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Dodatkowo, z okazji Mikołajek 
zaprosiliśmy na SCENĘ ODK ga-
wędziarza z Karawany Opowieści, 
który opowiadał dzieciom i doro-
słym historie z różnych stron świata 
mówiące o Mikołaju i świątecz-
nych tradycjach. Publiczność była 
bardzo zadowolona, a dzieci z zajęć 
plastycznych bardzo uśmiechnięte. 
Dziecięcą ręką wykonane bombki 
giganty obecnie zdobią płot przed 
Osiedlowym Domem Kultury, za-
praszamy do ich oglądania. Nad-
mienić pragniemy, że od września 
tego roku cyklicznie w naszym 
Domu Kultury odbywają się zaję-
cia plastyczne, z których korzystają 

Kartki i ozdoby świąteczne 
w wykonaniu najmłodszych
Tegoroczny Dzień Świętego Mikołaja odbył się w skromnej 
formie ze względu na epidemię. 6 grudnia dzieci przycho-
dzące na zajęcia plastyczne do ODK tworzyły ozdobne kartki 
Bożonarodzeniowe dla najbliższych oraz piękne, olbrzymie i 
płaskie bombki. Dzieci miały wiele radości ze wspólnego two-
rzenia prac zwiazanych ze świętami. 

Kartki i ozdoby świąteczne 
w wykonaniu najmłodszych

Planowana budowa garaży
na os. Konstytucji 3 Maja

Wysoka ocena naszej 
Spóldzielni po lustracji

Kiedy odbędzie się 
Walne Zgromadzenie?

Główne zadania rzeczowe 
planu remontowego na 
2022 rok SM Kociewie

Dobre tempo remontów 
utrzymane

Niewdzięczna rola posłańca,
czyli Spółdzielni

Znaczące podwyżki cen 
i stawek opłat za ciepło

Zmiany od nowego roku w 
opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Harmonogram dyżurów 
Członków Rady Nadzorczej

Udany rok w spółdzielczej 
kulturze

8

   9

   9

10

dzieci w wieku szkolnym. Stworzono 
do tej pory wiele prac plastycznych i 
rękodzielniczych, które cieszą oko 
rodziców. Z uwagi na obowiązujące 
przepisy epidemiczne zdecydowali-
śmy się pozostałe zajęcia przenieść 
do sieci. W prawie każdy poniedzia-
łek, pani Joanna będzie publikowała 
zadania konkursowe dla najmłod-
szych. Prace będzie można przysyłać 
przez pocztę elektroniczną odk@
smkociewie.com.pl lub publikować 
pod postem na 
fb/plastyka on line z odk. Najpięk-
niejsze prace będą nagradzane. Za-
praszamy do udziału!
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Planowana budowa garaży na os. Konstytucji 3 Maja
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, 
zwłaszcza os. Konstytucji 3 Maja i ul. Juranda ze Spychowa, 
planujemy budowę boksów garażowych w zabudowie sze-
regowej, na terenie będącym w sąsiedztwie znajdujących 
się obecnie garaży na os.Konstytucji 3 Maja.
Zależnie od zainteresowania miesz-
kańców zakupem garaży, przewidu-
jemy możliwość wyboru wariantu 
budowy, tzn. z mniejszą liczbą garaży 
lub z większą. Maksymalnie będzie 
mogło powstać 52 boksy garażowe, 
a minimalnie 12 boksów garażowych. 
Jakie są założenia dla tego projektu:
1. Realizacja inwestycji jest uzależnio-
na od liczby otrzymanych ankiet, na-
stępnie od liczby podpisanych umów 
o budowę garażu. Ankieta ma na celu 
odpowiedzieć, jakie jest zaintereso-
wanie wśród mieszkańców budową 
garaży. Jej wypełnienie nie jest w ża-
den sposób zobowiązujące. Niemniej,  
z każdym mieszkańcem, który złoży 
ankietę w terminie do 31.01.2022r., 
Spółdzielnia skontaktuje się w celu 
przedstawienia szczegółów budowy.
2. W przypadku dużego zaintereso-
wania wśród mieszkańców zakupem 
boksu garażowego, przekraczające-
go max. liczbę garaży, tj. 52 boksów, 
pierwszeństwo zakupu będą mieli 
członkowie spółdzielni, a kolejność 
ustalona zostanie w drodze losowa-
nia.
3. Przewidywany harmonogram:
• do 31.01.2022r. składanie ankiet 

