SPÓŁDZIELNIA WYRÓŻNIONA!
Dbamy o bezpieczeństwo i rowerzystów
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” uzyskała wyróżnienie – tym
razem w plebiscycie: Osobowość Roku i Instytucja Roku w
działaniach na rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Kapituła plebiscytu postanowiła wyróżnić naszą Spółdzielnię za
działalność na rzecz turystyki rowerowej, a także zapewnianie
bezpieczeństwa w takiej turystyce.
Jak wiadomo, przy naszej Spółdzielni działa prężnie pod
kierunkiem Romana Łuczaka klub rowerowy „Sama Rama”.
Spółdzielnia wspiera klub zarówno finansowo, jak i lokalowo. W
konkursie Spółdzielnia została także doceniona za organizowanie
ruchu na osiedlowych uliczkach poprzez stawianie znaków
drogowych i wprowadzanie stref ruchu, co pozwala na zwiększenie
bezpieczeństwa.
Organizatorem plebiscytu jest Pomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego oraz „Dziennik Bałtycki”.
A.Feil

ZIELONA SPÓŁDZIELNIA?
Od kilku lat wiele się mówi o ekologicznych rozwiązaniach w
domkach, a ostatnio także w budownictwie wielorodzinnym. I
właśnie w tym zakresie od pewnego czasu Zarząd Spółdzielni
prowadzi „rekonesans” po różnych rozwiązaniach, które być
może mogłyby funkcjonować także w naszej Spółdzielni.
Skupiono się w głównej mierze na możliwości produkcji
energii elektrycznej oraz ciepła pozyskanych z promieniowania
słonecznego i wykorzystania ich do oświetlenia terenów
wspólnych, w tym przede wszystkim klatek schodowych i piwnic
oraz do podgrzewu wody. W tym zakresie sprawdzana jest
możliwość montażu i eksploatacji systemów – do produkcji
energii elektrycznej i ciepła, które byłyby zainstalowane na
budynkach.
Oczywiście koszt przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia
byłby ogromny, dlatego też Spółdzielnia chciałaby wykorzystać
możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak też z funduszy
unijnych na lata 2016-2020.
O efektach tych starań i analiz będziemy na bieżąco
informować na łamach biuletynu.
A.F.

NOWA OPŁATA ZA WODĘ I KANALIZACJĘ
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 18/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i
Chylonki z dnia 05.12.2014r. zmianie ulega cena jednostkowa zimnej wody i kanalizacji, która od stycznia
2015r. będzie wynosić 9,19 zł/m3.
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PATRONOWIE POLSKI W ROKU 2015
W grudniu Sejm RP przyjął uchwały o patronach roku
2015 dla Polski. Zgodnie z praktyką ostatnich lat
zaakceptowano trzy zgłoszone przez kluby propozycje.
Tak więc patronami 2015 r. zostali - św. Jan Paweł II,
Jan Długosz oraz Polski Teatr Publiczny. Postać
Papieża-Polaka i Jego zasługi są powszechnie znane. A
kim był Długosz?
Jan Długosz (1415-1480) – to wybitny kronikarz,
„ojciec polskiej historiozofii i heraldyki”, wychowawca
synów króla Kazimierza Jagiellończyka, uczestnik wielu
poselstw za granicą, kanonik, nominowany na
arcybiskupa lwowskiego (zmarł przed ingresem).
Główne jego dzieło to napisane po łacinie „Roczniki,
czyli kronika sławnego Królestwa Polskiego”. Obejmują
dzieje Polaków-Lechitów od czasów najdawniejszych aż
do roku śmierci autora. Sięgał do podań i starszych
tekstów, z kolei na jego „Rocznikach” m.in. oparł
Sienkiewicz w „Krzyżakach” swój opis bitwy pod
Grunwaldem. Teraz co roku słychać te teksty –
oczywiście po polsku - podczas wielkiej inscenizacji
bitwy na łąkach pod Grunwaldem i Stębarkiem. Po
śmierci Długosz został pochowany w krypcie
zasłużonych dla polskiej kultury na krakowskiej Skałce
(kościół oo. paulinów), a tzw. „domy Długosza” w
Krakowie, Wiślicy i Sandomierzu są obecnie muzeami.
Dlaczego zaś teatr? W 1765 r., czyli 250 lat temu,
koronowany rok wcześniej – z łaski carycy Katarzyny II Stanisław Poniatowski (dopiero podczas koronacji
dobrał dodatkowo imię August) podjął kilka decyzji,
mających służyć unowocześnieniu Rzeczypospolitej.
Utworzył i finansował Szkołę Rycerską, która kształciła
oficerów, m.in. Kościuszkę i Pułaskiego. Znane są
królewskie obiady czwartkowe – regularne spotkania z

