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Nasz wkład w „Rewitalizację Śródmieścia”
W 2017 roku podpisaliśmy umowę partnerską z Gminą Miejską 
Starogard Gdański na rewitalizację trzech obiektów Spółdzielni, 
których odnowienie byłoby objęte dofinansowaniem ze środ-
ków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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Dotyczyło to następujących zadań i ich elementów:
1. Budynek przy ul. Kościuszki 39, 41, 43, 45 oraz przy ul. Sobieskiego 1, 2, 3 – remont bal-
konów w zakresie konstrukcyjnym.

2. Budynek przy ul. Pomorskiej 11e – remont ścian zewnętrznych podziemnych (ściany 
piwniczne fundamentowe) do poziomu posadowienia ław fundamentowych w zakre-
sie ułożenia izolacji przeciwwilgociowej i ułożenia izolacji termicznej oraz wykonania opa-
ski z kostki brukowej betonowej wokół budynku.
3. Teren przy ul. Pomorskiej 11e – zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia:
a) remont drogi wewnętrznej, 
b) remont parkingu,
c) wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki beto-
nowej.
                                                                                                                                                 cd. na stronie 2

Budynki przy ul. Kościuszki 39, 41, 43, 45 - przed i po rewitalizacji
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Nasze osiedla od momentu ich za-
siedlenia miały wyznaczone miej-
sca składowania odpadów – altany 
śmietnikowe i przez wiele lat - bez 
zastrzeżeń - spełniały one swoją 
funkcję, tym bardziej, że od 2015 r. 

Nowoczesne pojemniki
To, w jaki sposób i gdzie składujemy odpady komunalne ma 
istotne znaczenie dla komfortu naszego życia. Do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów potrzeba miejsca – po-
wierzchni, aby stworzyć właściwe warunki jej funkcjonowania 
z podziałem na 5 frakcji, tj. bio, tworzywa sztuczne i opako-
wania wielomateriałowe, szkło, papier, zmieszane. 

większość z nich została zastąpiona 
nowymi, nowoczesnymi altanami, 
w których usytuowano pojemniki 
do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Niestety, 
częstotliwość odbioru odpadów 

Nasz wkład w „Rewitalizację Śródmieścia” cd. ze str.1
W 2020 roku przystąpiliśmy do realizacji 
powyższych zadań i mimo wszystkich 
trudności wynikających z sytuacji zwią-
zanej z pandemią koronawirusa, zostały 
one zrealizowane i ich zakończenie zo-
stało zgłoszone liderowi projektu (Gminie 
Miejskiej), celem rozliczenia dofinanso-
wania.

Zadanie 1. Remont kapitalny balkonów 
budynków mieszkalnych przy ul. Sobie-
skiego 1, 3, i 5 oraz ul. Kościuszki 39, 41, 43 
i 45 w Starogardzie Gd. Koszt całkowity 
zgodny z umową 309. 268,93 zł brutto - z 
tego przewidywane dofinansowanie w 
kwocie 86. 681,40 zł

Zadanie 2 i 3. Remont ścian zewnętrz-
nych fundamentowych  oraz remont 
drogi wewnętrznej oraz parkingu przy 
ul. Pomorskiej 11E w Starogardzie Gdań-
skim. Koszt całkowity 260. 811,67 zł brut-
to, z tego przewidywane dofinansowanie 
130. 000,00 zł.
Aby dopełnić efektu rewitalizacji i dodać 
blasku odnowionej wcześniej ul. Ko-
ściuszki, w myśl zasady „jak się powiedzia-
ło A, to trzeba powiedzieć B”, Spółdzielnia 
dodatkowo, już poza zakresem dofinan-
sowania, dokonała odnowienia  elewacji 
budynków ul. Sobieskiego i Kościuszki za 
kwotę 81. 921,87 zł brutto oraz budynku 
biurowego za kwotę 10. 444,22 zł brutto.

Budynki przy ul. Sobieskiego 1, 3, 5 i 7 - przed i po rewitalizacji

Budynek ul. Pomorska 11 E – nowa izolacja prze-
ciwwilgociowa i termiczna ściany piwnicznej oraz 
wyremontowana droga i parking

wpłynęła na to, że miejsca te zaczę-
ły być przepełnione śmieciami, co w 
rezultacie skończyło się dostawie-
niem obok altan dodatkowych po-
jemników (tam gdzie  było miejsce).
Planując w 2020 r. zagospodarowa-
nie nowych miejsc śmietnikowych 
musieliśmy odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czy dla spełnienia obec-
nych warunków realizacji gospodar-
ki odpadami komunalnymi mamy 
budować na osiedlach wielkie 
hangary, czy szukać innych rozwią-
zań? „Postawiliśmy” na pojemniki 
półpodziemne, które zapewniają 
oszczędność miejsca poprzez ich 

