetlicy
ODK w os.60-lecia 14. Zachęcamy do przebrania się! Zabawę poprowadzi zespół Forty Degrees. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!
ZABAWA TANECZNA KLUBU SENIORA
23 stycznia 2019 w Świetlicy ODK w os.60-lecia odbędzie się noworoczna zabawa taneczna – tylko dla członków Klubu Seniora (Świetlica os.
60-lecia i ODK).

ZAJĘCIA PLASTYCZNE & RĘKODZIEŁO (przeniesione z ODK)
dla dzieci od 7 lat
poniedziałki 16.00-17.30, BEZPŁATNIE
prowadzą pracownicy ODK: Joanna Sobieszyńska i Joanna Schwoch

WYSTĘP TEATRU MAŁEGO WIDZA
1 lutego 2019, 18.00 w Świetlicy ODK w os.60-lecia odbędzie się występ
Teatru Małego widza z ODK pod kierunkiem Aleksandry Miczek. Wstęp
wolny! Zapraszamy!

TEATR dla dzieci - NABÓR!
poniedziałki 16.00-17.00, BEZPŁATNIE
prowadzi: n-ciel Krystyna Sadkowska

NABÓR DO TEATRÓW W ODK I SSZ
Teatry w ODK i w Świetlicach zapraszają do BEZPŁATNEGO rozwijania
swoich artystycznych pasji, śpiewu i gry aktorskiej.

KOŁO TAŃCA NOWOCZESNEGO
dla dzieci od 13.r.ż.
Wtorki, 16.45-17.45, BEZPŁATNIE
prowadzi tancerka z Esta Fiesta

ODK:
Poniedziałki 18.30 (Teatr dla dorosłych – Ireneusz Ciecholewski, tel. 507826-210 / w przygotowaniu żartobliwa jednoaktówka)
Wtorki 16.30 (Teatr Muzyczny dla dzieci klas 1-4 PSP – bracia Ciecholewscy, tel. 507-826-210)
Wtorki 17.30 (Teatr Muzyczny dla dzieci klas 5-6-7 PSP – bracia Ciecholewscy. Tel.507-826-210 )
Czwartki 15.00 (Teatr małego widza, kl. 0 i 1-4 – Aleksandra Miczek, tel.
ODK 58-56-289-40 / na koniec stycznia przewidywany występ w Świetlicy 60-l!)
Czwartki 16.00 (Teatr Kuźnia Bracka dla młodzieży, Klasy 8 oraz starsi –
bracia Ciecholewscy)
Świetlica ODK w os.60-lecia 14
Teatr dla dzieci: poniedziałki, 16.00 (Krystyna Sadkowska. Tel. ODK: 58
56 589 40)
Świetlica ODK al.Woj.Polskiego 16
Teatr dla dzieci: piątki, 15.00 (Wiesława Luwańska, tel. Świetlica: 58 56
331 77)
PÓŁKOLONIE ZIMOWE `2019
Zapisy na półkolonie zimowe dla dzieci w wieku szkolnym rozpoczynamy
od 28 stycznia 2019! Tylko za pomocą kart kwalifikacyjnych dostępnych
w placówkach: ODK i Świetlica al.Woj.Pol.16.
W związku z remontem ODK, półkolonie odbywać się będą tylko w
dwóch placówkach:

FIT-SENIOR – przeniesiony z ODK:
wtorki: 10.00 – 11.00 (I grupa)
11.00 – 12.00 (II grupa)
KOSZT 5 zł za wejście
prowadzi fizjoterapeuta Kacper Treder
KLUB SENIORA
dla emerytów, rencistów i inwalidów
środy, 16.00
prowadzi pracownik ODK Joanna Sobieszyńska

ŚWIETLICA ODK al. Wojska Polskiego 16
ZAJĘCIA DLA DZIECI:
RĘKODZIEŁO
dla dzieci od 7 lat
wtorki 14.30, BEZPŁATNIE, prowadzi pracownik ODK: Natalia Mazur
TEATR dla dzieci
piątki 15.00, BEZPŁATNIE, prowadzi n-ciel: Wiesława Luwańska
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ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:
GIMNASTYKA
ćwiczenia gimnastyczne dla dorosłych
środa, 17.00
5 zł / wejście
BEZPŁATNIE dla członków SM”Kociewie”
prowadzi emerytowany n-ciel: Janusz Nowak

REKLAMA