–  w przypadku zainteresowania prze-
kraczającego minimalny próg, tj. 12-
tu mieszkańców zainteresowanych, 
dalsze etapy:
• do 30.04.2022 – podpisanie umów 
o budowę garaży z mieszkańcami,
• do 30.09.2022 – opracowanie do-
kumentacji technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę,
• do 30.11.2022 – wyłonienie w dro-
dze przetargu firmy realizującej bu-
dowę garaży i podpisanie z tą firmą 
umowy,
• do 30.09.2023 – zakończenie budo-
wy, 
• do 30.11.2023 – zawarcie z właści-
cielami garaży umów odrębnej wła-
sności.
4. Dane techniczne:
- garaże murowane, z instalacją elek-
tryczną, z bramą garażową uchylną, 
nieocieplone (architektonicznie zbli-
żone do obecnej zabudowy), drogi 
dojazdowe z płyt Yomb, teren wokół 
skanalizowany i oświetlony,
-wymiary boksu  garażowego: 
ok. 3,14mx5,75m
5. Szacowana cena brutto 1 boksu 
garażowego to ok. 55 tyś. zł (wg obec-
nych cen i stawek kosztorysowych)

Zainteresowanych mieszkańców zakupem boksu garażowego prosi-
my o wycięcie i wypełnienie ankiety, następnie złożenie jej w sekre-
tariacie Spółdzielni.

Teren przewidziany pod budowę garaży w os. Konstytucji 3 Maja
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Zgodnie z art. 91 §1 ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo Spół-
dzielcze, każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej 
raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalno-
ści, gospodarczości i rzetelności całości jej działania. Lustra-
cja obejmuje okres od poprzedniej lustracji i przeprowadza 
ją związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. 
W naszym przypadku to Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych R.P.. 

Lustracja kompleksowa została 
przeprowadzona w okresie luty 
- maj br. i obejmowała okres od  
1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 
2019r.
Przedmiotem lustracji były nastę-
pujące zagadnienia:
1. Organizacja Spółdzielni
- statut Spółdzielni oraz wewnętrzny 
system normatywny (kompletność 
i poprawność merytoryczna regula-
minów),
- działalność organów Spółdzielni,
- struktura organizacyjna służb eta-
towych Spółdzielni.
2. Stan prawny gruntów będących 
we władaniu Spółdzielni (i budyn-
ków z nimi związanych) oraz racjo-
nalność ich wykorzystywania.
3. Sprawy członkowskie i dyspozy-
cja lokalami.
4. Gospodarka zasobami mieszka-
niowymi:
- stan ilościowy oraz estetyczno-po-
rządkowy i techniczny budynków 
i ich otoczenia,
- koszty i przychody gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi oraz pra-
widłowość ustalenia opłat za uży-

wanie lokali,
- gospodarka lokalami użytkowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem lo-
kali wynajmowanych,
- terminowość wnoszenia opłat 
przez użytkowników lokali i windy-
kacja należności Spółdzielni,
- treść umów o usługi komunalne 
i ich realizacja (dostawa energii 
cieplnej, wody, wywóz nieczystości 
stałych, dostawa energii elektrycz-
nej, gazu).
5. Gospodarka remontowa w zaso-
bach mieszkaniowych:
- nadzór techniczny i ustalanie po-
trzeb remontowych ze szczególnym 
uwzględnieniem działań energo-
oszczędnych,
- akumulacja środków finansowych 
na remonty, 
- tryb doboru wykonawców robót 
remontowych, treść zawartych 
umów i ich realizacja.
6. Gospodarka finansowa:
- stan funduszów, wielkość walnych 
środków finansowych i sposób ich 
wykorzystywania,
- efektywność zaangażowania fi-
nansowego Spółdzielni w zakup 

