Obchodziliśmy
jubileusze
5 września 2019 r. w nowo wyremontowanej sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Reymonta odbyło się uroczyste spotkanie rocznicowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie" świętowała Jubileusz 110 lat istnienia i 53 lata działalności
kulturalnej, a ODK 45-lecie działalności.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Janusz Stankowiak – prezydent Starogardu Gdańskiego, wiceprezydenci
Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki,
przedstawiciele organów samorządowych Spółdzielni z przewodniczącą
Rady Nadzorczej Anną Kokoszyńską
na czele, były dyrektor ODK Tadeusz

Dobrogoszcz, były pełnomocnik zarządu ds. inwestycji spółdzielni Jerzy
Decka oraz pierwszy przewodniczący
Rady Osiedla 60-lecia ONP – Zbigniew
Gołębiewski.
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dlowe place zabaw, instalując na nich
nowoczesne urządzenia do zabawy
i ćwiczeń fitness. Wybudowała kilka
boisk wielofunkcyjnych i do gry w piłkę
plażową. Za jej zgodą i udziałem finansowym na dwóch blokach pojawiły się
piękne murale, które zdobią miasto.
Postawiła też na informatyzację wprowadzając nowy zintegrowany program

modelarskim, fotograficznym, turystycznym, kulinarnym, kole gospodyń,
gdzie dziewczynki uczyły się piec ciasta,
gotować i przyrządzać surówki. Na zakończenie wszyscy jego bohaterowie
otrzymali gromkie brawa oraz specjalne podziękowania.
Uroczystość uświetnił występ pianisty
Artura Kochanka oraz artystów Teatru

zawierający m.in. moduł do internetowej komunikacji z klientem. Dzisiaj każdy mieszkaniec może uzyskać natychmiastowy dostęp do swoich rozliczeń,
sprawdzić stan konta, naliczeń i dokonać zapłaty czynszu przez Internet.
Podczas czwartkowej uroczystości wyświetlono film dokumentujący działania kulturalne Spółdzielni w reżyserii
Mateusza Pizuńskiego. Został przygotowany na podstawie rysu historycznego autorstwa byłego dyrektora ODK
– Tadeusza Dobrogoszcza. Opowiadał
o ludziach, którzy od lat 60-tych z pasją
tworzyli miejsca, w których starogardzianie mogli rozwijać swoje talenty.
Była mowa o klubie „Sami swoi”,
lidze kobiet, kołach zainteresowań:

„Kuźnia Bracka”. Obchodom towarzyszyła też wystawa fotogramów 110-letniej historii Spółdzielni, którą goście
mogli podziwiać w nowo powstałej
galerii ODK.

Patrząc na burzliwe ponad stuletnie
losy spółdzielczości w Starogardzie
Gdańskim jedno jest pewne – SM Kociewie to stabilny i wiarygodny partner
z wieloletnim doświadczeniem. Nie
tylko administruje budynkami, stale
je unowocześniając, ale również od
ponad 53 lat dba o sferę życia spo-

łeczno – kulturalno – oświatowego
mieszkańców, ich wypoczynek i estetykę otoczenia zewnętrznego osiedli.
W ciągu ostatnich 5 lat Spółdzielnia
unowocześniła prawie wszystkie osie-

REKLAMA

Oszustwo „na pracownika spółdzielni”
Poruszaliśmy już w poprzednich wydaniach na temat różnego
rodzaju oszustw, którymi padają nasi mieszkańcy (np. słynne
oszustwo „na wnuczka”).

