POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
Pod koniec lutego odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Nadzorczej naszej Spółdzielni. Podczas posiedzenia
zatwierdzony został podział tegorocznego Walnego
Zgromadzenia na części. Po analizie frekwencji w
ubiegłych latach, zwłaszcza w latach zebrań wyborczych,
WZ zostało podzielone na 4 części. Zebrania
najważniejszego organu Spółdzielni muszą się odbyć do
końca czerwca. Tradycyjnie w ich trakcie członkowie
Spółdzielni zajmą się m.in. sprawozdaniami Rady
Nadzorczej, Zarządu, omówieniem wyników lustracji,
udzieleniem absolutorium członkom Zarządu. W tym roku,

w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej, na
WZ wybierać będziemy też członków Rady.
W dalszej części obrad Rady Nadzorczej omówione
zostały przetargi na wykonanie prac przewidzianych w
planie remontów na ten rok. Przedstawiono informację na
temat ilości ogłoszonych przetargów na konkretne prace,
ilości zgłoszonych na nie ofert oraz ich wynik. Na
zakończenie posiedzenia RN zajmowała się sprawami
bieżącymi Spółdzielni.
D.L.

E-SPÓŁDZIELNIA
Przypominamy o możliwości przesłania informacji,
zapytania, wniosku czy zgłoszenia itp. do administracji
Spółdzielni drogą elektroniczną. Korespondencję należy
wysłać na adres: ds.@smj-rumia.pl. Każdy e-mail jest
drukowany (wraz z ewentualnymi załącznikami), rejestrowany
w dzienniku, a następnie trafia do odpowiedniego działu.
Odpowiedź na taką korespondencję zostanie niezwłocznie
opracowana i wysłana – również przez e-mail. Istnieje także
możliwość dostępu do czynszowych „kont indywidualnych” na
stronie internetowej Spółdzielni – posiadając indywidualne
hasło wejścia – (można tam sprawdzić stan konta
czynszowego, aktualną stawkę czynszu, rozliczenia mediów
itp.). Jakiś czas temu rozszerzyliśmy te opcje o przesyłanie
przez Spółdzielnię rozmaitych dokumentów, takich jak:
wymiary czynszów, rozliczenia mediów, odpowiedzi na
pisma (o czym piszemy wyżej), zawiadomienia, itp. drogą
elektroniczną. Oznacza to, że osoby, które mają dostęp do
komputera, internetu i posiadają skrzynkę e-mail, mogą całą