akcji lub udziałów w innych podmio-
tach gospodarczych,
- rozliczanie kosztów ogólnych Spół-
dzielni,
- obsługa spłaty kredytów mieszka-
niowych,
- terminowość regulowania zobo-
wiązań finansowych Spółdzielni 
(podatki, ZUS, PEFRON),
- dochodzenie należności Spółdziel-
ni,
- rozliczanie finansowe z członkami 
z tytułu wkładów.
Lustracja wysoko oceniła pracę 
Spółdzielni na wszystkich polach 

działalności. Z prac zespołu lustra-
cyjnego sporządzono protokół a na 
jego podstawie Związek Rewizyjny 
wystawił list polustracyjny, w któ-
rym zawarł także wysoką ocenę 
pracy naszej Spółdzielni, zalecając 
poprawienie paru mankamentów, 
w tym ustawiczną, skuteczną pracę 
organów Spółdzielni w zakresie win-
dykacji należności.
Rada Nadzorcza przyjęła wyni-
ki kontroli bez uwag, natomiast 
przysłowiową kropkę nad „i” musi 
postawić najbliższe Walne Zgroma-
dzenie.

Kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie?
Pod takim tytułem w nu-
merze 19 Mieszkańca (z 
grudnia 2020 r.) ukazała się 
notatka Zarządu informują-
ca członków Spółdzielni o 
zasadach odbycia Walnego 
Zgromadzenia.
Tak jak w ubiegłym roku również 
w obecnym, obowiązują zasa-
dy zawarte w art. 90 ustawy z 
31.03.2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 i innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Przywołany 
art. 90 stwierdza, że jeśli ustawowy 
termin zwołania walnego zgro-
madzenia spółdzielni przypada 
w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii trwającego w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy 
lub ogłoszonego bezpośrednio po 
okresie trwającym w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy, ulega on 
przedłużeniu o 6 tygodni od dnia 
odwołania tego stanu.
Dla przypomnienia 02.03.2020 r. na 
obszarze naszego kraju został ogło-
szony stan zagrożenia epidemiczne-
go a dnia 20.03.2020 r. stan epide-
mii, który będzie trwał do czasu jego 
odwołania.
Rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, również nie dawało nam 
szans na zorganizowanie w roku wy-
borczym stacjonarnego Walnego 
Zgromadzenia. Nie byliśmy w stanie 
sprostać obostrzeniom wynikają-
cym z cytowanego rozporządzenia 
jak też wytycznych Głównego In-

spektora Sanitarnego wydanych dla 
tego typu zgromadzeń.
Ustawodawca przewidując taki sce-
nariusz (ze względu na niemożność 
przeprowadzenia stacjonarnego 
W.Z.) wprowadził do cytowanej na 
wstępie ustawy art. 90a przedłuża-
jący kadencję organów Spółdzielni 
do czasu odbycia Walnego Zgroma-
dzenia, na którym zostanie wybrana 
nowa Rada Nadzorcza i Rady Osie-
dlowe.
Minister Finansów w drodze roz-
porządzeń w sprawie określenia 
innych terminów wypełnienia obo-
wiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, zatwier-
dzenia, udostepnienia i  przekazania 
do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub infor-
macji, także ujednolicił czas zatwier-
dzania sprawozdań finansowych 
Spółdzielni do terminu wynikające-
go z art. 90 cytowanej na wstępie 
ustawy.
Mamy nadzieję, że w nadchodzą-
cym 2022 r. spotkamy się tradycyj-
nie na stacjonarnym Walnym Zgro-
madzeniu aby podsumować pracę 
Spółdzielni za ostatnie lata.

Wysoka ocena naszej Spółdzielni po lustracji
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Główne zadania rzeczowe planu remontowego 
na 2022 rok  SM "Kociewie"  w Starogardzie Gdańskim
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Dobre tempo remontów 
utrzymane
Mija kolejny rok, kiedy kończymy realizację zadań remonto-
wych przewidzianych na 2021 r. Remonty balkonów, odna-
wianie elewacji, remonty instalacji elektrycznych, malowa-
nie klatek schodowych, modernizacja systemów ciepłow-
niczych, montaż pojemników półpodziemnych,  to główne 
kierunki naszych działań.
Mimo ciężkiego roku, zarówno jeśli 
chodzi o małe zainteresowanie wy-
konawców robotami, przez co spa-
da konkurencyjność, m.in. dlatego, 
że w całym kraju bardzo dużo się 
buduje, jak i również perturbacjami 
na rynku materiałów budowlanych 

(cenowymi oraz związanymi ich 
brakiem), udało nam się wykonać 
zadania przewidziane do realizacji 
z funduszu remontowego na 2021r.