ludźmi kultury. Zainicjował wydawanie „Monitora,”
jednego z pierwszych polskich czasopisma, którego
głównym redaktorem był ks. Ignacy Krasicki, nieco
później biskup warmiński. I tegoż 1765 roku Poniatowski
utworzył pierwszą w Polsce „scenę narodową”. Kierował
nią Wojciech Bogusławski, nazywany „ojcem polskiego
teatru”. Jego śpiewogra pt. „Cud mniemany, czyli
krakowiacy i górale” (1790) miała wyraźne akcenty
patriotyczne, wystawiono ją jeszcze w 1794 r. i podczas
powstania listopadowego. Także w nowszych czasach,
w XX w., była wielokrotnie wystawiana. Teatr odegrał
ważną rolę w XVIII w., ośmieszając mocno już wtedy
zacofany szlachecki sarmatyzm i wspierając postępowe
reformy. Podczas obrad Sejmu 4-letniego (1788-1792)
wyraźnym „głosem za” w dyskusji nad Konstytucją 3
maja była komedia polityczna „Powrót posła”
Niemcewicza. Mocno oburzyła konserwatywnych
posłów, chociaż w sztuce wyśmiano również postawy
pozornie nowoczesne.
Absolwenci powojennych szkól średnich pamiętają
chyba tę komedię jako obowiązkową lekturę szkolną.
Autor
ośmieszył
typowego
sarmatę,
Starostę
Gadulskiego, który wzdychał za czasami saskimi, gdy
„Polska nierządem stała”. Również wykpił jego niby
nowoczesną „ żonę modną”, sentymentalną i bardzo
naiwną. A także „modnego kawalera” Szarmanckiego,
cynicznego fircyka, który „przejął wszystkie obyczaje”
angielskie i francuskie.
Co roku niezależnie od Sejmu listę patronów o swoje
propozycje poszerza Senat RP. Na razie jeszcze nie
podjął uchwał w tej sprawie, zapewne zrobi to w
styczniu.
Jerzy Hoppe

DWA TYSIĄCE PIĘTNAŚCIE!
No no…Zupełnie dobrze idzie tej Nowej Erze. Już nie
wygląda tak ubogo przy starożytności i jej licznych
tysiącleciach…
Zawsze aktualna jest kwestia, czy ilość przechodzi jej
w jakość, a na to pytanie zarówno opty-, jak i pesymiści
mają masę przekonujących argumentów. Sądzę, że tym
podstawowym „za” jest fakt, iż – mimo wielu naszych
głupot - nadal istniejemy. I tu mamy od razu adekwatną
odpowiedź: „Ale co to za istnienie…”.
Ponieważ nie mamy innego wyboru – starać się
winniśmy, oczywiście, o przyzwoity poziom naszego
bytowania na tym najlepszym z możliwych światów
[pamiętacie Państwo tę tezę pana L.: „Gdyby możliwy
był lepszy, to Bóg wiedziałby o tym, a jego dobroć
skłoniłaby go do stworzenia tego lepszego”].
No i już jesteśmy na naszym maleńkim podwórku,
wśród bliższych i dalszych sąsiadów, wśród naszych ulic
i domów, w naszym mieście. Tu.
A z licznych kwestii, które w kontekście
wcześniejszych uwag chciałem poruszyć, najistotniejsza
w tej chwili wydaje mi się sprawa wchodzenia Rumi w
nowy okres, co najmniej czteroletni. Okres po
najważniejszych dla lokalnej społeczności wyborach. Po

