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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
przede wszystkim zdrowia oraz radosnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości,
serdeczności i wytchnienia
od codziennych trudów, a nadchodzący
Nowy Rok niech przyniesie spełnienie marzeń
i wszelką pomyślność.
Rada Nadzorcza i Rady Osiedlowe
oraz
Zarząd SM „KOCIEWIE”
wraz z Pracownikami
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członków Rady Nadzorczej

MIKOŁAJ W OSIEDLACH

6 grudnia to czas Mikołajów! Tego dnia Mikołajowie wyszli w
osiedla ze słodyczami ufundowanymi przez Rady Osiedlowe.
Do zmierzchu częstowano nimi dzieci mieszkające w naszych
osiedlach!

BOŻONARODZENIOWE TWORZENIE

W Świetlicy ODK przy al.Woj.Polskiego 16 w dzień Świętego Mikołaja placówka przygotowała warsztaty twórcze dla
mieszkańców spółdzielni. W rodzinnej atmosferze tworzono
wianki i stroiki. Wspólnie śpiewano kolędy. Dziękujemy za
Waszą obecność!
www.smkociewie.com.pl
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Otwarta Strefa Aktywności na os. Piastów

Na początku br. złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i
Turystyki o dofinansowanie budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Piastów w Starogardzie Gdańskim.
Z satysfakcją przyjęliśmy informację,
że wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki, zrealizowaliśmy i
oddaliśmy do użytkowania z dniem
14.10.2019 r. zadanie inwestycyjne
w ramach programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwartą Strefę Aktywności
(OSA). Koszt całego zadania wyniósł
74.661,00 zł, z tego otrzymaliśmy
bezzwrotne dofinansowanie z FRKF
w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach zadania zamontowano
na os. Piastów urządzenia siłowni
zewnętrznej (wyciąg górny/motyl 2 szt., prasa nożna jeździec - 2 szt.,
drabinka - 1 szt., orbitrek - 1 szt.
wioślarz - 1 szt., biegacz - 1 szt.),
urządzenia edukacyjno - rekreacyjne (piłkarzyki - 1 szt., stół do gry w
szachy - 1 szt.) oraz elementy małej
architektury w postaci ławek, koszy na śmieci i roślinności. Mamy
nadzieję, że nowe miejsce rekreacyjne przyczyni się do aktywnego
wypoczynku naszych mieszkańców
i będzie służyć integracji sąsiedzkiej.
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Lider Spółdzielczości

dla Spółdzielni Mieszkaniowej KOCIEWIE
Redakcja miesięcznika „Administrator” i portalu www.administrator24.info po raz kolejny
przyznała nagrody spółdzielniom, które wyróżniają się na tle innych spółdzielni w kraju.
Spółdzielnie poddawane są zewnętrznej ocenie w zakresie m.in. osiąganych wyników
gospodarczych, wskaźników zadłużenia, kosztów eksploatacji i funduszu remontowego oraz
prowadzonej działalności społeczno-kulturalno-oświatowej.
Po analizie wszystkich konkursowych czynników jury wyłoniło 37
spółdzielni mieszkaniowych z całej
Polski, które w sposób szczególny
dbają o swoje zasoby i lokatorów,
wyróżniają się osiągniętymi wynikami ekonomicznymi oraz inicjatywami podejmowanymi na rzecz
swoich członków oraz przedsiębiorczością.
W gronie wyróżnionych, w kategorii spółdzielnie duże, ponownie
znalazła się również Spółdzielnia
Mieszkaniowa „KOCIEWIE” ze
Starogardu Gdańskiego. Dnia 26
września nagrodę na uroczystej
gali na Zamku w Gniewie odebrał
Zarząd Spółdzielni – Prezes Wiesław Wrzesiński i jego Zastępcy
– Ewa Sommerfeld i Mieczysław