Niestety oszuści ogarnięci chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się
przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często wykorzystują
łatwowierność innych - przede wszystkim osób starszych. Dlatego też
ponownie chcielibyśmy Państwa uczulić, aby w takich przypadkach zachować czujność.
Przed wakacjami mieszkanka osiedla Konstytucji 3 Maja została oszukana przez osoby, które podawały się za pracowników Spółdzielni.
Oszuści twierdzili, że zbierają zaliczki na poczet kosztów zużycia wody.
Prowadzili rozmowę w taki sposób, że w końcu przekonali swoją ofiarę
do przekazania pieniędzy. Po opuszczeniu mieszkania przez oszustów
mieszkanka zadzwoniła do Spółdzielni i zorientowała się, że została
oszukana.
Należy zawsze pamiętać, że kiedy ktoś puka do naszych drzwi i podaje się za pracownika spółdzielni, przedstawiciela firmy czy też oferuje
nam jakiś towar, trzeba przede wszystkim sprawdzić tożsamość takiej
osoby. W razie wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z pracownikiem Spółdzielni, nie należy działać w pośpiechu, ani wpuszczać
takiej osoby do mieszkania bez dokładnego sprawdzenia jej tożsamości. W takiej sytuacji należy zadzwonić do administracji, potwierdzić
wiarygodność pracownika i ustalić czy faktycznie w mieszkaniach będzie prowadzona akcja np. wymiana wodomierzy czy badania szczelności instalacji.
Jeszcze raz Państwa uczulamy – ani pracownicy Spółdzielni wzywani
do awarii czy okresowych przeglądów, ani firmy wykonujące na zlecenie Spółdzielni remonty, naprawy czy przeglądy, nie są upoważnione do pobierania od Państwa jakiejkolwiek gotówki. Wszelkich opłat
dokonują Państwo wyłącznie za pośrednictwem banku lub w naszych
punktach kasowych.

GPEC Starogard
podnosi cenę

REKLAMA

Już drugi raz w tym roku GPEC Starogard podnosi cenę za ciepło.
Pierwsza podwyżka nastąpiła z dniem 1 lutego 2019 r., a druga,
zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Energetyki nową
„Taryfą dla ciepła GPEC Starogard” nastąpi z dniem 1 października 2019 r.

Oczywiście pojawia się pytanie, czy obecne stawki zaliczki pobieranej od mieszkańców na poczet pokrycia kosztów zakupu ciepła w 2019 r. wystarczą? Z naszej
analizy wynika, że w większości przypadków tak, przy założeniu, że zużycie ilości
ciepła będzie podobne jak w 2018 r. W przypadku gdyby okres końcówki roku
okazał się „srogi” pod względem temperatur zewnętrznych lub zużycie ciepła w
przypadku konkretnego budynku było wyższe niż wcześniej zakładano (do symulacji stawki), wówczas mogą wystąpić przypadki „niedopłaty” za ciepło. Mamy
nadzieję, że będą to jednak sytuacje sporadyczne.

www.smkociewie.com.pl
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Starogardzki
Dzień Książki
W niedzielę, 15 września w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się
pierwsza edycja „Starogardzkiego Dnia Książki”, wydarzenia pod
patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Organizatorem było ODK i grupa nieformalna „Mole Książkowe” z Aleksandrą Miczek na czele. Współorganizowali to wydarzenie: Miejska
Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty, Teatr Kuźnia Bracka
z ODK, „Koło literackie” z ODK, Kawiarnia „Dzienna dawka”. Patronat medialny objęły gazeta „Dziennik Bałtycki” i Radio Starogard
89'8 FM.
Dla kupujących literaturę Pani Sakowicz przewidziano nagrody: maskotki dla
dzieci oraz pakiet książek „Trylogia Kociewska” i indywidualne spotkanie z pisarką. Nagrody ufundowała Anna Sakowicz i Kawiarnia „Dzienna Dawka”.
Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów konkursu literackiego „Serce w moim mieście”. Dopełnieniem tego było odczytanie opowiadania Agaty Walentowskiej ”Legenda o dzielnym Franku, który pomógł wykurzyć
Krzyżaków ze Starogardu” oraz wiersza Pauliny Wiszniewskiej „Miłość” przez
osobistości: pisarkę Annę Sakowicz i reżysera teatralnego Ireneusza Ciecholewskiego. Nadmienić należy że jury przyznało również dwa wyróżnienia, które

Wydarzenie rozpoczęto Kiermaszem Książki Przeczytanej oraz poezją śpiewaną
w wykonaniu utalentowanej młodzieży z Teatru „Kuźnia Bracka”, by zaraz po
tym wspólnie posłuchać literatury podczas tzw. „wspólnego czytania”. Dzieci
wysłuchały fragmentu książki „Leniusiołki” zaprezentowanego przez Joannę
Miloch z MBP a dorośli usłyszeli fragmenty ksiażki „To się da!” Anny Sakowicz.
Literaturę dla dorosłych czytali: wice prezydent Miasta Starogard Gdański pan
Maciej Kalinowski, polonistka i instruktorka Koła Literackiego z ODK Krystyna
Sadkowska oraz kierownik filii nr 2 MBP Jadwiga Peplińska. Gość specjalny tego
wydarzenia - pisarka Anna Sakowicz przeprowadziła quiz dla najmłodszych z
uważnego słuchania, po czym nagrodziła pięcioro dzieci, własnoręcznie uszy-