konstrukcję wchodzącą w głąb zie-
mi. Jedno miejsce z pojemnikami 
półpodziemnymi gwarantuje wię-
cej miejsca na składowanie odpa-
dów niż altana o wymiarach 5,8m 
x 7,25 m (42 m2), mieszcząca 14 
szt. pojemników o poj. 1,1 m3. Czy 
nowy system się sprawdzi? Czas po-
każe, ale wierzymy, że jeśli w innych 
krajach ten model funkcjonuje, to 
dlaczego u nas miałoby być inaczej. 
W tym roku wykonano 8 takich 
miejsc: 3 na os. 60-lecia, 3 na os. 
Konstytucji 3 Maja, 2 na os. Piastów. 
W 2021 r. planujemy realizację ko-
lejnych punktów na tych osiedlach.
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Epidemia nie zwalnia z okresowych przeglądów 
Choć konsekwencją ogłoszonego 20 marca 2020 roku stanu 
epidemii na obszarze Polski jest szereg uregulowań prawnych 
zmieniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym spółdziel-
ni mieszkaniowych, to w przypadku obowiązku wynikającego z 
technicznego utrzymania zasobów nie ma taryfy ulgowej. 

Mieszkańcy zadają nam często pytanie, dlaczego w tym trudnym dla wszyst-
kich czasie, kiedy często nawet wśród najbliższej rodziny ograniczmy kon-
takty, spotkania, kiedy różne instytucje pracują w ograniczonym zakresie, 
spółdzielnia oczekuje wpuszczenia do mieszkania, bo chce wykonać prze-
gląd kominiarski lub gazowy? Czy nie można z tym poczekać, jak epidemia 
się zakończy? Niestety, ale nie. Na początku wystąpienia epidemii większość 
z nas miała nadzieję, że w okresie jesieni będziemy już bezpieczni, dlatego z 
niektórymi przeglądami się wstrzymano. Choć dzisiaj wiemy, że jest jeszcze 
gorzej jak na początku, to w temacie okresowej kontroli stanu techniczne-
go budynków w zakresie przepisów i uregulowań prawnych nic nowego nie 
wprowadzono. Zakończenie roku kalendarzowego dla dokonania przeglądu 
jest tutaj terminem bezwzględnym. 
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju widnieje komunikat w spra-
wie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgod-
nie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w którym przedstawiono 
informację: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej 
raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
• elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpły-
wy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu;
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• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych).
Obiekty budowlane powinny zostać poddane kontroli co najmniej raz w 
każdym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zwią-
zaną z ryzykiem zakażenia koronawirusem, zalecamy racjonalne działania. 
Między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie 
musi upłynąć równo 365 dni (1 rok).
Jednocześnie niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie 
oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle.”
Dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i tam, gdzie nie ma prze-
szkód sanitarno-epidemiologicznych, prosimy o udostępnienie swojego 
mieszkania, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którego celem jest 
zapewnienie bezpiecznego zamieszkiwania.
W związku ze stanem epidemii, w trakcie przeprowadzanego przeglądu, dla 
Państwa bezpieczeństwa, jak i dla osób dokonujących przeglądu, obowią-
zują zasady reżimu sanitarnego. 

W nawiązaniu do Komunikatu Zarządu z dnia 05.05.2020 
r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdziel-
ni w 2020 r. oraz pracy organów samorządowych infor-
mujemy, że stan prawny dotyczący tej sprawy nie uległ 
zmianie (komunikat dostępny na stronie internetowej).

W dniu 2 marca 2020 r. na obsza-
rze naszego kraju został ogłoszony 
stan zagrożenia epidemicznego, a 
dnia 20 marca 2020 r. stan epide-
mii. Wiązało się to z wprowadze-
niem wielu obostrzeń i ograniczeń. 
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (zwanych 
powszechnie ustawą COVID-ową). 
Ustawa ta została zmieniona usta-
wą z 31.03.2020 r. (wielokrotnie 
nowelizowaną).
Zgodnie z art. 90 ustawy COVID-
-owej Zarząd zobowiązany jest do 
przygotowania i zwołania poszcze-
gólnych części Walnego Zgroma-
dzenia w terminie 6 tygodni od 
dnia odwołania stanu epidemii lub 
zagrożenia epidemicznego.
Od 6 czerwca 2020 r. do 16.10.2020 
r. istniała możliwość zwołania Wal-
nego Zgromadzenia w reżimie 
sanitarnym określonym w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epi-
demii. Przepisy tego Rozporządze-
nia dopuszczały organizację zebra-
nia jednakże maksymalnie do 150 
osób licząc w tym obsługę zebrania. 
Zważywszy, że rok 2020 jest rokiem 
wyborczym, frekwencja na poszcze-
gólnych częściach przekroczyłaby 
ten limit. Dlatego biorąc pod uwagę 
te obostrzenia, Zarząd Spółdzielni 
nie zdecydował się na ten tryb zwo-
łania Walnego Zgromadzenia.
Z uwagi na perspektywę czasową 
braku możliwości odbycia Walnych 
Zgromadzeń ustawą COVID-ową 
(art. 90a) przedłużono kadencję rad 
nadzorczych spółdzielni, gdy upły-
wały one w okresie obowiązywa-
nia zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii trwającego w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy, 
do dnia zwołania Walnego Zgroma-
dzenia Spółdzielni, o którym mowa 
w art. 90.
Sytuacja ta dotyczy naszej Spółdziel-
ni, zatem kadencja Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedlowych  (organów po-
mocniczych) została przedłużona do 
zwołania Walnego Zgromadzenia, 
na którym zostanie wybrana Rada 
Nadzorcza i Rady Osiedlowe. 