Serocki. Jako, że Spółdzielnia „KOCIEWIE” okazała się najstarszą
spółdzielnią wśród wyróżnionych,
oprócz symbolicznej statuetki
otrzymała również specjalne gratulacje z okazji 110 lat istnienia.
Spółdzielnię żartobliwie określono mianem „żwawej stulatki”.
Padły słowa uznania za bardzo
dobry stan techniczny budynków,
infrastrukturę zewnętrzną, place
zabaw oraz prowadzenie szerokiej działalności społeczno-kulturalno-oświatowej.
Nagroda LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI
to dla nas nie tylko wyróżnienie
i potwierdzenie słuszności prowadzonych działań, ale przede
wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy, dbania o zasoby spółdzielcze, a także utrzymywania
wyników ekonomicznych na dobrym poziomie. To niemała satysfakcja stanąć w jednym rzędzie
obok dużych spółdzielni z miast
takich jak Warszawa, Wrocław
czy Gdynia.
Będziemy dokładać wszelkich starań, aby w przyszłych latach zasłużyć na kolejne wyróżnienia.

REKLAMA

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Życzymy
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2020 Roku

Zarząd i pracownicy
Spółki STAR-WiK

w Starogardzie Gdańskim

www.smkociewie.com.pl
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Zmiana stawek zaliczki na c.o.
W związku z tym, że w 2019 r. dwa razy GPEC Starogard podniósł cenę za ciepło, o czym
informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze biuletynu (pierwsza podwyżka nastąpiła
z dniem 1 lutego 2019 r., a druga z dniem 1 października 2019 r.), jak i również Elektrociepłownia Starogard podniosła stawki za ciepło z dniem 31.10.2019 r., w celu zabezpieczenia
pokrycia kosztów zakupu ciepła w 2020 r. zmuszeni jesteśmy do podniesienia w większości
budynków zaliczki na poczet kosztów c.o.
W zależności od dotychczasowej
stawki zaliczki, jaka była w 2019 r.,
jak i również przewidywanego zużycia ciepła dla danego budynku
(na podstawie danych historycznych), zmiana zaliczki kształtuje
się na poziomie od 0 zł/m2 do
max. 0,30 zł/m2 (np. przy mieszkaniu 40 m2 wzrost o 12,00 zł/m-c
przy max. zmianie).
Do analizy przyjęto zużycie ciepła ,
jakie było w ostatnich latach, czyli
dla ilości stopniodni na poziomie
ok. 3500 (wskaźnik zależny od
średniomiesięcznych temperatur
zewnętrznych oraz od ilości dni
grzewczych w danym roku). Dla
porównania, dla zimy najbardziej
mroźnej w ostatnich latach, tj.
w 2010 r., wskaźnik ten wynosił
4042 stopniodni (dane własne).
Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą stawka zaliczki na poczet

pokrycia kosztów ogrzewania
uwzględnia pewną wartość tzw.
„zapasu”, na ewentualne minimalne wzrosty, które mogą wystąpić w 2020 r., zarówno w postaci
większego zużycia ciepła przez budynek, czy też zmian cen. Przykład
takich wzrostów mieliśmy w 2019
r., gdzie mimo dwa razy podniesionej ceny ciepła przez dostawcę,
nie dokonywano zmiany zaliczki.
Należy pamiętać, że koszty ciepła
są rozliczane „non profit”, tzn. tyle
ile za ciepło zapłaci spółdzielnia
dostawcy ciepła, tyle płacą mieszkańcy, czyli w przypadku nadpłaty
wynikającej z wartości pobranych
zaliczek mieszkańcy otrzymują po
okresie rozliczeniowym (12 m-cy)
zwrot kwoty nadpłaconej.
Są również przypadki budynków,
gdzie mieszkańcy w 2020 r. nie
będą mieli wzrostu zaliczki na po-