Poniżej przedstawiamy przykłado-
we realizacje z 2021r.

Kapitalny remont balkonów i odnowienie ściany balkonowej 
budynku ul. Zielona 11

Odnowienie elewacji i balkonów budynku ul. Wybickiego 21

Odnowienie elewacji i balkonów budynku os. Kopernika 6

Odnowienie elewacji i balkonów budynku ul. Wybickiego 13 Odnowienie elewacji i balkonów budynku os. Kopernika 26

Odnowienie elewacji i balkonów budynku os. Kopernika 7
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Budowa nowego parkingu na os. Kopernika Odnowienie elewacji i balkonów budynku al.Jana Pawła II 31

Kapitalny remont balkonów i odnowienie elewacji bud. os. 60-lecia 
4, 4a, 4b

Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynku os.Konstytucji 3 
Maja 16-22

Odnowienie elewacji budynku os. Konstytucji 3 Maja 8

Remont schodów ewakuacyjnych w budynku ODKPojemniki półpodziemne na odpady komunalne przy budynku os. 
Piastów 8
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Niewdzięczna rola posłańca, czyli Spółdzielni
Często spotykamy się z takimi twierdzeniami, że np. „Spółdzielnia znowu podniosła opłaty za ciepło, za śmieci,…., itp.”.  
Szanowni Mieszkańcy, to nie Spółdzielnia podnosi te opłaty, tylko dostawcy mediów, albo podmioty odpowiedzialne za daną 
działalność! 
Rolą posłańca jest często przekazy-
wanie również złych wiadomości, 
chociażby takich, które bezpośred-
nio dotykają naszych domowych 
budżetów. To, że nosiciele tych 
wiadomości nie są  winni złym no-
winom, o tym z reguły zapomina-
my. Właśnie w takiej roli często wy-
stępuje Spółdzielnia, przekazując 
mieszkańcom nowe (zwiększone) 
wymiary opłat za mieszkanie. 
W dawnych czasach zdarzało się, 
że takiemu posłańcowi obcinano 
głowę. Choć dzisiaj formy gniewu 
są wyrażane w mniej brutalny spo-
sób, to jednak cały czas niesłusz-
nie dotykają posłańca, czyli w tym 
przypadku Spółdzielnię. 
Składniki opłat można podzielić na 
dwie grupy: ZALEŻNE od Spółdziel-
ni i NIEZALEŻNE od Spółdzielni. 
Nawet w ramach opłat zależnych 
znajdują się elementy, których 
cena uzależniona jest od cen do-
stawców zewnętrznych (np. ener-
gia elektryczna, opłaty za wieczyste 
użytkowanie). 

Poniżej przedstawiamy Państwu 
tabelę, w której wyszczególniamy 
poszczególne składniki opłat.

Na składniki „niezależne” opłat, 
Spółdzielnia nie ma wpływu. 
Wynikają one np. z taryf danych 
przedsiębiorstw, zatwierdzonych 
przez organ administracji pań-
stwowej, np. tak jak ma to miejsce 
w przypadku ciepła, gazu i energii 
elektrycznej, którym jest Urząd 
Regulacji Energetyki. W innym 
przypadku może to być podjęta 
uchwała przez Radę Miasta, sta-
nowiąca akt prawa lokalnego. W 
następstwie tego, pojawiają się 
obciążenia dla mieszkańca, któ-
re rozliczane są „non profit”, tzn. 
mieszkaniec ponosi tylko ten koszt, 
który związany jest z daną opłatą. 