wyborach samorządowych.
Spektakularny sukces wyborczy Platformy sprawił, że
władzę w mieście przejęła formacja, którą najkrócej
można określić jako zespół ludzi młodych. Burmistrz i
Rada są przede wszystkim – właśnie młodzi. I z całym
szacunkiem dla wszystkich innych, jest to przecież dla
miasta – piękna szansa.
Dlatego bardzo mi zależy na tym, by wszyscy – ci
„nowi”, ale przede wszystkim - ci „starzy” w pełni zdawali
sobie sprawę, że dla miasta bardzo jest ważne, by
efektem tych zmian był sukces.
Dlatego potrzebne jest coś, co wymaga wysiłku, dużo
dobrej woli - pomoc i współpraca. Już to słyszę - „Nie
będziemy się prosić”, czy „Nie będziemy się wpraszać”.
A trzeba! Nowy Burmistrz zwracał się do mieszkańców o
rady, o pomysły, o pomoc właśnie. No to też i „ja jako
były” winienem odbierać to po prostu, dosłownie.
Zdaję sobie sprawę, że namawiam nasze rumskie
elity do rzeczy niełatwych, że może z tego wyjść „małe
byleco”. Ale jestem głęboko, mocno przekonany, że
warto spróbować
Z tymi uciesznymi noworocznymi pozdrowieniami
Zbigniew Rachwald

NOWA TELEWIZJA NA OSIEDLU
Informujemy, iż 7 stycznia firma VECTRA rozpoczęła prace związane z okablowaniem budynków spółdzielczych, co
umożliwi mieszkańcom dostęp do nowych usług telewizyjnych, telefonicznych i internetowych.
Informacje na temat konkretnych terminów prac znajdą się w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych.
2

OBYWATELSKIE UJĘCIE ZŁODZIEJA!!!
Niezwykłą odwagą i zaangażowaniem wykazała się rodzina mieszkająca
na naszym osiedlu – mieszkańcy budynku przy ul. Kujawskiej 15.
14 grudnia po godz. 22 mieszkanka usłyszała hałas i łomot dochodzący z
klatki schodowej. Gdy wyszła z mieszkania i zeszła po schodach, okazało się,
że hałas ten robił złodziej, który włamywał się do piwnic lokatorów.
Mieszkanka z mężem dokonała ujęcia rabusia, a ich córka wezwała policję.
Gdy policjanci przybyli aresztowali złodzieja, a mieszkańcom podziękowali.
Okazało się, że mężczyzna zdążył już splądrować czyjąś piwnicę, włamał się
też do wózkarni, ale dzięki wspaniałym mieszkańcom udało się odzyskać
wszystkie skradzione rzeczy.
Jest niestety też mniej optymistyczna strona tej historii. Mimo nawoływań o
pomoc nikt z pozostałym mieszkańców klatki nie zareagował, a tak być
absolutnie nie powinno. Plusem jest za to fakt, że od tamtego dnia drzwi wejściowe na klatkę schodową i do piwnic są
zamknięte, a niestety wielokrotnie złodzieje dzięki „uprzejmości” mieszkańców mogą bez problemu dostać się właśnie do
piwnic, a nawet do mieszkań.
Redakcja

Przy okazji tej historii apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby zawsze zamykali drzwi
wejściowe i nigdy ich nie otwierali ich nieznanym osobom! Dzięki temu na pewno utrudnimy
życie złodziejom, a także naciągaczom. A przecież o to chodzi!