czet kosztów c.o., a nawet będzie
obniżka zaliczki.
Modernizacja systemu grzewczego
dla budynków ul. Juranda ze Spychowa, polegająca na likwidacji
węzła cieplnego grupowego i wykonaniu węzłów cieplnych indy-

widualnych dla każdego budynku
oddzielnie, pozwoliła zachować dla
c.o. obecną stawkę zaliczki, a dodatkowo obniżyć zaliczkę na poczet
kosztów ogrzewania ciepłej wody
użytkowej z 21,00 zł/m3 na 15,00
zł/m3(obniżka o 28,5%).
Drugim przykładem tzw. efektu
modernizacyjnego jest budynek
przy ul. Ogrodowej 5 w Skórczu,
gdzie dokonano obniżki zaliczki c.o.
z 5,00 zł/m2 na 3,50 zł/m2. Było to
możliwe dzięki podłączeniu budynku (poprzez indywidualny węzeł
cieplny) do dostawcy ciepła produkującego ciepło w źródle kogeneracyjnym zasilanym LNG (gazem
skroplonym), a wcześniej budynek
zasilany był z kotłowni olejowej.

Węzeł cieplny w budynku ul. Juranda ze Spychowa 1

REKLAMA
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Wigilie Klubów Seniora
Tradycyjnie już, jak co roku w grudniu, w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych odbyły się uroczyste spotkania wigilijne Klubów Seniora. Wszystkie spotkania pięknie
przygotowane i wypełnione refleksją związaną ze zbliżającymi się świętami, ale też nie pozbawione przedświątecznej
radości. Nie zabrakło świątecznych elementów na stołach,
wspólnego śpiewania kolęd i składania życzeń. Spotkania
umiliły występy artystyczne o tematyce świątecznej. Jak na
Święta przystało pojawiły się też drobne upominki.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele organów samorządowych
oraz Zarząd Spółdzielni. Słowo Boże i specjalne życzenia wygłosili księża
proboszczowie ze starogardzkich Parafii – Ks. Janusz Lipski, Ks. dr Grzegorz
Weis i Ks. wikariusz Michał Stępnik.

REKLAMA

Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w Nowym Roku
składa
zarząd i pracownicy

38
600 710 7
76
500 627 0

www.smkociewie.com.pl
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PRAWNIK RADZI