Dla przykładu podajemy jak rozli-

czane są koszty centralnego ogrze-
wania.
1) Każdy budynek posiada licznik 

ciepła (ciepłomierz), który jest 
podstawą rozliczenia ilości zużyte-
go ciepła (w GJ). Oprócz opłat za-

leżnych od ilości zużytego ciepła, są 
również opłaty wynikające z mocy 
zamówionej dla danego budynku 
(w MW). 
 2) Spółdzielnia co miesiąc otrzy-
muje od dostawcy ciepła fakturę za 
zużyte ciepło oraz opłaty wynikają-
ce z mocy zamówionej. 
W okresie zimy obciążenie finan-
sowe jest większe, natomiast w 
okresie lata są to tylko koszty wyni-
kające z opłat stałych, gdyż nie ma 
poboru ciepła.
3) W celu pokrycia kosztów zużycia 
ciepła przez „budynek” (tzn. miesz-
kańców konkretnego budynku), 
Spółdzielnia ustala zaliczkę mie-
sięczną w zł/m2. Każdy mieszka-
niec, zależnie od pow. użytkowej 
swojego mieszkania, uczestniczy 
w pokrywaniu kosztów zakupu 
ciepła dla danego budynku. Suma 
zaliczek miesięcznych, wpłaconych 
przez wszystkich mieszkańców, 
winna pokryć koszty ogrzewania 
budynku w okresie rozliczenio-
wym.
4) Rozliczenie kosztów pomiędzy 
Spółdzielnią, a mieszkańcami na-
stępuje po okresie rozliczeniowym, 
którym najczęściej jest rok obroto-
wy. W przypadku, gdy koszty zuży-
cia ciepła były niższe niż pobrana 
od mieszkańców zaliczka, wówczas 
następuje zwrot „nadwyżki”, a w 
przypadku, gdy koszty za zużyte 
ciepło były wyższe od sumy wpła-
conych przez mieszkańców zali-
czek, każdy z mieszkańców uczest-
niczy w pokryciu „niedopłaty”.
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Znaczące podwyżki cen i stawek opłat za ciepło
Z dniem 16.10.2021 r. Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. wprowadziła zmianę do obowiązującej taryfy, w wyniku której 
wprowadzono podwyższone ceny i stawki opłat we wszystkich grupach taryfowych o średnio 14,4%. Jest to druga podwyżka 
w tym roku, gdyż we wprowadzonej taryfie od 30.04.2021r. nastąpiło podwyższenie cen i opłat średnio o 12%.

Z dniem 14.11.2021 r. GPEC Staro-
gard Sp. z o.o. wprowadziło zmianę 
cen i stawek opłat w obowiązującej 
taryfie, w wyniku czego nastąpiło 
podwyższenie cen i stawek opłat w 
poszczególnych grupach taryfowych 

Zmiany od nowego 
roku 2022 w opłatach 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Z dniem 1.01.2022 przestaje obowiązywać system opłat 
uwzględniający liczbę osób tworzących gospodarstwo do-
mowe. Do końca br. obowiązuje system mieszany, tzn. że 
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego opłata za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34 zł/m-c, 
niezależnie od powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu, 
natomiast w przypadku gospodarstw domowych od dwóch 
osób i więcej, zależy od powierzchni lokalu.

Od nowego roku będzie obowią-
zywał  system  zależny tylko od po-
wierzchni użytkowej zajmowanego 
lokalu. Z naszej analizy wynika, że 
powyższa zmiana najbardziej do-
tknie finansowo gospodarstwa 
jednoosobowe, gdzie wzrost stawki 
będzie wynosił od 13 zł/m-c  do 

 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej 

w zakresie przyjmowania skarg i wniosków 
członków Spółdzielni  

___________________________________________________ 
 

dyżury pełnione są w pierwszy poniedziałek miesiąca 
od godz. 1600 do godz. 1700 w Biurze Zarządu przy ul. Sobieskiego 7 

 

   

L.p. Imię i Nazwisko data dyżuru 

1. Marian Krajewski 10.01.2022 r. 

2. Anna Kokoszyńska - Stańko 07.02.2022 r. 

3. Robert Noga 07.03.2022 r. 

4. Magdalena Kośnik 04.04.2022 r. 

5. Zdzisław Kukliński 09.05.2022 r. 

6. Piotr Kamiński 06.06.2022 r. 

 
 