Kiedy odbędzie się
Walne Zgromadzenie?



4

Z trudnościami, ale do przodu… 
Długo można by się rozpisy-
wać nad skutkami gospodar-
czymi, jakie wywołała i cały 
czas wywołuje pandemia 
koronawirusa COVID-19. 
Ma ona ogromny wpływ na 
większość zaplanowanych i 
realizowanych robót.  
Z mocy przyjętego prawa zarówno In-
westorzy, jak i Wykonawcy zobligowani 
zostali do realizacji wprowadzonych 
przepisów i związanych z tym m.in. obo-
strzeń sanitarnych, a także nałożonych 
innych obowiązków. Po ogłoszeniu przez 
Rząd RP stanu epidemii, wstrzymaliśmy 
realizację niektórych robót, m.in. w klat-
kach schodowych (remonty instalacji 
elektrycznych, malowania, przeglądy). 
Wznowiliśmy te prace po zakończeniu 
tzw. lockdownu i z satysfakcją możemy 
poinformować, że wszystkie zadania 
remontowe zaplanowane i rozpoczęte 
w br., zostały zakończone.  Kolejny rok 
dominują prace dotyczące odnawiania 
elewacji i balkonów.
Przedstawiamy Państwu wykaz głów-
nych prac remontowych zrealizowa-
nych w 2020 r., z podziałem na poszcze-
gólne jednostki administracyjne, jak i 
również krótki reportaż fotograficzny 
dotyczący niektórych zadań remonto-
wych.

Odnowiona elewacja i balkony budynku os.Kopernika 1

Zadaszenia nad balkonami IV p. budynku 
os. 60-lecia ONP 1, 1A

Odnowiona elewacja i remont balkonów budynku 
ul. Wybickiego 14
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Odnowiona elewacja i remont balkonów budynku 
os.Kopernika 5

Odnowiona elewacja i balkony oraz zadaszenia 
nad IVp. budynków os. Szumana 14, 15, 16

Odnowiona elewacja i balkony budynku Al. Jana Pawła II 39

Odnowiona elewacja budynku 
os. Konstytucji 3 Maja 5

Odnowiona elewacja budynku 
os. Konstytucji 3 Maja 12

Remont balkonów budynku ul. Grunwaldzka 32B Remont balkonów budynku ul. Zielona 11
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Od nowego roku podwyżka cen ciepła GPEC
Na początku grudnia br. otrzymaliśmy informację od GPEC Starogard Sp. z o.o., że od 1.01.2021 wchodzi w życie nowa „Taryfa 
dla ciepła GPEC Starogard”. 
Dla wszystkich odbiorców zasilanych z 
ciepłowni przy ul. Pomorskiej 11 prze-
widziana jest podwyżka cen ciepła 
kształtująca się zależnie od grupy ta-
ryfowej następująco: G.1.A (+) 1,48%, 
G.1.B. (+). 7,18%, G.1.C. (+) 3,62%, 
G.1.D. (+)1,12%.
Dla mieszkańców ul. Skarszewskiej 
9 w Starogardzie mamy dobrą wia-
domość. Jest to jedyny obiekt w 

naszych zasobach gdzie przewidzia-
na jest obniżka cen ciepła średnio o 
(-) 14,54% (grupa G.6. – kotłownia 
gazowa).
GPEC w uzasadnieniu dotyczącym 
wprowadzenia wyższych cen i sta-
wek opłat za ciepło podaje m.in. 
ponoszone wydatki związane z 
kosztami inwestycji modernizacyj-
no-rozwojowych dotyczących in-

frastruktury ciepłowniczej. 
Jak wzrost cen i stawek opłat 
GPEC wpływa na poziom obec-
nych stawek dla mieszkańców w 
zł/m2? Większość przyjętych sta-
wek zaliczek na poczet pokrycia 
kosztów centralnego ogrzewania i 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej 
została ustalona na takim poziomie, 
aby zwierała pewną rezerwę na po-
krycie wzrostu kosztów, które mogą 
być wynikiem „siarczystego mrozu”, 
czy też wzrostu cen i opłat za ciepło. 
W ciągu kilku ostatnich lat obserwu-
jemy zjawisko tzw. „łagodnych zim”. 
Również ten rok jest przykładem 
tego, że zima nas rozpieszcza i do-
świadczamy dość wysokich tempe-
ratur, jak na tę porę roku.
W ustalaniu stawek zaliczek na 
2021 r. przyjęliśmy założenie, że 
rok 2021 będzie temperaturowo 