Przymusowy ustrój majątkowy
Na zakończenie cyklu o ustrojach majątkowych małżeńskich omówimy przymusowy ustrój majątkowy. Poza ustrojem ustawowym oraz ustrojami majątkowymi umownymi
(o których mowa była w poprzednich artykułach) został wyróżniony także przymusowy ustrój majątkowy.
Ustrój ten powstaje niezależnie od woli małżonków oraz w wyniku innego zdarzenia niż zawarcie małżeństwa. Przymusowy ustrój powstaje
jako skutek orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd
żądania jednego z małżonków lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków. Ponadto ustrój ten powstaje z mocy prawa
jako następstwo innego zdarzenia; tj. ubezwłasnowolnienia jednego z
małżonków lub ogłoszenia jego upadłości, a także orzeczenia separacji
małżonków (art. 52 – 54 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Przymusowy ustrój majątkowy zastępuje ustrój istniejący wcześniej
między małżonkami. Ustrój ten trwa tak długo, jak długo istnieje przyczyna jego powstania; nie może zostać zmieniony w drodze umowy
majątkowej małżeńskiej. Jedynie ustrój rozdzielności majątkowej ustanowiony przez sąd na żądanie jednego z małżonków może zostać w
każdej chwili zmieniony zgodną wolą małżonków.
Przymusowy ustrój majątkowy małżeński jest skuteczny wobec osób
trzecich. Inaczej niż przy ustroju umownym osoby trzecie nie muszą
wiedzieć o obowiązywaniu rozdzielności majątkowej. Staje się on
skuteczny z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia ustanawiającego
ustrój rozdzielności, orzeczenia wprowadzającego separację, orzeczenia pozbawiającego jedno z małżonków zdolności do czynności prawnych lub ją ograniczającego oraz orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
jednego z małżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia
przez sąd rozdzielności majątkowej w dowolnym momencie trwania
małżeństwa. Potrzeba uzyskania takiego orzeczenia występuje, gdy
dalsze funkcjonowanie dotychczasowego ustroju wspólności majątkowej stało się niewskazane, a małżonkowie nie są w stanie dokonać
jego umownej zmiany. Ma to miejsce, gdy nie wystąpił rozkład pożycia
uzasadniający orzeczenie rozwodu albo separacji bądź mimo rozkładu
pożycia małżonkowie nie zamierzają wystąpić o rozwód czy separację.
Koniecznym jest wówczas inne ukształtowanie stosunków majątkowych, zwłaszcza gdy pozwala to małżeństwu nadal funkcjonować.
Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku,
który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić
rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia
powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu
(pozostawanie przez małżonków w separacji faktycznej).
Przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej są ważne
powody Ocena wystąpienia powyższych przesłanek wymaga poczynienia ustaleń w odniesieniu do majątku wspólnego, istnienia zadłużenia,
jego rozmiarów i okoliczności jego powstania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron. W opisanej
sytuacji zagrożony lub naruszony zostaje nie tylko interes majątkowy
drugiego małżonka, ale także podstawy ekonomiczne funkcjonowania rodziny. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może
żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni,
że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym
wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Celem
powództwa wierzyciela ma być uzyskanie przez niego możliwości zaspokojenia jego wierzytelności. Powództwo może być uwzględnione
tylko wówczas jeśli wierzyciel uprawdopodobni, że w wyniku podziału
majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka nastąpi chociażby częściowe zaspokojenie jego wierzytelności.
Żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej wierzyciel może
zgłosić tylko, gdy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności
majątkowej ustawowej lub umownej.

Wierzyciel nie może skorzystać z żądania ustanowienia rozdzielności
majątkowej, gdy małżonkowie są współdłużnikami oraz gdy chodzi o
wierzytelność, która może zostać zaspokojona z majątku wspólnego.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego
z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona
na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa.

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa - jak wskazano na wstępie - w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z
małżonków. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia,
ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Ubezwłasnowolnienie
zostaje orzeczone, gdy małżonek nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub gdy potrzebna mu jest
pomoc w prowadzeniu spraw, ale nie są spełnione przesłanki orzeczenia
ubezwłasnowolnienia całkowitego (ubezwłasnowolnienie częściowe).
W obu tych sytuacjach występuje wyłączenie lub znaczne ograniczenie
możliwości wykonywania uprawnień i obowiązków w sferze majątkowej
małżonków. Uregulowanie dotyczącego ogłoszenia upadłości jednego z
małżonków ma na celu ochronę interesów wierzycieli małżonka, w stosunku do którego ogłoszono upadłość. Rozdzielność majątkowa powstaje
z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie
takie jest wydawane, gdy sąd uwzględnia wniosek o ogłoszenie upadłości
i jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania.

Rozdzielność majątkowa wskutek orzeczenia separacji.

Orzeczenie separacji jest dopuszczalne, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. 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. O orzeczenie separacji wnosić
może każdy z małżonków.
Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.
Mimo orzeczenia separacji małżeństwo formalnie istnieje nadal i
małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku, ale jej skutkiem
jest powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej
o charakterze przymusowym.
Sąd nie oznacza daty powstania rozdzielności majątkowej, gdyż powstaje ona w dacie uprawomocnienia się orzeczenia separacji..
Orzeczenie separacji nie wywiera skutków nieodwracalnych, gdyż
na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z
chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy
ustrój majątkowy, chyba że małżonkowie zgłosili zgodny wniosek o
utrzymanie rozdzielności majątkowej.
Orzeczenie o utrzymaniu rozdzielności majątkowej małżonków nie
prowadzi do powstania wspólności ustawowej, ale zmienia charakter
prawny ustroju rozdzielności majątkowej. Rozdzielność ta traci charakter ustroju przymusowego. Małżonkowie uzyskują możliwość umownego ukształtowania łączących ich stosunków majątkowych.