otrzymały Julia Potrzebowska za opowiadanie pt: ”Poranek trzciny z jeziora
Kochanki” oraz Anna Kortas za opowiadanie „Wyjątkowy dzień”. W konkursie
wzięło udział 19 uczestników, w tym również osoby dorosłe. Wszystkie prace
zostaną opublikowane na stronie organizatora: www.odk.smkociewie.com.pl .
Wydarzenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Pozytywne
wsparcie" ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Pierwsza edycja
Starogardzkiego Dnia Książki spotkała się z dużym zainteresowaniem, nie tylko
starogardzian. ODK zamierza cyklicznie kontynuować wydarzenie w kolejnych
latach, ku uciesze „moli książkowych”.

tymi maskotkami „leniusołkami”. W strefie dla dzieci kolorowano bajkowe
zakładki do książek oraz panie z MBP animowały najmłodszych propagując
czytanie ksiażek.
Kulminacyjnym punktem programu Starogardzkiego Dnia Książki było spotkanie z pisarką Anną Sakowicz, które prowadziła uznana recenzentka Dominika
Fijał. Dodatkowo, zgromadzeni mogli zakupić najnowszą książkę „Listy do A.
Mieszka z nami Alzheimer.” oraz wszystkie pozostałe książki autorki. Można było
również otrzymać autograf i pozować do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

www.smkociewie.com.pl
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Letnie półkolonie

W półkoloniach letnich zorganizowanych na przełomie czerwca
i lipca w trzech naszych placówkach wzięło udział 100 dzieci.
Razem z fundatorami zaprosiliśmy najmłodszych do uczestnictwa w wycieczce
do Centrum Eksperymentu w Gdyni, byliśmy w Zamku w Gniewie, zwiedzaliśmy
Starogard Gdański, gdzie zapoznawaliśmy dzieci z historią naszego miasta. Odwiedziliśmy również policjantów, a strażaków zaprosiliśmy do ODK. Odwiedziła nas
również „pani Woda” z Przedsiębiorstwa STAR-WiK, za co dziekujemy! Oferowaliśmy dzieciom również animacje, teatrzyk, pokaz karate - Starogardzki Klub Karate
Tradycyjnego, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, rundy gier planszowych i zabawy
spółdzielcznych placach zabaw!
Serdecznie podziękowania kierujemy do współfundatorów półkolonii: Gmina
Miejska Starogard Gdański, Metrona Polska, „Stokrotka”, „STAR-WIK”, NZZ ”Solidarność”, „MEL-KAN”, „BREL”, „APEX”, „Stowarzyszenie Kociewskie”, „AROKIS”,
Sklep Rybno-Spożywczy Marzena Gil.

Popołudniowe zabawy

Szkolenie komputerowe

W okresie wakacji ODK przeprowadził popołudniowe
zabawy dla dzieci w trzech spółdzielczych osiedlach:
- os. Konstytucji 3 Maja nr 14 i 22: zjeżdżalnia dmuchana, animacje dla dzieci oraz ognisko dla rodzin z
pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewanie z Radkiem
Ciecholewskim z Teatru „Kuźnia Bracka”
- ul. Zielona nr 11: zjeżdżalnia dmuchana i animacje
dla dzieci,
- os. Kopernika nr 30: zabawy sportowe z udziałem
Starogardzkiego Klubu Sportowego Filippides (Krystyna Sadkowska i Zbigniew Mateja) oraz ognisko dla
mieszkańców.

W ODK i w Świetlicy ODK przy al. Wojska Polskiego utworzono kolejne szkoleniowe grupy seniorów, która uczą się podstaw obsługi
komputera i internetu oraz poznają możliwości z nim związane.
Kurs jest bezpłatny i potrwa do końca 2019 roku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym
szkoleniu.