PROWIZORIUM PLANU REMONTÓW NA 2015R.
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Naszych Spraw”,
PRACE DO WYKONANIA w 2015r.
Rada Nadzorcza podczas grudniowego posiedzenia przyjęła Lp.
uchwały dotyczące funkcjonowania Spółdzielni w 2015 roku.
1 Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.
Zatwierdzona została stawka eksploatacji podstawowej wraz
Prace remontowe układów kontrolno-pomiarowych w
węzłach cieplnych budynków mieszkalnych.
z odpisem na fundusz remontowy, która siódmy rok z rzędu
2
2
Remont zaworów kulowych na kolektorach w węzłach
nie zmieniła się i wynosić będzie nadal 2,5 zł/m . Jak
cieplnych.
zapewne Państwo pamiętają, podczas ubiegłorocznego
Remont i modernizacja cyrkulacji instalacji ciepłej wody
Walnego
Zgromadzenia
i
na
łamach
biuletynu
3 użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz remont pionów
kanalizacji kuchennej.
przedstawiliśmy porównanie stawek czynszu naszej i innych
Remonty wylewek betonowych balkonów i uszczelnień
spółdzielni z okolicznych miast. I nasza stawka w 2014r.
4
balkonów
była jedną z najniższych wśród tych spółdzielni. Podobne
Remonty i ułożenie chodników z kostki, rozbudowa
5
porównanie przygotujemy również w tym roku, jak tylko inne
parkingów oraz naprawy nawierzchni asfaltowych
Cekolowanie i malowanie klatek schodowych, ułożenie
spółdzielnie podejmą uchwały zatwierdzające stawki na rok
płytek, wymiana stolarki okiennej i wymiana oświetlenia:
bieżący.
6 Gdańska 24, Stoczniowców 11, Dąbrowskiego 52, Poznańska
Rada zatwierdziła ponadto prowizoria planów społeczno18 i 20. Wymiana oświetlenia w bud. Poznańska 24,
gospodarczego oraz funduszu remontowego. Wykaz robót
Wrocławska 33 i 35
przewidzianych na ten rok zamieszczamy obok. Szacunkowy
7 Wymiana słupów oświetlenia parkowego
8 Wymiana skrzynek bezpiecznikowych w piwnicach
koszt prac wynosi ponad 2,6 miliona złotych, jednakże
9 Remont daszków na wiatrołapach
ostateczna kwota będzie znana po przeprowadzeniu
Wymiana wyłazów dachowych oraz montaż schodów
przetargów wyłaniających wykonawców robót. Wśród 10 nożycowych – wyjścia na dach budynków
przewidzianych prac znalazło się wiele pozycji, które są
Wymiana zaworów na pionach instalacji gazowej – z
wykonywane każdego roku (np. dofinansowanie wymiany 11 gwintowanych na spawane – w budynkach, gdzie
dokonywana będzie próba szczelności
stolarki okiennej w mieszkaniach, remonty układów
kontrolno-pomiarowych w węzłach cieplnych). Spółdzielnia w 12 Wymiana ciepłomierzy na ciepłomierze z odczytem radiowym
w budynkach: Gdyńska 53, 55 i Stoczniowców 2M .
roku bieżącym kontynuować będzie remonty i układanie
Remont pokryć dachowych i opierzeń – Dokerów 3 i Gdańska
chodników z kostki, rozbudowę parkingów, remont wiat 13 12
śmietnikowych.
Sporym
przedsięwzięciem
będzie 14 Naprawa podestów wejściowych do budynków (przed
wiatrołapami)
malowanie kolejnych klatek schodowych w budynkach,
gdzie po raz pierwszy zostaną na biegach i podestach w 15 Remont wiat śmietnikowych
Naprawa loggii w budynkach: Wrocławska 31, Krakowska 10
całości ułożone płytki terakotowe. Wymieniane będą też 16. (część)
ostatnie stare słupy oświetleniowe, a także naprawiane
podesty wejściowe, które zostaną wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami. Wśród nowych pozycji
znalazła się wymiana bardzo zniszczonych, starych wyłazów dachowych oraz montaż schodów nożycowych przy
wyjściach na dachy budynków. Aktualnie zamontowane wyłazy są w bardzo złym stanie technicznym, bardzo ciężko się
je obsługuje, stanowią też one realne zagrożenie zwłaszcza w trakcie porywistych wiatrów. W ramach planu przewidziano
też naprawę loggii w budynkach wysokich, tj. Wrocławska 31 i Krakowska 10. Prace te muszą być przeprowadzone w
związku z ciągłym [w trakcie opadów] zaciekaniem ścian powstającym na łączeniach loggii ze ścianami budynku. A.F.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Prosimy o stawianie samochodów wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
Parkowanie samochodów na chodnikach, przed wejściami do klatek schodowych itp. utrudni przejazd pojazdów
odśnieżających drogi i chodniki. Stanowi to także zagrożenie w ruchu drogowym.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi przypomina, iż