Szczęśliwych,
przeżytych w zgodzie ze światem
i z sobą samym,
pełnych życia, mądrości i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy Czytelnikom
Mirosław Pawlina - radca prawny

z Kancelarii Radców Prawnych
B. Marchewicz-Pawlina , M. Pawlina s.c.
w Starogardzie Gdańskim
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GALERIA ODK
18 października 2019 w Galerii ODK odbył się wernisaż
twórczości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Rokocinie i Domu Pomocy Społecznej “La Guardia”
w Starogardzie Gdańskim. Zaprezentowano nań prace
malarskie, rzeźby, prace wypalane na sklejce oraz rysunki.
Czterech twórców to Marek Zblewski, Ryszard Mallisa,
Edmund Malinowski, Zdzisław Tichonow. Osoby te łączy
nie tylko wspólne miejsce zamieszkania, ale nade wszystko
zamiłowanie do sztuki. Umożliwienie wypowiadania się
poprzez sztukę jest formą terapii, ale i metodą kształcenia
wrażliwości artystycznej zarówno twórców jak i jej
odbiorców. Podczas wernisażu wyświetlony został film
opowiadający o życiu podopiecznych w Domu Pomocy
Społecznej, w tym również autorów. Po obejrzeniu prac w
ODK-owskiej galerii i wpisach w kronice zaprezentowano
fotografie czarno-białe autorstwa Adama Iwanowskiego
oraz rozdano cztery prace autorów wernisażu.

REKLAMA

22 listopada 2019 odbył się wernisaż twórczości profesora dra hab.
Dariusza Syrkowskiego - przy dźwiękach zespołu instrumentalnego
Expressio z ODK. Dariusz Syrkowski, malarz i grafik, profesor sztuk
pięknych, laureat kilku prestiżowych nagród głównych i wyróżnień
w dziedzinie grafiki, malarstwa i scenografii, stypendysta Prezydenta
Miasta Starogard Gdański oraz dwukrotny stypendysta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego obchodził w ODK 30-lecie pracy
artystycznej. Wernisaż malarstwa i grafiki Dariusza Syrkowskiego
zgromadził liczne grono fanów artysty, przenosząc ich w jego świat.
Wszystkie obrazy, które zostały zaprezentowane na wernisażu, były
wystawiane na ważniejszych wystawach w kraju. Jego graficzne prace
brały udział w blisko dziesięciu międzynarodowych konfrontacjach
artystycznych na świecie. Między innymi w Chinach, Japonii, Tajlandii,
Korei, czy Indiach. Miłośnikom sztuki wieczór umilił debiutujący zespół
muzyczny Expressio z ODK. Tworzą go absolwenci starogardzkiej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego. W
ich utworach znajdujemy połączenie muzyki klasycznej z nowoczesną.

www.smkociewie.com.pl
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Maskotki pełne serca
Z okazji Dnia Świętego Mikołaja realizatorki projektu „Maskotki pełne serca - rodziny dzieciom” wręczyły maskotki świąteczne uszyte na zakupionych maszynach! Obdarowano nimi
dokładnie 100 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Starogardzie Gd. Radości było co nie miara!

Całą jesień poświeciliśmy na
przygotowania do tego dnia. Zaangażowanych w ten społeczny
projekt było 50 osób! Wolontariuszy dużych i małych! Całe
działanie polegające na szyciu
maskotek, wypychaniu ich watą
i zaszywaniu odbywało się w
Osiedlowym Domu Kultury pod
czujnym okiem opiekuna Koła
Gospodyń Miejskich STG - wykonawcę tego pomysłu!