ODK składa serdeczne podziękowania za wsparcie podczas organizacji letnich zabaw w osiedlach: właścicielowi zjeżdżalni dmuchanej za profesjonalną obsługę wydarzeń, Teatrowi „Kużnia Bracka”
za muzyczne uatrakcyjnienie ogniska w osiedlu Konstytucji 3 Maja,
Masarni „Herold” za częściowe ufundowanie smacznych kiełbasek,
Grodzisku Owidz za użyczenie kijków do smażenia kiełbas, pracownikom administracji za wielką pomoc w przygotowaniu ognisk,
współpracownikom i przyjaciołom za stałe zaangażowanie!
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ZAPOWIEDZI NASZYCH WYDARZEŃ.
MASKOTKI PEŁNE SERCA – RODZINY DZIECIOM
Kobiety z Koła Gospodyń Miejskich zapraszają do współpracy starogardzkie rodziny (dzieci wraz z rodzicami), by przygotować 100
prezentów od serca, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.
Maskotki wykonają własnoręcznie, napełnią je miłością i przekażą
dzieciom z okazji Mikołajek. Współpraca międzypokoleniowa kobiet z KGM, rodziców i dzieci będzie okazją do rozmów, intergacji i
chwili zatrzymania w przedświątecznym biegu.
SCENA ODK & TEATR KUŹNIA BRACKA W PIĄTKI
04.X.2019, godzina 19.00: Spektakl muzyczny “Zawołać po imieniu”- teatralizowany koncert poświęcony pamięci ofiar zamordowanych w Lesie Szpęgawskim.
11.X.2019, godzina 19.00: Monodram „Lusia, Lusieńka” - opowieść
o sile człowieka,o kruchości tego, co wydaje się nienaruszalne, o
nadludzkiej sile zwykłego człowieka, o odwadze trwania i cudzie
przetrwania... o miłości. Wykonanie Monika Janeczek – Toporowska adeptka PWST w Warszawie.
25.X.2019, godzina 19.00: Piosenki Marka Grechuty pt. “Godzina
miłowania”. Recital Zosi Juszczyk z towarzyszeniem Teatru Kuźnia
Bracka i muzyków związanych z kuźnią.
8.XI.2019, godzina 19.00: Monodram „Lusia, Lusieńka” - opowieść
o sile człowieka,o kruchości tego, co wydaje się nienaruszalne, o
nadludzkiej sile zwykłego człowieka, o odwadze trwania i cudzie
przetrwania... o miłości. Wykonanie Monika Janeczek – Toporowska adeptka PWST w Warszawie.
15.XI.2019, godzina 19.00: Recital “Pieśni Tadeusza Nowaka” - pieśni z muzyką Marka Grechuty i Radka Ciecholewskiego zaśpiewa
Zosia Dębińska – laureatka konkursu na recital “Wieczorne nastroje”- w Kwidzynie.
29.XI.2019, godzina 19.00: Piosenki Marka Grechuty pt. “Godzina
miłowania”. Recital Zosi Juszczyk z towarzyszeniem Teatru Kuźnia
Bracka i muzyków związanych z kuźnią.
13.XII.2019, godzina 19.00: Monodram pt. “Moskwa Pietuszki”. Radosław Ciecholewski; wykonawca spektaklu, adept Studia
Teatralnego TM w Gdyni; będzie przewodnikiem po wcieleniach
głównego bohatera, które - zatopione w oparach alkoholu - ukazują zatarte granice między filozofią, kulturą, polityką. W tym karykaturalnym świecie, Homo viator niesie swój krzyż w poszukiwaniu
równowagi między sercem a umysłem – między szarą rzeczywistością a zatraconym humanizmem.
20.XII.2019, godzina 19.00: Kolędowanie po kuźnianemu “Wspólne śpiewanie kolęd”. Od 15 lat spotykamy się z naszymi widzami,
wspólnie śpiewamy kolędy, śpiewamy nasze interpretacje pastorałek i kolęd.
WERNISAŻE W ODK
18.X.2019, godzina 18.00 – „CZTERECH TWÓRCÓW” DPS Rokocin
& DPS LA GUARDIA Starogard Gdański
22.XI.2019, godzina 18.00 - „PASJA ŻYCIA” Dariusz Syrkowski
POGOTOWIE KOMPUTEROWE
ODK zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia dla osób chcących
uzyskać poradę się w cyfrowo-komputerowych zagadnieniach. Nie
naprawiamy sprzętu, ale pomagamy go obsługiwać. Zajęcia trwają
30 minut i należy przybyć ze swoim sprzętem (laptop, komórka,
tablet, itp.). Zapisy w ODK.
ROZWOJOWNIA ODK
ODK proponuje cykl odpłatnych, inspirujących warsztatów z serii
rozwój osobisty dla dorosłych (dwa razy w miesiącu, w soboty w
godzinach 17.00-20.00). Spotkania prowadzą przedsiębiorczy starogardzianie: Dorota Bury i Marcin Karwowski.

