Składamy wszystkim mieszkańcom
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”
najserdeczniejsze życzenia
wspaniałych, rodzinnych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia oraz
pełnego optymizmu i szczęśliwego
Nowego Roku 2016.
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni
oraz Redakcja „Naszych Spraw”

STAWKA CZYNSZU NADAL BEZ ZMIAN!
Już ósmy rok z rzędu zależna od Spółdzielni
stawka eksploatacji podstawowej wraz z
odpisem na fundusz remontowy dla członków
Spółdzielni pozostanie na niezmienionym
poziomie i wynosić będzie 2,5 zł/m2.
Natomiast wyższe stawki eksploatacji podstawowej
(bez przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni)
będą obowiązywać dla osób niebędących członkami
Spółdzielni oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu
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prawnego i wyniosą one: 3,20 zł/m dla osób
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niebędących członkami Spółdzielni; 3,94 zł/m dla osób
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zajmujących lokal bez tytułu prawnego; 3,30 zł/m dla
osób posiadających umowę najmu.
Na dotychczasowym poziomie pozostała też opłata za
windy. Utrzymana została również stawka za
konserwację domofonów, która nadal wynosić będzie
1,68 zł/mieszkanie. W związku z przeprowadzanym
aktualnie przez UM Rumia przetargiem nieznane są
jeszcze koszty dzierżawy pojemników na odpady oraz za
wywóz śmieci. Póki co, będą one wynosić tyle co
dotychczas.
A.F.

PRACE NA FINISZU
Kończą się wszystkie zaplanowane na ten rok prace
remontowe na osiedlu. Dzięki przychylnej aurze realizowany
jest właśnie dodatkowy remont należących do Spółdzielni
dwóch chodników wzdłuż nowego placu zabaw na jedn. C.
Zakończenie prac nastąpi jeszcze w tym miesiącu.
Pozostałe dwa chodniki (gminne) obok placu zabaw zostaną
wyremontowane w roku przyszłym w ramach współpracy z
Gminą Rumia.
Trwają też ostatnie roboty związane z remontem
podestów przed wejściami do klatek schodowych.
W grudniu postawiona została nowa pergola śmietnikowa
przy Wrocławskiej 31. Nowy, estetyczny wygląd zyska
wkrótce kolejnych takich 6 pergoli.
A.F.

Jeden chodnik przy nowym placu zabaw jest już gotowy

Zarząd Spółdzielni informuje, iż
w dniu 24 grudnia 2015r. biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
W dniu 31 grudnia br. kasa Spółdzielni będzie czynna w godz. 8.00-11.00.
W dniach od 24 – 27 grudnia 2015r.oraz 1 stycznia 2016r., w godz. od 8.00-22.00,
dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495) i hydraulik (tel. 607-978-497)
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CICHA NOC
…dopiero przed nami. Na razie jesteśmy w oku
cyklonu, w samym centrum świątecznych przygotowań.
Bigos jest, choinka na balkonie, ale jeszcze tyle, tyle, kto
to wszystko zdąży… Jednak już za chwilę, za parę dni,
staniemy przy wigilijnym stole, popatrzymy sobie w oczy,
podzielimy się opłatkiem.
Jest taka żartobliwa rywalizacja – co jest ważniejsze
– Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Wiadomo, że
liturgicznie – to Wielkanoc, ale w takim powszechnym
odczuciu to chyba wygrywa Gwiazdka. Pewnie z
powodu niezwykle silnie odczuwanej rodzinnej
atmosfery tych świąt. Będzie cała rodzina, z tymi co nie
mogli - łączymy się w myślach [i w necie ]. A może
dlatego milsza nam Gwiazdka, że jest ona taka bardziej
tajemnicza… W domu choinka, lampki, za oknem cicho,
ciemno, czekamy na pierwszą gwiazdę…
A może to obietnica jaką niesie nam Boże
Narodzenie tak ludzi fascynuje. Wszak narodziny to
początek, to zapowiedź przyszłości. Taką radosną
zapowiedź niosło chrześcijaństwo, gdy pośród krwawych
rytuałów i praw – od Hammurabiego po rzymskie
dwanaście tablic – pojawiła się nagle miłość bliźniego! I