SUKCESY ODK
W ramach XII Festiwalu
Twórczości Kociewskiej im.
Romana Landowskiego dnia
22 października w Ognisku
Pracy Pozaszkolnej odbył
się turniej recytatorski, w
którym zmierzyły się dzieci
i młodzież z Powiatu Starogardzkiego. Reprezentanci
Osiedlowego Domu Kultury
osiągnęli niemały sukces!
W kategorii klas 4-6 MAJA KUCHTA zdobyła III miejsce. W kategorii klas 7-8 recytacja MARTA
ALECHNIEWICZ została wyróżniona. Uczestników do recytacji
przygotowała pani Aleksandra

Miczek, polonistka współpracująca z ODK. Gratulujemy sukcesu!
23 listopada podczas „XXVII Nocy
Bardów” organizowanej przez
SCK w Kinie Sokół zaprezentowały się ODK-owskie grupy: Teatr
Kuźnia Bracka, Młoda Kuźnia oraz
najmłodsza uczestniczka Młodej
Kuźni Julia Michalska w solowym
występie! Wykonawcy otrzymali
statuetki pamiątkowe. Młodych
artystów przygotowali Bracia Ciecholewscy: Ireneusz i Radosław.
Ogromne brawa dla wszystkich
Was!
11 listopada 2019 Teatr Kuźnia
Bracka i Młoda Kuźnia z ODK wybrzmiały patriotycznym repertuarem w Kościele Św. Katarzyny.
Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Ukłony dla Anny Dombrowskiej
i Radosława Janickiego, Justyny
Domkowskiej, Alicji Karwowskiej,
Marcina Karwowskiego, Krystyny
Sadkowskiej, Reginy Sikorskiej,
dla pań z ODK-owskiego Klubu
Seniora, dla dzieci i nauczycielek
z SOSW za pomoc w tych charytatywnych działaniach!
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miejskiej Starogard
Gdański.

OGNISKO INTEGRACYJNE

4 października w osiedlu 60-lecia ONP Osiedlowy Dom Kultury przy wsparciu pracowników administracji przygotował
ognisko integracyjne dla mieszkańców osiedla 60-lecia. Wydarzenie sfinansował Prezydent Miasta Starogard Gdański.
Była to realizacja nagrody za zajęcie I miejsca przez drużynę „Wesołe sześćdziesiątki”w konkursie
kulinarnym „Kasta Kociewska”
organizowanym przez OSiR podczas Dni Starogardu Gdańskiego.
We wspólnej biesiadzie wzięły
udział pozostałe drużyny z Kasty
Kociewskiej: reprezentanci ulicy
Wybickiego i al. Woj.Polskiego
„Babeczki z rodzynkiem”, reprezentantki al.Jana Pawła II „Kluseczki”, reprezentanci ulicy Hallera „Dom Seniora+”.

Ognisko płonęło prawie do godziny 20.00. Dziękujemy mieszkańcom za przybycie, a Prezydentowi
Miasta za możliwość integracji!
Specjalne podziękowania dla
panów z Administracji Osiedla
60-lecia! To oni wsparli technicznie ognisko integracyjne tworząc
palenisko i ławki. Podziękowania
również dla reprezentantek osiedla 60-lecia, drużyny „Wesołe
sześćdziesiątki” za pomoc przy
stołach z prowiantem! Dziękujemy! Razem możemy więcej!
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SCENA ODK
Od października tego roku w Osiedlowym Domu Kultury
otwarliśmy nową sekcję, którą nazwaliśmy SCENA ODK. Co
piątek wystawiamy sztukę teatralną albo muzyczny koncert.