www.smkociewie.com.pl

Tematy:
28.IX.2019 - WEŹ SIĘ ZA SIEBIE: „Praca, która Cię wzbogaca”
12.X.2019 - GDYBYM BYŁ BOGACZEM: „Jak zjeść ciastko i mieć
ciastko?”
26.X.2019 - GDYBYM BYŁ BOGACZEM: „Jak wypchać świnkę?”
16.XI.2019 - ZRÓB TO SAM: Rozwijaj się dalej, rozwijaj swój talent.
INAUGRACJA KLUBU SENIORA
2 października zapraszamy seniorów mieszkających w zasobach
S.M.”Kociewie” na inauguracyjne spotkanie Klubu Seniora w ODK.
Uroczystość wzbogaci biesiadny koncert pt. "Muzyka łączy pokolenia - zapraszamy do biesiady" realizowany przez Fundację „Pokój
Muzyczny”.
ODK: 2.X.2019, godzina 16.00 (wyjątkowo zmiana godziny!)
Inauguracja spotkań w Klubie Seniora w Świetlicy ODK w os. 60-lecia
14 odbędzie się 9.X.2019 o godzinie 16.00. Zapraszamy serdecznie!
Inauguracja spotkań w Klubie Seniora w Świetlicy OODK al. Wojska
Polskiego 16 odbedzie się 17.X.2019 o godzinie 16.00.
19 listopada odbędzie się I Kociewska Konerencja Praktyków
Edukacji i Animacji pt.”Jak angażować współczesną młodzież?”
organizowana przez grupę nieformalną Edu-Animatorzy.

Zajęcia stałe
OSIEDLOWY DOM KULTURY ul.Reymonta 1
DLA DZIECI
ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci I-VIII (poniedziałki, 16.30)
KLUB LITERACKI - dla dzieci klas I-VIII (poniedziałki, 16.30)
MŁODA KUŹNIA BRACKA - dla dzieci klas I-VIII (wtorki, 16.30)
KORKI - pomoc w lekcjach dla dzieci klas I-VIII (wolontariusze, czwartki,
16.00-18.00)
TEATR MAŁEGO WIDZA - dla dzieci I-IV (czwartki, 15.00)
DLA MŁODZIEŻY
TEATR KUŹNIA BRACKA - poezja śpiewana (poniedziałki i czwartki,
16.00)
MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ MUZYCZNY (wtorki, 16.15)
DLA DOROSŁYCH
TEATR NOWY OSIEDLOWY (poniedziałki, 18.30)
KLUB MIŁOŚNIKÓW PLASTYKI (środy, 10.00)
KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH dla pań w średnim wieku (raz w miesiącu
wg odrębnego harmonogramu)
ROZWOJOWNIA ODK - warsztaty: rozwój osobisty (dwa razy w miesiacu
wg odrębnego harmonogramu)
DLA SENIORÓW
KLUB SENIORA dla emerytów i rencistów (środa, 15.00)
POGOTOWIE KOMPUTEROWE (raz w miesiącu wg odrębnego harmonogramu)

ŚWIETLICA ODK os.60-lecia 14
FIT-SENIOR - ĆWICZENIA Z FIZJOTERAPEUTĄ (WTORKI, 10.00 I GRUPA,
WTORKI, 10.45 II GRUPA)
KLUB SENIORA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW (ŚRODY, 15.00-17.00)

ŚWIETLICA ODK al. Wojska Polskiego 16
KOŁO TEATRALNE DLA DZIECI (PIĄTKI, 15.00)
GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH (ŚRODA, 17.00)
TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROSŁYCH (ŚRODA, 18.00)
YOGA DLA DOROSŁYCH (PONIEDZIAŁKI, 19.00)
KLUB SENIORA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW (CZWARTKI, 16.00)
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