dziwny biblijny zapis będziesz miłował
bliźniego jak siebie samego. I ci dziwni
chrześcijanie, którzy ginąc na arenie
Koloseum nie chcieli się wyrzec swojej wiary.
Czasy się zmieniają, minęły wieki, wiele zła i
niegodziwości było i jest na świecie. Tym bardziej,
niezależnie od tego czy wierzymy w boski czy ludzki ład
na tym świecie – winniśmy patrzeć sobie w oczy,
ściskać ręce i mocno wierzyć, że to co się zdarzy będzie dobre, gdy sami się w realizację tej przyszłości
zaangażujemy. W realizację przyszłości własnej, naszej
rodziny, naszych bliźnich, naszego kraju. I siedząc przy
świątecznych stołach, świętując Narodziny, pamiętajmy
o tej ważnej prawdzie.
W ten zbliżający się czas, w najmilszą, świętą Cichą
Noc - wszyscy, wszystkim, ślą życzenia… Niech mi też
będzie wolno życzyć najmilszym Czytelniczkom i
Czytelnikom Naszych Spraw – miłości, dobroci, siły i
energii dla obrony wszystkiego co nam najdroższe,
zapału do realizacji śmiałych zamierzeń i realizacji
marzeń.
Zbigniew Rachwald

ŚWIĄTECZNI PATRONOWIE
Boże Narodzenie za pasem i tak się składa, że z tym
pięknym świętem, łącznie z Wigilią, łączymy również
troje albo i czworo patronów. A imię jest ważne dla
człowieka! Tu też rządzą prawa mody, a ta, jak
wiadomo, jest bardzo zmienna. W dzisiejszych czasach
rodzice nieraz nadają swoim dzieciom bardziej
wymyślne imiona, np. Julia, Maksymilian. Jednak imiona
patronów dnia wigilijnego – Ewa, Adam – ciągle są u
nas popularne. Natomiast Mikołaj – wprawdzie
patronujący dniowi 6 grudnia, ale „obecny” w Wigilię, a w
wielu miejscach nawet jeszcze wcześniej - zbyt się
kojarzy z kimś wąsatym i brodatym, więc do malucha nie
bardzo pasuje i w Polsce to imię jest teraz rzadkie.
Inaczej było w carskiej Rosji, gdzie od początku XIX w.
do końca caratu na zmianę rządzili Aleksandrowie i
Mikołajowie. Bo św. Mikołaj był i jest patronem Rosji i
być może dzięki temu w marcu 1945 r., gdy Rosjanie
zdobyli Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja jako jedyny w
śródmieściu nie doznał żadnej szkody.
Jak każdy chrześcijanin wie z „Biblii”, Adam i Ewa nie
mają statusu „świętych”, jednak według „Księgi Rodzaju”
to nasi prarodzice, pierwsza dwójka ludzi stworzona
bezpośrednio przez Boga Ojca. Najpierw żyli szczęśliwie
w Edenie, potem za zjedzenie owocu z zakazanego
drzewa zostali z Raju wyrzuceni i musieli sobie sami w
życiu radzić. Imię Adam w języku hebrajskim oznacza
po prostu „człowiek”. A Ewa? Z hebrajskiego „dająca
życie”, czyli matka.
O św. Mikołaju na ogół wiadomo, że był biskupem
Miry w Azji Mniejszej (obecnie Turcja), a żył na
przełomie III/IV wieku. Pochodził z chrześcijańskiej
pobożnej rodziny i zdążył jeszcze doznać cierpień przed
edyktem mediolańskim (313 r.), który chrześcijanom
przyznał takie same prawa jak wyznawcom innych
bóstw. Dlatego bywa określany jako tzw. bezkrwawy
męczennik. Z legend wynika, że uratował życie 6
żołnierzom skazanym na śmierć za rzekome rabunki.
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Przez swoje modlitwy uratował morskie transporty zboża
dla głodujących. Po cichu nocą podrzucał pieniądze 3
córkom zubożałego sąsiada, bo bez posagu nie miały
szans na małżeństwo. Stąd zwyczaj od XV w., że nocą
przed 6 grudnia grzeczne dzieci dostają przez okno lub
komin drobne prezenty. W XX w. tę postać zupełnie
przeobrazili Amerykanie, robiąc ze św. Mikołaja dużego
krasnala z fińskiego Rovaniemi. Jako tacy rozmnożyli
się w ostatnich latach aż do przesady i teraz pewnie
żaden maluch już nie wierzy w „prawdziwego Mikołaja”.
W tym roku mikołajki wypadły w niedzielę i telewizja
poświęciła im wyjątkowo dużo czasu. Można było się
m.in. dowiedzieć, że niektóre prezenty nie były takie
drobne, bo trafiał się nawet sprzęt elektroniczny czy …
sweter. To już jest wbrew tradycji! Ciekawe, co tenże
Mikołaj-Gwiazdor przyniesie tymże szczęśliwcom w
Wigilię. Samochód?
No, a patron drugiego dnia Świąt, Szczepan? To imię
zostało w taki sposób spolonizowane, a o wiele częściej
występuje w wersji greckiej jako Stefan. W każdym razie
Szczepan
(Stefan)
nazywany
jest
pierwszym
chrześcijańskim męczennikiem. W 36 r. został publicznie
ukamienowany w Jerozolimie z wyroku Sanhedrynu za
próbę chrystianizacji judaizmu. Jednym z oskarżycieli
był Szaweł, późniejszy św. Paweł. Po nawróceniu św.
Paweł robił właśnie to, za co zginął Szczepan.
Kalendarz podaje jeszcze jednego patrona drugiego
dnia Świąt – Dionizego. To imię chyba niezwykle rzadkie
w Polsce (telewidzowie pamiętają taką postać filmową z
serialu „Złotopolscy”). Ów świąteczny Dionizy nie jest
męczennikiem ze ściętą głową, pierwszym biskupem
Paryża, patronem Francji. Tego katolicki Kościół
wspomina 9 października. A Dionizy z 26 grudnia? Był
prawdopodobnie Grekiem, a na pewno szanowanym
papieżem w III wieku, zmarł w 268 roku w Rzymie i tam
został pochowany.
Jerzy Hoppe