Gospodarzem SCENY ODK jest Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie”. Patronat artystyczny objęło
Stowarzyszenie Działań Teatralnych - Teatr „Kuźnia Bracka”. Patronat
medialny objęły: Verizane, 24starogard.pl, Dzień Dobry Starogard.
Fotografie: Leszek KURANT Kurszewski

Do tej pory wystawiliśmy dwa monodramy: „Lusia! Lusieńka!” i
„Moskwa Pietuszki”.
Zagraliśmy kilkukrotnie koncerty muzyczne: „Godzina miłowania” –
piosenki Marka Grechuty w aranżacji Zofii Juszczyk i towarzyszeniu
muzyków Teatru Kuźnia Bracka, „Psalmy Tadeusza Nowaka” w
wykonaniu Zofii Dębińskiej i Kuźniaków, spektakl muzyczny “Zawołać
po imieniu”- teatralizowany koncert poświęcony pamięci ofiar
zamordowanych w Lesie Szpęgawskim oraz wspólnie odśpiewaliśmy
kolędy na koniec grudnia.

Repertuar na 2020 dostępny na www.odk.smkociewie.com.pl, fb oraz w ODK.

REKLAMA

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
NOWOROCZNY KONCERT FORTEPIANOWY
Jennifer Schroeder
połączony z otwarciem wystawy Rokocińskie Anioły
11.01.2020, 17.00 w ODK – bilety do nabycia w ODK

PÓŁKOLONIE ZIMOWE
13 – 24 stycznia 2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” organizuje bezpłatne
półkolonie zimowe dla dzieci w wieku 7 -14 lat, od godziny 10.00 do 14.00. Rodzic zobowiązany jest zabezpieczyć
dziecko w kanapki, napój i obuwie zamienne. Półkolonie
odbywać się będą w Świetlicy ODK w osiedlu 60-lecia 14
(zapisy w ODK, ul.Reymonta 1) oraz w Świetlicy ODK al.Woj.
Polskiego 16.
Zapisy tylko za pomocą wypełnionego kwestionariusza.

www.smkociewie.com.pl
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Konkursy estetyzacji

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych odbyły się
uroczyste spotkania, na których wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie estetyzacji, czyli konkursie na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy.

Harmonogram dyżurów
członków Rady Nadzorczej
w zakresie przyjmowania skarg i wniosków
członków Spółdzielni
dyżury pełnione są w pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 16:00 do godz. 17:00
L.p.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.

Kośnik Magdalena

13.01.2020 r.

2.

Krajewski Marian

03.02.2020 r.

3.

Kukliński Zdzisław

02.03.2020 r.

Zapraszamy Państwa również do kontaktu z Radami Osiedla – wizytę
najlepiej umówić za pośrednictwem poszczególnych Administracji.
Jury jak co roku przede wszystkim oceniało estetykę ogólną,
kreatywność oraz nakład pracy
koniecznej do ozdobienia balkonu czy przygotowania ogródka.
Komisje z uznaniem zauważyły,
że dbałość o estetykę zewnętrzną
mieszkań, a także o ogródki przydomowe, to z pewnością zajęcie
czasochłonne, ale też wymaga-

jące pewnych nakładów finansowych, ale pomimo tego corocznie
odnotowują więcej miejsc zwracających uwagę pięknym wyglądem. Dzięki temu spacerując po
osiedlach można cieszyć oko kwiatowymi ozami.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Godziny pracy Administracji:

PN
WT

7:00 - 17:00
7:30 - 14:30

ŚR
CZW
PT

7:30 - 14:30
7:30 - 16:30
7:30 - 14-30

Administracja os. Al. Wojska Polskiego
Al. Wojska Polskiego 16
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 56 220 16

Administracja os. im. M. Kopernika
ul. Reymonta 7
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 56 287 40

REKLAMA

Administracja os. 60-lecia O.N.P.
os. 60-lecia O.N.P. 10
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 56 285 44

CZEKAMY NA TWOJĄ REKLAMĘ
Przyjdź do nas lub zadzwoń
ul. Sobieskiego 7
tel. 58 56 240 81
e-mail: biuro@smkociewie.com.pl

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych
reklam i ogłoszeń.
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