większość dróg przelotowych przez nasze osiedle jest własnością Gminy
Rumia i to na niej spoczywa obowiązek ich utrzymania, w tym odśnieżania.
Poniżej podajemy wykaz dróg gminnych, których odśnieżanie znajduje się w gestii Miasta. W przypadku uwag co do
utrzymania właśnie tych dróg prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Rumi, pod nr tel.: 58 679-65-60.
Drogi gminne na janowskim osiedlu:
Jednostka C
- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna),
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Gdańskiej 33 do ul. Gdańskiej 41 wraz z wyjazdem w kierunku ul. Pomorskiej z chodnikami,
- ul. Gdyńska z chodnikami,
- wjazd oraz droga wzdłuż budynków przy ul. Gdańskiej 37-39, Wrocławskiej 31, Krakowskiej 10 wraz z chodnikiem i zatoką postojową przy ul.
Krakowskiej 10 do wylotu z ul. Wileńską,
- ul. Krakowska (nowo wybudowana droga i parking),
- ul. Wileńska, Elbląska z parkingiem, ul. Opolska 2-4,
- ul. Warszawska – wjazd w kierunku budynków przy ul. Warszawskiej 24-26 do końca,
- wjazd do budynków przy ul. Szczecińskiej 1 i 18 wraz chodnikami, z ulicą i parkingiem przy ul. Szczecińskiej 18,
- wjazd z ulicą do skrzyżowania z ul. Poznańską 2 w kierunku budynku przy ul. Poznańskiej 16 do boiska piłki nożnej.
Jednostka D
- wjazd do ulicy Pomorskiej 1 – do stacji trafo,
- wjazd do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej łącznie z parkingiem przy ul. Pomorskiej 3,
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Pomorskiej 5 do skrzyżowania z ul. Kujawską,
- droga wzdłuż budynków przy ul. Kujawskiej 15, 4 i 2 w kierunku ul. Gdańskiej i ul. Pomorskiej,
- droga i parking przy ul. Pomorskiej 11 od strony zachodniej z chodnikiem.
Jednostka E
- ulica prowadząca do przedszkola przy ul. Stoczniowców obok budynku Stoczniowców 5,
- ulica dojazdowa do domków za budynkiem przy ul. Stoczniowców 9,
- ul. Stoczniowców i ul. Dokerów wraz z chodnikami (główna),
- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna).

SUKCESY MŁODYCH KARATEKÓW

Kolejny i już ostatni w minionym roku sukces karateków
z Klubu Sportowego Karate "SAKURA" z Rumi Janowa. 14
grudnia 13 zawodników brało udział w "IX Swarzędzkich
Mistrzostwach Karate o Puchar Burmistrza Miasta
Swarzędz", gdzie miało okazję walczyć i demonstrować
swoje umiejętności. W Mistrzostwach wzięło udział 265
zawodników z 23 klubów i miast. Świetnie się bawiąc i
dzielnie walcząc, zajęliśmy pierwsze miejsce jako klub w
klasyfikacji medalowej, zdobywając aż 12 złotych, 9

srebrnych i 2 brązowe medale Dodatkowo zostaliśmy
wyróżnieni tytułami najlepszej zawodniczki i zawodnika,
które to przypadły naszym uczniom!! Najlepszą
zawodniczką została Karolina Osińska, a najlepszym
zawodnikiem Łukasz Gromuł!
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w 2015
roku! Wyjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu Klubu przez
Gminę Miejską Rumia.
Andrzej Kostun

KLUB „NOGA W NOGĘ” RUSZA W TRASĘ
Klub Turystyki Pieszej "NOGA W NOGĘ" serdecznie zaprasza

w sobotę 10 stycznia 2015r. na wycieczkę pieszą na trasie:
Rumia – Strzelnica – Zbychowo "LEŚNICZÓWKA" – Zagórze – Rumia – około 14 km.
Przeżyjesz niezapomniane chwile, a wspomnienia pozostaną na zawsze.
Zbiórka o godz. 10.00 – Dworzec PKP – Rumia, planowany powrót do Rumi około godz. 13.00
Roman Łuczak - Lider Klubu
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NOWA LINIA
AUTOBUSOWA
W ostatnim czasie do skrzynek
pocztowych w naszych budynkach
trafiła ulotka – rozkład jazdy nowej
linii autobusowej. Jak się okazuje
rozkład ten dotyczy bezpłatnej linii
autobusowej nr 815 dla klientów
Tesco w Gdyni (przy Obwodnicy).
Nową linią dostaniemy się nie tylko
do gdyńskiego Tesco, ale także
dojedziemy do Urzędu Miasta Rumi,
a także dworca w Chyloni i Cisowej.
Autobus
zatrzymuje
się
na
przystankach zlokalizowanych na
terenie osiedla:
- przystanek „Pomorska”
11:58, 13:58, 15:28, 16:28, 19:28
- przystanek „Kujawska”
9:57, 12:04,14:04, 15:34, 17:04
a także w jego pobliżu:
- przystanek „Dąbrowskiego Kościół”
9:59, 12:06, 14:06, 15:36, 17:06.
Nowa linia kursuje codziennie
oprócz 1.01, Świąt Wielkanocnych,
Bożego Ciała, 25 i 26.12.
Red.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi,
ul. Dąbrowskiego 56

POSIADA NA WYNAJEM
LOKALE UŻYTKOWE:

CZYSZCZENIE
PROFESJONALNE
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek
meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91,
kom.601-416-463

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m2
Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony w instalację
centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną oraz
alarmową.