korespondencję otrzymywać w ten sposób. Z tej możliwości
skorzystało już wielu mieszkańców. A to usprawniło i skróciło
czas obiegu dokumentów.
Nadal każdy może również skorzystać z tej możliwości. Na
przedostatniej piątej stronie zamieściliśmy ponownie
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie
korespondencji drogą elektroniczną. Wystarczy je wyciąć,
wypełnić i dostarczyć do biura Spółdzielni przy ul.
Dąbrowskiego 56 /do sekretariatu lub dowolnego działu/ bądź
Domu Kultury przy ul. Pomorskiej 11.
Gdyby okazało się, że taka forma korespondowania ze
Spółdzielnią jednak komuś nie odpowiada, w każdej chwili
można swe oświadczenie po prostu wycofać.
Red.
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„W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE –POLSZCZYŹNIE.” (J. Tuwim)
Jakże ładnie o naszym języku napisał patron minionego
roku 2013, Julian Tuwim! A tydzień temu - 21 lutego –
obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
ustalony przez UNESCO. Intencją obchodów takiego dnia jest
troska o języki, które stanowią ważny składnik kulturowego
dziedzictwa ludzkości. No, a przede wszystkim są one
przecież
podstawowym
środkiem
wzajemnego
porozumiewania się ludzi. Inne sposoby – tzw. mowa ciała,
gestykulacja, migi – to tylko środki pomocnicze, choć niekiedy
konieczne.
Tutaj skupmy się na języku polskim. Czy jest tylko jeden
język, którym posługują się Polacy? Oczywiście nie. Mamy do
czynienia z wieloma jego odmianami. Najpierw na myśl
przychodzą liczne ludowe gwary, jednak powinniśmy mieć
świadomość, że również w języku ogólnym występują duże
różnice. Nawet w zwykłej mowie inaczej zwracamy się do
osoby starszej, inaczej do dziecka. Inaczej wypowiadamy się
publicznie, inaczej w gronie rodzinnym czy koleżeńskim. Język
pisany też różni się od mówionego. Na przykład w piśmie
można użyć spójników „oraz”, „bowiem”, „ponieważ”, „lecz”,
„zatem”, a w żywej mowie brzmią one nienaturalnie i używamy
tylko „i”, „bo”, „ale”, „więc”. W piśmie zdania mogą być dłuższe,
w mowie ich unikamy.
Poza ludowymi gwarami istnieją nawet w mowie
wykształconych ludzi z wielkich miast także różnice regionalne.
W Krakowie „czarne jagody” to „borówki”, a nasze „borówki” –
to „brusznice”. Tam nie wychodzi się „na dwór”, ale „na pole”,
nie ściera się „kurzu”, tylko „prochy” itp. Ma swoje słownictwo
Poznań z „pyrami” na czele. Ma oczywiście również
Warszawa, chociaż częsta wymowa tamtejszych polityków,
występujących w TV - „elyta”, „polytyka”, „lypa”, „lyteratura” itp.
- jest błędna i słusznie wywołuje uśmieszek.
Swoje odrębne słownictwo – niekiedy bardzo specyficzne posiadają różne środowiska i to niezależnie od poziomu
wykształcenia czy miejsca urodzenia. Znajomość tego zasobu
słów świadczy o przynależności do danej grupy ludzi, jest
przez nich samych traktowana jako znak rozpoznawczy. Są to
przykładowo myśliwi, pasjonaci żeglarstwa lub alpinizmu,
młodzież szkolna i akademicka. No i grupy przestępcze.
A o czym najczęściej się dyskutuje w sprawach języka? W
szkole przede wszystkim jest to „walka z bykami”, chociaż
ostatnio nauczyciele martwią się również negatywnym
wpływem SMS-ów, czyli skłonnością do maksymalnego
skracania wypowiedzi. Wśród dorosłych dużo emocji wywołuje
zalew wyrazów obcych, obecnie angielskich. Musieliśmy
przywyknąć do obcojęzycznych nazw różnych firm, które
często są obcą własnością albo nastawiają się na współpracę,
kontakty z cudzoziemcami. Na ogół ze zrozumieniem
przyjmuje się to, że nowe wynalazki przychodzą do nas razem
z nazwą. Tak było dawniej z radarem, laserem, później z
komputerem, internetem itd. I to nawet wtedy, kiedy trzeba
było się przyzwyczaić do nowego znaczenia „myszy” albo
„czatowania”. Podobnie ma się sprawa z potoczną nazwą
„komórki”. Bo dzisiaj w miastach nie mamy już na ogół
komórek na opał, nie martwimy się myszami, a poza
harcerzami nikt nie wychodzi na leśne czaty.
Drażni natomiast bezkrytyczne przenoszenie na nasz grunt
nowych znaczeń w sytuacji, kiedy ciągle żywe jest znaczenie
dotychczasowe. Oto w TV pojawiają się napisy o „lokowaniu
produktu”, czyli przypadkowej niby to reklamie. Za reklamę się
płaci, za „lokowanie” pewnie nie. Do niedawna określano to
„kryptoreklamą”. Słowo niezbyt piękne, ale przynajmniej z
niczym innym się nie kojarzyło. Innym przykładem takiej
dziwaczności znaczeniowej jest określenie z dziedziny sportu.
Nasi spikerzy bez zająknięcia informują o wynikach w różnych
„dywizjach” w „Konferencji Wschodniej” oraz „Konferencji
Zachodniej”. Chodzi o wojsko? O narady? Nie, mowa o
amerykańskiej koszykówce zawodowej.
Starsze pokolenie denerwuje angielski sposób wymawiania
wyrazów z łacińską grupą „qu” jako „kł”. Słyszymy np. o
„kładach” (quadach) i „akłaparkach” (aquaparkach). Dotąd
przez Polaków „qu” było wymawiane jako „kw”, np. łac. „aqua”
(woda) to „akwa”, stąd nadal poprawnie „akwarium”,
„akwedukt”, „akwaforta” itd. Inny przykład: przez stulecia
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„image” wymawiano u nas – a także w Rosji – z francuska
„imaż”, teraz z angielska – „imycz”.
Osoby szczególnie wrażliwe na czystość, poprawność
języka są nazywane purystami językowymi. Często to oni
protestują przeciw zmianom. Językoznawcy podchodzą do
tego spokojniej. Każdy żywy język ciągle się modyfikuje i
można by tu podać wiele przykładów z przeszłości. Ze
względów politycznych bywały „czystki językowe”, np. przed
wojną zastąpiono m. in. w rzemiośle terminologię niemiecką
nazwami polskimi. Trzeba było? W jednej z humoresek
Tuwima przedwojenny hydraulik tak mówi:
„Ferszlus trzeba roztrajbować.
A dlaczego?
Bo droseklapa tandetnie blindowana i ryksztosuje. /.../
A teraz pufer trzeba lochować, czyli dać mu szprajc,
żeby śtender udychtować. /.../ Bez holajzy ani rusz”.
Dzisiejszy „polski hydraulik” na pewno używa innych
określeń. Jednak stolarz po staremu „hebluje”, a murarz wie,
że „waserwaga” i „poziomica” to to samo.
Jerzy Hoppe