                                     

                                                                   

średnio od 22,48% do 23,53% . Jest to 
również druga podwyżka w tym roku, 
gdyż pierwsza wynikała z wprowadzo-
nej nowej taryfy od 1.01.2021r.
Obie zmiany do taryf zostały zatwier-
dzone przez Prezesa Urzędu Regula-

cji Energetyki. W uzasadnieniu zna-
czącej podwyżki dostawcy ciepła po-
dają jako główny powód  znaczący 
wzrost kosztów zakupu uprawnień 
do emisji CO2.
Biorąc pod uwag powyższe zmiany 

cen i stawek opłat za ciepło, Spół-
dzielnia od 1.01.2022 r. wprowadzi 
nowe zaliczki na poczet kosztów 
ogrzewania c.o. i c.w.u. Wprowa-
dzone zaliczki będą uwzględniać 
przyjętą przez Radę Ministrów 
propozycję obniżonego VAT-u w I 
kwartale 
2022 r. z 23% na 8%. W momencie, 
gdy okres tzw. tarczy antyinflacyjnej 
przestanie obowiązywać, wówczas 
nastąpi konieczność podwyższenia 
zaliczki o kolejne 15% (przy założe-
niu, że ceny i stawki opłat za ciepło 
nie ulegną zmianie).

W przypadku gazu i energii elek-
trycznej zmiany te na razie tak 
rażąco nie dotykają naszych miesz-
kańców. Minimalny wzrost kosztów 
zakupu  energii elektrycznej został 
uwzględniony przy kalkulacji stawek 
opłat eksploatacyjnych na 2022 r., 
natomiast zmiany w opłatach za gaz 
(w przypadku liczników zbiorczych) 
zostaną również wprowadzone od 
1.04.2022 r.

45 zł/m-c, zależnie od zajmowane-
go metrażu.
Spółdzielnia interweniowała do 
Pana Prezydenta w powyższej spra-
wie, niemniej Rada Miasta podjęła 
uchwałę o przyjęciu nowych zasad.
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Udany rok w spółdzielczej kulturze 
Rok 2021, kolejny rok epidemiczny w kulturze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kociewie” minął pod znakiem dostosowywa-
nia działań do aktualnych przepisów epidemicznych.
Do końca maja 2021 zrealizowaliśmy 7 konkursów on-line dla dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych. Łącznie wzięło w nich udział 214 osób. Spośród 
246 nadesłanych prac nagrodziliśmy aż 85 z nich dyplomami i słodyczami, a 
główne miejsca również nagrodami rzeczowymi.

Dodać należy, że zakup nagród rzeczowych dla dzieci sfinasowali „Przyjaciele 
Dzieci” w osobach:
- Pan Andrzej Rosenkiewicz - Centrum Ogrodnicze "Stokrotka",
- Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WIK" Sp. z o. o., 
- Pan Jarosław Brzóska - Firma Handlowo Usługowa "Brel", 
- Państwo Martyna i Łukasz Walczak, Pani Anna Wons-Sobolewska, Pani 
Agnieszka Arym,  "A.M.A." Usługi Sp. z o.o.,
- Dyrekcja Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Melioracyjnych "EKOBUD-
-STAROGARD" Sp. z o. o.,
- Pan Henryk Dybowski - Zakład Usługowy "MEL-KAN", 
- Dyrekcja Zakładu Utylizacyji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o. o. 
Dodatkowo Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę podarowała kilkanaście zaba-
wek, które również trafiły do dzieci – zwycięzców naszych konkursów on-
-line.

W bieżącym roku zrealizowaliśmy również 22 zajęcia plastyczne on-line dla 
dzieci, 4 inspiracje rękodzielnicze dla dorosłych (tj. uszycie 60 szt. walentyn-
kowych serc z materiału, uszycie 60 szt. tulipanów z materiału, wykonanie 
4 dekoracji florystycznych z okazji świąt Wielkanocy i Pierwszej Komunii 
Świętej), któe zostały zaprezentowane na naszej stronie www. 