podobny do roku 2019. W rezulta-
cie większość stawek zaliczek pozo-
stanie bez zmian. Tylko dla trzech 
budynków podniesiono stawkę, 
gdyż występowało duże ryzyko nie 
pokrycia kosztów obecną stawką. 
W niektórych budynkach dokonano 
również obniżki stawki zaliczki, co 
jest efektem podjętych wcześniej 
działań termomodernizacyjnych.
Zmiana cen i stawek opłat za ciepło 
wpływa również na koszt podgrze-
wu ciepłej wody użytkowej. Tutaj 
korekta wynosi od 1-2 groszy/m2 w 
opłatach stałych, natomiast opłaty 
zmienne pozostawiamy bez zmian.
W przypadku, gdyby I kwartał 2021 
roku odbiegał znacząco od przyję-
tych przez nas założeń temperatu-
rowych, wówczas trzeba się będzie 
liczyć z prawdopodobnym wzro-
stem stawek zaliczek.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem 
wolnym od pracy wyznaczonym w zamian za święto 
przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 r.
W dniu 31.12.2020 r. Biuro Zarządu przy ul. Sobieskiego 
7 pracuje w godzinach od 7:00 do 12:30, natomiast Ad-
ministracje Osiedlowe - w godzinach od 7:30 do 14:30.
W dniu 04.01.2021 r. Biuro Zarządu przy ul. Sobieskiego 
7 pracuje w godzinach od 7:00 do 16:30, natomiast Ad-
ministracje Osiedlowe - w godzinach od 7:30 do 16:00.

INFORMACJE
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Działania zwiększające 
bezpieczeństwo i higienę 
w budynkach
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a 
także realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitar-
nego w zakresie działań mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kocie-
wie” przeprowadza dwa razy w tygodniu dezynfekcję 
klamek drzwi wejściowych oraz przycisków domofonów. 

Firma świadcząca usługę sprzątania 
klatek schodowych, tj. Eko Komes 
Sp. z o.o., dokonuje sprzątania 
używając produktów dezynfekują-
cych, biobójczych, które  posiadają 
wydaną decyzję pozwolenia na 
stosowanie przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych.

Utrzymując bezpieczeństwo sani-
tarne i kierując się zasadami postę-
powania w czasie epidemii prosimy, 
aby  odpowiedzialnie korzystać  z  
przestrzeni wspólnej, m.in. klatek 
schodowych. Dezynfekujmy ręce,  
nośmy maseczki,  utrzymujmy bez-
pieczną odległość  między sobą, 
a osoby starsze, chore, kaszlące, 
zakatarzone niech pozostaną w 
domach.

REKLAMA
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Świąteczne zakupy - co zrobić z 
nietrafionym prezentem?

PRAWNIK RADZI

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia  będą inne niż za-
zwyczaj; pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Będzie 
to miało  również wpływ na dość oszczędne podejście do 
świątecznych wydatków, w tym zapewne  i skromniejszych 
prezentów. Niezmiennym pozostanie jednak, jak co roku po 
świętach, dylemat: „co zrobić z nietrafionymi prezentami 
świątecznymi”. 

Jeżeli to my zostaliśmy obdarowani takim podarkiem, najczęściej nie wie-
my z jakiego sklepu pochodzi prezent, nie mamy paragonu lub innego do-
wodu zakupu, trudno będzie nam dokonać zwrotu lub wymiany. W takiej 
sytuacji pozostaje skorzystanie z portali aukcyjnych, które właśnie z tego 
powodu, w okresie poświątecznym – a szczególnie w obecnej rzeczywi-
stości  - przeżywają oblężenie.
Gdy jednak to my dokonaliśmy nietrafionego zakupu możemy rozważyć 
jego zwrot lub wymianę. Nasze możliwości będą się różniły od tego, czy 
sprzedawcą był przedsiębiorca czy też nie oraz gdzie dokonaliśmy zakupu, 
czy w sklepie stacjonarnym, czy na odległość lub poza siedzibą przedsię-
biorcy.

Zwrot lub wymiana towaru w sklepie.
Regułą jest, że przy zakupie towaru w sklepie stacjonarnym nie mamy 
możliwości zwrotu tylko dlatego, że się rozmyśliliśmy, takie uprawnienie 
przysługuje w przypadku zakupów dokonanych na odległość oraz poza 
siedzibą przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że w sklepie mamy możliwość 
dokładnie obejrzeć towar, sprawdzić czy działa i przynajmniej teoretycznie 
przemyśleć jego zakup. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy zezwalają na 
zwrot towaru lub jego wymianę na inny. Co istotne, uprawnienie takie nie 
wynika z ustawy, a z woli tego przedsiębiorcy i odbywa się na zasadach 
przez niego określonych najczęściej w regulaminie sklepu. Przedsiębiorca 
może wtedy wymagać, żeby np. towar był w oryginalnym, nieuszkodzo-
nym opakowaniu, nie nosił śladów użytkowania, może także swobodnie 
określić termin, w którym możemy dokonać zwrotu oraz wprowadzić inne 
obostrzenia i wyłączenia. Warto więc, szczególnie przy zakupie prezentów 
świątecznych zapytać sprzedawcę czy będziemy mogli dokonać zwrotu 
lub wymiany towaru i na jakich warunkach. 