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 35,7 m2
Lokal jest wyposażony
kanalizacyjną (c.w. i z.w.)

w

instalację

centralnego

ogrzewania,

wodno

–

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul.
Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07.

PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
„NASZYCH SPRAW”
Zbigniew Rachwald
tel. kom. 609-22-31-57
e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl

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

NASZE SPRAWY
Redaktor naczelny: Agnieszka Feil
ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10,
e-mail: ns@smj-rumia.pl
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik
Działu
członkowsko-administracyjnego
w godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul.
Dąbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58 679-57-07.
Redakcja zastrzega sobie prawo do
dokonywania
skrótów
przesłanych
materiałów, nie odpowiada za treść
zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie
zwraca materiałów niezamówionych.

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe
własnościowe 47m2 na mniejsze
parter lub I piętro lub równorzędne
zadłużone, spłacę zadłużenie.
nr kontaktowy 507-170-866
KUPIĘ DZIAŁKĘ OGRODNICZĄ, tel.
509-773-889

Reklama_AXEL
4x5 cm
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AKCJA
HONOROWEGO
ODDAWANIA
KRWI
ZAPRASZAMY

niedziela 11 stycznia 2015r.

23 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Domu Kultury SM Janowo

Niedziela 11 stycznia 2015r.
15.30
16.00
16.30
17.00

„Puchatki Dance” w wykonaniu przedszkola „Puchatek”
Program artystyczny w wykonaniu Przedszkola „ISKIERKA”
Jasełka w wykonaniu uczniów Ekologicznej Szkoły Społecznej
Pokazy tańca grupa EMBI
Koncert „Meksykański Karnawał” grupa CAFEySON
Wernisaż wystawy plastycznej „Galeria Młodych”
– Maciej Miniszewski, Zuzanna Lewińska, Julita Antonowicz

Akcja towarzyszyć będzie
XXIII finałowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Rumi.
Krew będzie można oddać w
przychodni „Panaceum” przy ul.
Katowickiej 16 w Rumi – Janowie, w
godz. 9.00 – 14.00.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdy
kto odda krew weźmie udział w
losowaniu upominków, ufundowanych
przez sponsorów.

WIGILIA WIELKICH SERC

Tradycyjnie tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia odbyła się doroczna Wigilia dla
Samotnych i Bezdomnych mieszkańców naszego
miasta. Ponownie odbyła się ona w rodzinnej
atmosferze w restauracji „Dom Bankietowy”
Państwa Grinholców przy ul. I Dywizji WP w Rumi.
W Wieczerzy Wigilijnej wzięło udział ponad 140
osób – podopiecznych MOPS i Stowarzyszenia
„Pomóż Sąsiadowi”. Oprawę artystyczną zapewnił
najstarszy rumski chór „Św. Cecylii", wykonując
piękne kolędy, oraz uczniowie Ekologicznej Szkoły
Społecznej, którzy przygotowali jasełka.
Po Wieczerzy wszyscy uczestnicy otrzymali
paczki z żywnością, przygotowane przez
wolontariuszy z rumskiej Ekologicznej Szkoły
Społecznej i członków Stowarzyszenia „Pomóż
Sąsiadowi”. Zawartość paczek to dary przekazane
przez mieszkańców naszego miasta w trakcie
grudniowej akcji „Serce w konserwie". Jak
pisaliśmy, rumianie hojnie wsparli akcję i wrzucali
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do specjalnych koszy w kilku rumskich sklepach
wiele artykułów. Dzięki mieszkańcom i sponsorom
powstało ok. 300 paczek!
Warto dodać, że dwa dni przed Wigilią dla
Samotnych
i
Bezdomnych,
w
siedzibie
Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”, odbyła się
Wieczerza dla najmłodszych podopiecznych
MOPS. W Wieczerzy wzięły udział 45 osoby.
Wszystkie dzieci otrzymały specjalne paczki oraz
odzież i zabawki.
Te
wspaniałe
przedsięwzięcia
zostały
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, a także Stowarzyszenie „Pomóż
Sąsiadowi”. Słowa uznania i podziękowania należą
się
także
wszystkim
sponsorom
oraz
wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas i
energię, by po prostu pomagać innym – najbardziej
potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.
Red