Pracownicy zrealizowali również dwa materiały wideo. Nagraliśmy trzy 
utwory muzyczne w wykonaniu duetu „Edmund i Irena” z okazji Dnia Ko-

biet oraz zrealizowaliśmy wywiad z regionalistką panią Mirosławą Moller 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach, 
która opowiedziała o Świętach Wielkanocnych na Kociewiu.

W stanie epidemii staraliśmy się dotrzeć różnymi kanałami do odbiorców 
i często wykorzystywaliśmy Wystawę Uliczną przed ODK, pokazując nasze 
dotychczasowe działania. 

W samej GALERII ODK sześć razy prezentowaliśmy różne prace, m.in.: fo-
tografie podsumowujące naszą akcję z 2020 roku pt: „Łap codzienność”, 
prace pokonkursowe wraz z portretami kobiet w obiektywie Dominiki Ko-
tuły i Anny Zielinskiej, malarstwo dzieci z okazji Dnia Dziecka, fotograficzną 
wystawę „Hospicjum to emocje”, relacje z ODK-owskich jesiennych działań 
oraz we wrześniu odbył się wernisaż malarstwa Tomasza Zjawionego z Łodzi 
pt: „Subiektywna rekonstrukcja rzeczywistości”. 
Z okazji wernisażu wydaliśmy album prac artysty ze słowem wstępu lo-
kalnych artystów: Zofii Sumczyńskiej i Pawła Wyborskiego, nad którym 
czuwała kurator wystawy pani Kinga Gełdon-Czech. Album oraz relację z 
wernisażu możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej: odk.
smkociewie.com.pl 

Wiodącym naszym działaniem od czerwca 2021 roku była niewątpliwie 
SCENA ODK, na której przeprowadziliśmy łącznie 29 artystycznych wystę-
pów z publicznością w reżimie sanitarnym: 15 przedstawień teatralnych i 14 
koncertów muzycznych. 
Przypomnijmy:
- zrealizowaliśmy dziesięć koncertów młodzieżowego Teatru Kuźnia Bracka 
i w tym dwa wspólne z dziecięcą ODK-owską Młodą Kuźnią: „Dla niepod-
ległej” i „Wspólne kolędowanie” oraz  „Pieśni Leonarda Cohena”, „Róbmy 
swoje - piosenki Wojciecha Młynarskiego”, „Poetycka Majówka”, „Koncert 
powarsztatowy”, „19-te urodziny teatru”, „Bardzo dobrze urodzony – kon-
cert Radka Ciecholewskiego i jego gości”,



- cztery koncerty zewnętrzne: Duet Bolewski i Tubis „Obywatel jazz”, kon-
cert charytatywny Studia Muzycznego Starogard i koncert zespołu Flywheel 
„Gramy dla Dominika” oraz „Koncert Muzyki Klasycznej” w wykonaniu Jen-
nifer Schroeder (pianino) i Włodzimierza Spodymka (saksofon),

- przedstawiliśmy siedem występów teatralnych ODK-owskiego, dorosłego 
zespołu teatralnego „Teatr Nowy Osiedlowy” z komedią o tytule: „...mniam, 
mniam...” na podstawie dramatu Sławomira Mrożka w reżyserii Ireneusza 
Ciecholewskiego,

- trzy występy ODK-owskiego, dziecięcego zespołu teatralnego „Pleciuga” 
z przedstawieniem „Ludzki diabeł” w reżyserii Aleksandry Miczek,

- dwa występy teatralne (zewnętrzne) dla dzieci: projekcja video przedsta-
wienia „Pan Wodorek i Superbohaterowie” toruńskiego Teatru Pomarań-
czowy Cylinder oraz „Czerwony Kapturek” słupskiego Teatru Władca Lalek 
- sfinansowane z wpłat „Przyjaciół dzieci”,

- trzy występy gawędziarza z Karawany Opowieści: „Tam gdzie Kociewiacy 
mają swoje domy”, „Opowieści o śmierci” i „Święta to przygoda”.

Dodać należy, ze nasze zespoły wyjeżdżają na konkursy lub zaproszenia do 
ościennych miejscowości. „Teatr Nowy Osiedlowy” oraz  „Pleciuga” zapre-
zentowali jesienią 2021 swoje spektakle tczewskiej publiczności.