Należy także zwrócić uwagę na co raz popularniejsze opcje przedsta-
wiane konsumentom w sklepach internetowych, które na pierwszy rzut 
oka mogą być trudne do odróżnienia, a mianowicie  rezerwacji towaru 
w sklepie stacjonarnym oraz zamówienia towaru z odbiorem osobistym 
w sklepie. Taką możliwość dają najczęściej duże sieci handlowe, posiada-
jące oprócz sklepu internetowego także sieć sklepów stacjonarnych. W 
przypadku, gdy dokonamy zakupu towaru za pośrednictwem sklepu in-
ternetowego, a decydujemy się jedynie na odbiór osobisty w sklepie sta-
cjonarnym przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
14 dni, ponieważ do sprzedaży doszło za pośrednictwem sklepu interne-
towego. Kontakt ze sklepem stacjonarnym (fizyczny) ogranicza się do od-
bioru zakupionego towaru. W sytuacji, gdy za pośrednictwem internetu 
dokonujemy jedynie rezerwacji towaru, po przyjściu do sklepu, nie mamy 
obowiązku dokonania zakupu. Dokonując rezerwacji mamy pewność, że 
towar będzie dostępny w sklepie. Jeżeli nie zdecydujemy się na zakup, 
nie powinniśmy ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Gdy jednak 
zdecydujemy się na zakup, nie możemy skorzystać z ustawowego prawa 
odstąpienia od umowy, ewentualna możliwość zwrotu towaru będzie 
zależała od ustalonych przez sprzedawcę zasad. Różnica pomiędzy tymi 
opcjami nie zawsze będzie wyraźna i może być  myląca dla konsumenta, 
dlatego też warto zwracać uwagę na regulaminy sklepów, a w razie wąt-
pliwości upewnić się u samego sprzedawcy przed  dokonaniem wyboru.

Zwrot towaru zakupionego na odległość / poza lokalem przedsię-
biorstwa.
Jako konsumenci, którzy zawarli umowę na odległość - z reguły w skle-
pie internetowym/portalu aukcyjnym, czy poza lokalem przedsiębiorstwa 

(np. we własnym domu przy handlu obwoźnym)  mamy prawo w terminie 
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że prawo takie przysługuje nam 
gdy dokonujemy zakupu od przedsiębiorcy. Gdy sprzedawcą jest osoba, 
która nie prowadzi działalności gospodarczej, kupującemu nie przysługuje 
ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Z tego względu istotne jest 
poprawne ustalenie kto jest sprzedawcą, w szczególności w przypadku 
zakupów na portalach aukcyjnych, czy handlu obwoźnym gdzie możemy 
trafić na osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dostar-
czenia zakupionego towaru, a nie od dnia zawarcia umowy – złożenia za-
mówienia. Termin ten może być wydłużony przez Sprzedawcę, nie może 
być jednak nigdy skrócony. Co więcej, jeżeli sklep nie poinformuje o moż-
liwości odstąpienia od umowy, termin ten wydłuża się aż do 12 miesięcy. 
W celu odstąpienia od umowy należy przed upływem terminu wysłać do 
przedsiębiorcy pisemne oświadczenie. W razie skutecznego odstąpienia 
umowę uważa się za niezawartą. Zaleca się, aby Kupujący zachował do-
wód nadania i doręczenia takiego oświadczenia, w tym celu należy wysłać 
oświadczenie listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może skorzy-
stać ze swego uprawnienia w ten sposób, ważne żeby zachował potwier-
dzenie np. w postaci wydruku ze strony internetowej sklepu lub w postaci 
wiadomości e-mail. 

Oczywiście oprócz przekazania takiego oświadczenia konsument ma obo-
wiązek zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar w terminie do 14 dni od 
dnia, w którym odstąpił od umowy, w stanie niezmienionym. Koszt ode-
słania towaru z reguły pokrywa konsument. Przedsiębiorca, nie później 
niż w terminie 14 dni zwraca dokonane przez niego płatności, w tym koszt 
dostawy towaru do klienta, nie ma jednak obowiązku pokryć konsumen-
towi kosztów odesłania towaru do sprzedawcy.

Nietrafione prezenty mogą spowodować wiele problemów i rozczarować, 
zamiast sprawić przyjemność. Właśnie dlatego – chcąc uniknąć powyż-
szych komplikacji - tak ważne jest poznanie 
i zrozumienie  marzeń oraz pragnień drugiej osoby.