PAMIĘTAJ O 1%
W związku z rozpoczętym okresem rozliczeniowym przypominamy
o możliwości odliczenia 1% podatku na wybraną przez siebie
organizację pożytku publicznego.
FUNDACJA AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809 Cel: Chaber, 3024
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: Adam Dybizbański
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 11694 Briszke Dawid
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 22080 Jan Szczygieł
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
KRS: 0000228279
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY
SPOŁECZNEJ
KRS: 0000049740
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT – VIVA!
KRS: 0000135274 Cel: Bezbronne Zwierzęta
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
RUMI RUTW – RUMIA
KRS: 0000298629
FUNDACJA TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚĆI
KRS: 0000216884
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM – DUET”
KRS: 0000095630
FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM.INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO
KRS: 0000177013
SPINACZ – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
KRS: 0000232113
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
KRS: 0000015808
RUMSKI KLUB SPORTOWY
KRS: 0000334227
SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
KRS: 0000061527 Cele: P25 – Rumia Wspomożycielka lub P24 – Rumia
św. Krzyż lub S12 – Rumia Nasz Dom lub S14 Rumia – Szkoły
Salezjańskie
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA
KRS: 0000315840

FOLGUJMY PANIOM, NIE SOBIE
– MA RADA
Miłujmy wiernie, nie jest w nich przesada,
Godności trzeba, nie za nic tu cnota
Miłości pragną, nie pragną tu złota…
Tak elegancko pisał o damach Jan Kochanowski, trochę trudną
teraz w odbiorze – wszak szesnastowieczną – polszczyzną. Ta
fraszka, której początkowe wersy przytaczam, sławi cnoty
niewieście – świetnie więc pasuje do dni marcowych, od lat
kojarzących się nam z damami – za sprawą ich święta, a także ze
wspaniałą Panią – Wiosną.
Oczywiście ten ważny, ogólnopolski i międzynarodowy ósmy
dzień, nie wyczerpuje wszystkich marcowych odniesień do pań –
ot, choćby jeden z wcześniejszych dzionków poświęcony jest
jakże niesłychanie ważnej dla panów osobie – czyli teściowej
[zrządzeniem losu w tym roku święto to wypada w środę
popielcową!].
Nieco niepokojący jest tytuł przytoczonego na wstępie
wierszyka – to „Raki”, a nic tam o tych skorupiakach wyczytać nie
można. I gdy troszkę odkurzymy dawne, szkolne spotkania z
literaturą – pokaże się widomie, jakim to zbytnikiem bywał Jan
czarnoleski. Wszak fraszkę tę można – przy maleńkich
przesunięciach – czytać wspak, a wtedy sens jest jakby inny…
Rada ma, sobie, nie paniom folgujmy
Przesada w nich jest, nie wiernie miłujmy
Cnota tu za nic, nie trzeba godności
Złota tu pragną, nie pragną miłości…
Ale my, dzielni i młodzi, a także trochę mniej dzielni i mniej
młodzi panowie, za nic mamy taką pokrętną poezję sprzed ponad
czterech wieków, choćby była całkiem renesansowa! Folgujmy
zatem naszym żonom, siostrom i szwagierkom, a także wszystkim
innym paniom – w sposób jawny, widoczny i szczery.
A żeby uciec od zbyt dokładnego definiowania wspomnianego
folgowania – szybko na koniec zmienimy temat na mniej kojarzący
się z niedawnym Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego [o
tym pięknie pisze pan Jerzy Hoppe w tymże numerze naszej
gazetki!]. Otóż również w marcu, chwilkę po naszych Paniach, ma
swoje święto pewna śliczna i ważna liczba, wielce przydatna przy
wszelkich obliczeniach dotyczących okręgów, stożków, walców i
kul. A dzień jej – to marca dzień czternasty, który podobno, w
Stanach Zjednoczonych, zapisuje się jako – 3,14 
Nie do końca tego pewien. Zbigniew Rachwald.