Należy zaznaczyć że, zespół teatralny „Pleciuga” pod kierownictwem pani 
Aleksandry Miczek zdobył trzecie miejsce w XIII Festiwalu Twórczości Ko-
ciewskiej im. Romana Landowskiego w Tczewie. 

Nasi mali aktorzy startują z powodzeniem w konkursach recytatorskich, 
w których zajmują główne miejsca: 
- XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego w Tczewie 
– kategoria recytacji I miejsce Agata L., II miejsce Tymoteusz S., III miejsce 
Zofia W.
- XV Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej 
im. Karola Wojtyły – Mikołaj G. I miejsce.
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Podsumowując rok 2021 należy podkreślić, że w ODK realizowano bezpo-
średnie zajęcia cykliczne (co tygodniowe) dla różnych grup wiekowych:
- zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym,
- zajęcia muzyczne Teatru „Młoda Kuźnia”,
- zajęcia teatralne dziecięcej grupy teatralnej „Pleciuga”,
- lekcje śpiewu i rytmiki Studia Muzycznego Starogard, 
- zajęcia muzyczne Teatru Kuźnia Bracka, 
- zajęcia teatralne osób dorosłych „Teatr Nowy Osiedlowy”,
- zajęcia fotograficzne Klubu Miłośników Fotografii „Migafka”,
- zajęcia plastyczne dla osób dorosłych Klubu Miłośników Plastyki,
- zajęcia komputerowe dla osób dorosłych z latarnikiem Polski Cyfrowej,

Dodatkowo organizowaliśmy:
- wykłady tematyczne dla seniorów z cyklu „Edu Senior” : prapremiera filmu 
„Dycht Kociewie” z rozmową z reżserem i aktorami, „Mięśnie dna miedni-
cy” z fizjoterapeutką Martyną Boniak i propagatorką Aliną Jeleń ze Stowa-
rzyszenia „Kobiety Kwiaty Kociewia”,
- wieczór autorski Agaty Puścikowskiej i jej ostatniej książki „Waleczne z gór” 
zrealizowany z Stowarzyszeniem „Kobiety Kwiaty Kociewia”,
- finisaż wystawy malarstwa „Subiektywna rekonstrukcja rzeczywistości”,
- śpiewanie ludowych pieśni w Dzień Zaduszny z „Karawną Opowieści”,
- wyjazd rekreacyjny dla członków spółdzielczych Klubów Seniora „Grzy-
bobranie”
- wyjazdy do Teatru Wybrzeże w Gdańsku: „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Emi-
grantki”,
- spotkania i zabawy w Klubie Seniora w Świetlicy ODK w os.60-lecia,
- kurs szycia na maszynie w Świetlicy ODK w al.Wojska Polskiego,
- wystawę w Świetlicy ODK al. Wojska Polskiego oraz uliczną prezentację 
zdjęć z podróży po Indochinach pt: ”Tam gdzie ryż smakuje inaczej” Marka 
Nowaka i Włodzimierza Amerskiego.

Należy jeszcze przypomnieć letnie zabawy i zajęcia dla dzieci zrealizowane 
przez naszych pracowników. W Dzień Dziecka przygotowaliśmy projekcję 
filmową teatrzyku dla dzieci „Pan Wodorek i spuerbohaterowie”, a po niej 
zaprosiliśmy dzieci do wspólnego malowania. Prace te zaprezentowaliśmy 
w GALERII ODK.
W dwóch naszych świetlicach w czerwcu przeprowadziliśmy twórcze za-
jęcia związane z arteterapią. Dodatkowo w osiedlu 60-lecia dzieci mogły 
malować na wielkopowierzchniowch przestrzeniach i akcja ta cieszyła się 
ogromnym powodzeniem, a przez cały lipiec dzieci mogły tworzyć rękodzie-
ło z filcu i papieru w Świetlicy al. Wojska Polskiego. Mimo epidemii udało się 
nam zapewnić choć trochę wakacyjnych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym. 

Wszystkie działania placówek kulturalnych naszej spółdzielni możecie Pań-
stwo zobaczyć na stronie: www.odk.smkociewie.com.pl 