Opracował: 
Mirosław Pawlina - radca prawny  

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

     Pełnych życia, mądrości i miłości  

       Świąt Bożego Narodzenia 
   oraz wszelkiej pomyślności 

    w nadchodzącym 
  2021  Roku 

        życzy  Czytelnikom 

Mirosław Pawlina
Radca prawny 

z Kancelarii Radców Prawnych
B. Marchewicz-Pawlina , M. Pawlina s.c.
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Działalnośc kulturalna w epidemii
Omawianie działalności placówek kulturalnych w czasie epi-
demii nie sposób rozpocząć pomijając dwa pierwsze miesiące 
roku 2020. Zrealizowaliśmy bowiem wiele ważnych działań, o 
których nie wspominaliśmy jeszcze Państwu. 
O to one:
1. Koncert uznanej w kraju i zagranicą pianistki Jennifer Schroeder wraz z 
otwarciem wystawy malarstwa grupowego pt: „Rokocińska Szkoła Anioła” - 
malarstwo olejne podopiecznych DPS Rokocin.
2. Półkolonie zimowe z atrakcjami w Świetlicy ODK os.60-lecia 14 (dwa turnu-
sy) i jeden turnus w Świetlicy Al.Woj.Polskiego.
3. Noworoczne zabawy taneczne w trzech spółdzielczych Klubach Seniora 
(Świetlica AWP i 60-lecia oraz ODK)
4. Koncert poezji śpiewanej (erotyki kociewskich twórców) w wykonaniu ko-
ciewiaków: aktorki Moniki Janeczek Toporowskiej i artysty Szymona Bruckie-
go wraz z otwarciem wystawy fotografii zbiorowej „Kociewie w obiektywie”.
5. Koncerty Muzyczne Teatru Kuźnia Bracka: „Pieśni Leonarda Cohena”, „Go-
dzina miłowania – piosenki Marka Grechuty”.
6. Pierwszy w ODK koncert jazzowy zespołu „Tubis Trio” promującego nową 
płytę „SO US”. Koncert ten zebrał pozytywne recenzje prasowe!
7. Spotkanie z mieszkańcami osiedla 60-lecia – realizacja inicjatywy społecz-
nej z budżetu obywatelskiego gminy Starogard Gdański „Osiedlowe ogrody 
społeczne” w Świetlicy ODK 60-lecia 14.
Dodać należy, że udało się nam wyremontować kuchnię w Świetlicy ODK w 
os.60-lecia tuż przed wybuchem epidemii. Zdjęcia z naszych wydarzeń znaj-
dziecie Państwo na stronie www.odk.smkociewie.com.pl

zakładce FOTO. Nadmieniamy, iż Prezydent Miasta Janusz Stankowiak od-
powiedział na nasze wyzwanie!
W stanie epidemii, na korytarzach Osiedlowego Domu Kultury utworzyli-
śmy galerię fotografii relacjonującą kilkumiesięczne działanie SCENY i GA-
LERII ODK. Wszystko za sprawą wypełnionego kalendarza ODK-owskich 
wydarzeń z jesieni 2019 roku, dobrej współpracy z muzykami oraz zaprzy-
jaźnionymi fotografami. Serdecznie podziękowania dla fotografów: Leszka 
Kurszewskiego, Przemysława Furtaka i Krzysztofa Rudka oraz muzyków: 
Teatr Kuźnia Bracka, Expressio, Tubis-Trio, Jennifer Schroeder, Moniki Jane-
czek-Toporowskiej i Szymona Bruckiego. Podziękowania również kierujemy 
do artystów: Dariusza Syrkowskiego oraz podopiecznych DPS Rokocin i DPS 
La Guardia. Ich wielkoformatowe prace ozdabiają ODK. Dziękujemy!
Po kilku miesiącach działań on-line oraz intensywnych pracach gospodarczo 
- porządkowych w naszych trzech placówkach w  sierpniu ODK zrealizował 
działanie dla dzieci dostosowane do nowej organizacji pracy. Gościliśmy dzieci 
na czterech warsztatach plastycznych i dwóch występach gawędziarskich. Za-

Wracając do tematu przewodniego, w marcu wprowadziliśmy formę pracy 
on-line, bazując na mediach społecznościowych (Facebook.pl) i naszej stro-
nie: www.odk.smkociewie.com.pl:

1) "Klub Seniora ODK on-line" (pozytywnie i wspierająco dla seniorów 
również z ODK prowadziła Joanna Schwoch),
2) "Łap codzienność" (fotografia dnia codziennego i refleksje pozytywne  - 
prowadziła Karolina Sprengel),
3) "Plastyka on-line z ODK" (inspiracje plastyczne dla dzieci i dorosłych pro-
wadziła Joanna Sobieszyńska).
„ZOSTAŃ W DOMU i włącz pozytywny tor!” - takie hasło przyświecało nam 
wiosną 2020 roku. Plakaty relacjonujące nasze działania w dobie epidemii 
wywieszaliśmy w gablotach spółdzielczych osiedli. Od 1 czerwca umożliwili-
śmy próby  zespołu muzycznego Expressio oraz Teatru Kuźnia Bracka, które 
przygotowywały się do nagrań wideo – koncerty on-line. Zespoły te realizo-
wały projekty muzyczne finansowane ze środków zewnętrznych.