REGULAMIN
II edycji Turnieju Jednego Wiersza „O kwiat RUMIA-nku”
1. Organizatorem Turnieju jest Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”
2. Turniej odbędzie się w niedzielę 23 marca 2013 r. w siedzibie Organizatora przy
ul. Pomorskiej 11 podczas imprezy "Poetyckie powitanie wiosny" z okazji
Światowego Dnia Poezji. Początek imprezy o godz. 17.00.
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja
utworu własnego autorstwa.
4. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę
wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
5. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu zapisów.
|Zapisów można będzie dokonywać w dniu Turnieju w godz. 16.30-17.00. Podczas
zapisów należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie
prezentowany w konkursie.
6. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane
w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane
w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach
książkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie
wyklucza możliwości prezentacji utworu w konkursie.
7. Prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
8. Wiersze prezentowane w Turnieju będą oceniane przez jury, w skład którego
wejdą: przedstawiciele organizatora i pisarze.
9. Organizator nie ogranicza tematu prezentowanych utworów.
10. Pula nagród wynosi 1000 zł. Jury podejmie decyzję o podziale tej kwoty między
nagrodzonych i o kolejności miejsc.
11. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – otwartej i lokalnej. Z puli nagród
zostanie wydzielona co najmniej jedna nagroda gwarantowana dla mieszkańca
Rumi startującego w konkursie.
12. Nagrodzone wiersze za zgodą autorów zostaną opublikowane w biuletynie
„Nasze Sprawy”
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
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Tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
KOREPETYCJE Matematyka, student –
727 598 716
ZAMIENIĘ MIESZKANIE
2-pokojowe,
własnościowe 47 m2 na mniejsze, 2pokojowe parter lub I piętro lub
równorzędne
zadłużone,
spłacę
zadłużenie – tel. 507 170 866
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe 62
m2, III piętro, bardzo słoneczne, na
mniejsze 2-pokojowe do II piętra –
tel. 535 170 570
POMOC, OPIEKA osobie starszej lub
sprzątanie biura, domu itp. na terenie
Janowa lub Rumi. Wszystko do
uzgodnienia – tel.880 38 79 61

CO NA SESJI?
To wydanie „Naszych Spraw” ukazało się dzień po lutowej sesji Rady
Miejskiej, więc tym razem piszemy jedynie, czym radni się zajmowali.
Tematem wiodącym obrad były sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej
w mieście. Przedmiotem sesji był też m.in. pakiet uchwał związanych ze
zbyciem i zakupem gruntów, plany zagospodarowania przestrzennego. Radni
dokonali także zmian w budżecie i zatwierdzili opłaty za przewóz osób
środkami komunikacji miejskiej na terenie Rumi. W porządku obrad znalazły
się ponadto uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz w sprawie wyboru przedstawiciela Rumi w Metropolitalnym
Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
Red.

ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH
SCHODOWYCH I W PIWNICACH
Pomimo nietypowej aury nadal prosimy o zamykanie
okienek piwnicznych i na klatkach schodowych.
Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie, a także wchodzenie
gryzoni do piwnic.
CZYSZCZENIE profesjonalne dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych SINDBAD

NASZE SPRAWY
REDAKCJA: ul. Dąbrowskiego 56,
tel. 58 679-57-00, e-mail: ns@smj-rumia.pl
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Administracja Osiedla (pok. 30) w godzinach
urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, pok. 30,
tel. 58 679-57-52.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych
materiałów, nie odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam
oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.

SPRZEDAM
MIESZKANIE
3 pokoje, 48.5m2, I piętro
NOWE BUDOWNICTWO
w pełni wyposażone
możliwość dokupienia garażu
Rumia-Janowo

Tel. 796 826 822

NOWO OTWARTY

SKLEP RYBNY
Janowo
ul. Oksywska 9
przy kościele św. Jana z Kęt

Serdecznie zaprasza
Druk: ZP MERKO
ul. Tatrzańska 10
84-230 Rumia
tel. 58 671 20 66

RADA PROGRAMOWA
„NASZYCH SPRAW”
Jerzy Hoppe
tel. kom. 517-704-603
e-mail: jerho@wp.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”
ul. Dąbrowskiego 56
84-230 Rumia
NIP 586-010-40-90
REGON 000833190

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
tel. ………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo” w
Rumi korespondencji, w szczególności: wydruków czynszowych, zawiadomień i wezwań
drogą elektroniczną na podany poniżej adres mailowy:
……………………………………………………………………………………………………………
W
przypadku
zaistnienia
przeszkód
technicznych
lub
formalnych
uniemożliwiających przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się
przyjmować korespondencję w formie papierowej.
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi o nowym adresie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie
prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Janowo” utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy
od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego
oświadczenia.

…………………………….
Data

……………………………………..
Podpis składającego oświadczenie