W międzyczasie ODK został nominowany przez Grodzisko Owidz do akcji 
muzycznej "Hot16Challenge2" (legendarna rapowana akcja polegała na 
nagrywaniu muzyki i  pomocy finansowej w walce z koronawirusem). Na-
granie samodzielnie zrealizowały dwie grupy działające w ODK. Teatr Kuź-
nię Bracką reprezentowała Zosia Juszczyk (napisała tekst i dobrała muzykę) 
a klip video zmontował Filip Jan Jędrysiak - członek zespołu muzycznego 
„Expressio” z ODK. Wspólnie nominowaliśmy do nagrania utworu:
# Blue Willmingtons
# Bufet 1 Klasa
# Młodzieżową Radę Powiatu Starogardzkiego
# Prezydenta Miasta Starogard Gdański - pana Janusza Stankowiaka
Relację video zobaczycie na naszej stronie: www.odk.smkociewie.com.pl w 

znaczyć należy, że w placówkach panował rygor sanitarno-epidemiczny i była 
to nasza pierwsza bezpośrednia styczność z odbiorcami kultury w epidemii. 
Po szybkim oswojeniu się z nowym charakterem działań zaplanowaliśmy bo-
gaty jak na epidemię kalendarz wydarzeń.
We wrześniu w Świetlicy al.Woj.Polskiego uruchomiliśmy kurs podstawowy 
szycia na maszynie prowadzony przez doświadczoną krawcową. Udało się 
nam zrealizować połowę tego kursu. Uczestniczki są bardzo zadowolone z 
nabytych umiejętności. W ODK rozpoczął się bezpłatny kurs komputerowy 
dla grupy 12-tu seniorów, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Kurs 

zakończono pozytywnie zdanym egzaminem przez kursantów w połowie paź-
dziernika. Dla osób dorosłych odbyło się również spotkanie rękodzielnicze pt: 
„Bobbinujemy” z „Lula”, na którym uczono dziergania ozdób ze sznurka bob-
binowego: koszy, toreb, podkładek na stół. Uczestniczyły w nim mieszkanki 
spółdzielni i znana pisarka, Anna Sakowicz, którą pochłonęło dzierganie szy-
dełkiem! Dla dzieci zorganizowaliśmy warsztat plastyczny pt: „Szyjemy z filcu”, 
w którym uczestniczyło 9 osób. Uszyte ozdoby dzieci z radością zabrały do 
swoich domów.
Na SCENIE ODK we wrześniu gościliśmy gawędziarza Szymona Góralczyka 
z opowieściami dla dorosłych „O demonach słowiańskich”, zaś Teatr Kuźnia 
Bracka obchodził swoje 18-lecie istnienia, wystawiając ucztę iście muzyczną w 
wykonaniu Kuźniaków obecnych i starszych stażem. W Galerii ODK wystawili-
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śmy prace malarskie jedenastu pań z Koła Miłośników Plastyki. Wystawa była 
czynna do połowy października. Pamiątkowe fotografie ilustrujące tą wystawę 
znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.odk.smkociewie.com.pl w zakład-
ce GALERIA ODK.
We wrześniu odbyły się również spotkania z zarządami Klubów Seniora w 
sprawie wspólnej oceny sytuacji. Ostatecznie, Kluby Seniora z dwóch naszych 
Świetlic pisemnie zadeklarowały zamrożenie wszelkich spotkań do czasu zakoń-

czenia epidemii. ODK zaś utworzył cykl wykładów z zaproszonym specjalistą pt: 
”Edu-Senior”. Liczba miejsc na sali niewielka – zgodnie z zaleceniami epidemicz-
nymi, jednak chcieliśmy umożliwić seniorom wysłuchanie interesujących wy-
kładów. Pierwsze „Edu – senior” w październiku poprowadziła pani psycholog 
Janina Czech, która omawiała temat radzenia sobie ze stresem w dobie epide-
mii. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe cieszyły się uznaniem wśród obecnych 
seniorów. Zarejestrowane urywki tego spotkania znajdziecie Państwo na naszej 
stronie w zakładce: ODK TV. Również w październiku  przeprowadziliśmy dzia-
łanie rękodzielnicze z cyklu „Bobbinujemy z Lula”, które cieszy się niesłabnącą 
popularnością. W czasie odosobnienia, wolny czas można poświęcić na własno-
ręczne tworzenie produktów użytku codziennego. Zrealizowaliśmy również kil-
ka działań scenicznych: koncert Teatru Kuźnia Bracka pt: „Godzina miłowania”,  
gawędziarstwo dla dzieci i spektakl narracyjny dla dorosłych w wykonaniu Kara-
wany Opowieści.
W Galerii ODK wystawiliśmy również prace malarskie i pisarskie stypendystki Pre-
zydenta Miasta Starogardu Gdańskiego pani Małgorzaty Nowopolskiej. Wystawa 
zatytułowana „Moja Bajka” dostępna była już tylko on-line oraz w wersji ulicznej. 
W ODK odbywały się również próby Teatru Nowego Osiedlowego, który miał wy-
stawić sztukę pt: „Mniam, mniam” (reżyseria: Ireneusz Ciecholewski, scenariusz: 
praca zbiorowa na podstawie dramatu Sławomira Mrożka "Na pełnym morzu"), 
jednak z uwagi na epidemię występ odwołano. Podobnie stało się z koncertem 

podsumowującym projekt #3M (Moje Muzyczne Marzenie). Z uwagi na obo-
strzenia epidemiczne nie mogliśmy go zrealizować. Nadmienić należy, że projekt 
#3M został zrealizowany przez członków zespołu „Expressio”, na co dzień dzia-
łającego w murach ODK. Więcej informacji o działaniu starogardzkiej młodzieży 
działającej w ODK znajdziecie na naszej stronie w dziale SCENA / PROJEKT #3M.
Kalendarz pełen wydarzeń zaplanowanych na listopad i grudzień musiał ulec 
szybkiej modyfikacji z powodu zamknięcia placówek kulturalnych. Przeszliśmy 
więc na pracę w trybie on-line z odbiorcami kultury. Nasza oferta na najbliższe 
miesiące obejmuje:
1) Konkurs plastyczny dla dzieci on-line. Dzieci tworzą w domu, rodzic fotogra-
fuje pracę i wysyła mailem do ODK. Jury - plastycy ODK oceniają i wybierają zwy-

cięzcę. Najlepsza praca otrzymuje nagrodę rzeczową do odbioru bezpośrednio 
w ODK z zachowaniem zasad epidemicznych.
JURY ODK zdecydowało się przyznać zwycięstwo w październikowej edycji tego 
konkursu dziesięcioletniej Gai - mieszkance naszej spółdzielni. JURY przyznało 
również wyróżnienie za kompozycję i estetykę dla Lenki-lat 7 oraz dla 9 letniego 
Stefana za niebanalną kreatywność.
2) Galeria on-line. Na naszej stronie w dziale GALERIA znajdziecie sfotografowa-
ne prace artystów, a  rozmowę z nimi w dziale ODK TV.
Aktualna nasza wystawa to malarstwo studentów Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Syrkowskiego z lat 2015-2016.
3) Galeria uliczna jest odpowiedzią na zamkniecie Galerii w czasie epidemii. 
Prace artystów zawieszamy w Galerii i fotografujemy je. Następnie drukujemy 
w formacie A3, laminujemy i wywieszamy na płocie przed ODK. Dzięki temu, 
ludzie choć w maseczkach i w dystansie to skutecznie obcują z cząstką sztuki i 
kultury.Prace studentów ASP z aktualnej wystawy będą zdobiły okolice ODK 
do końca roku 2020.
4) ODK SZYJE! Posiadamy maszyny do szycia, które zostały zakupione z ze-
wnętrznego budżetu przy realizacji poprzednich projektów więc zdecydo-
waliśmy się na wykonanie pamiątkowych dekoracji – butów mikołajowych 
dla członków spółdzielczych Klubów Seniora. Uszyliśmy łącznie 160 sztuk 
butów. Materiał video relacjonujący to rękodzielnicze działanie znajdziecie 
Państwo na naszej stronie w zakładce: ODK TV.
5) ODK TV to bardzo ważne narzędzie pracy dla kultury w czasie zamknięcia 
placówek kultury. Posiadamy profesjonalne kamery i program do monta-
żu, jeszcze z czasu istnienia Studia TV „Spółdzielcza Jedynka”, więc w tym 

okresie sięgamy do multimedialnych środków wyrazu. Pierwsze rejestracje 
video dotyczyły rozmowy z Małgorzatą Nowopolską na temat jej autorskiej 
wystawy w Galerii ODK. Kolejne nagranie zrealizowaliśmy z kustoszem 
Muzeum Ziemi Kociewskiej panem Zbigniewem Potockim na temat filmu 
„Szpęgawsk 1939”. Rozmowa ta miała być pierwotnie przeprowadzona w 
ramach spotkania „Edu-Senior” w ODK, jednak nowe przepisy epidemiczne 
ograniczyły pełną realizację tego przedsięwzięcia. Staramy się większość na-
szych działań przekształcić w relacje filmowe, by jak najwięcej osób mogło 
zobaczyć naszą codzienną pracę.
6) GRUDNIOWE WYZWANIA! ODK proponuje udział on-line w świątecz-
nych wyzwaniach  rękodzielniczych, kulinarnych, fotograficznych, muzycz-
nych i literackich. Razem zajmijmy umysł pozytywnym działaniem, zmie-
rzającym do celebracji czasu z rodziną podczas Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystkie działania zamieszczamy w mediach społecznościowych (Facebo-
ok) oraz na naszej stronie: www.odk.smkociewie.com.pl
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