PLANY UCHWALONE
Rada Nadzorcza zadecydowała!
14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku
posiedzenie Rady Nadzorczej. W jego trakcie
podjęto najważniejsze dla działalności Spółdzielni
uchwały na rok przyszły. Członkowie Rady
Nadzorczej
zatwierdzili
prowizoria
planów
gospodarczo-finansowego
oraz
funduszu
remontowego. Oba określiły przyszłoroczne
przychody i wydatki Spółdzielni na jej działalność,
w tym na utrzymanie osiedla, koszty gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi,
zarządzania
Spółdzielnią. Dotyczą one także działalności
kulturalno-wychowawczej realizowanej przez nasz
Dom Kultury oraz prac remontowych i
obowiązkowych przeglądów wynikających z prawa
budowlanego.
W prowizorium gospodarczym założono
m.in.
utrzymanie
stawki
eksploatacji
podstawowej wraz z odpisem na fundusz
remontowy na dotychczasowym poziomie.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2016r. stawka ta –
podobnie jak w latach ubiegłych – wyniesie 2,5
zł za m2 (szerzej na ten temat na str. 1). Było to
możliwe, mimo wzrostu kosztów i inflacji, ze
względu na prowadzoną przez Spółdzielnię
działalność gospodarczą – m.in. realizowane
inwestycje, wynajem lokali użytkowych, a także
zakładanie lokat i uzyskiwanie z tego tytułu
przychodów finansowych.
Na remonty w przyszłym roku przeznaczono
2,6 miliona złotych. Wśród zaplanowanych prac
znalazły się również takie, które zostały
zaproponowane przez mieszkańców osiedla w
przeprowadzonej niedawno ankiecie „Czego
jeszcze potrzebujemy na osiedlu?”. To drugi raz,
gdy Zarząd wraz z Radą Nadzorczą zwrócili się
bezpośrednio do mieszkańców o wyrażenie opinii i
potrzeb dotyczących realizacji właśnie takich
przedsięwzięć.
W trakcie posiedzenia zadecydowano także, że
Spółdzielnia będzie zwracać członkom Spółdzielni
– tak jak dotychczas – 15% kosztów wymiany
typowej stolarki okiennej.
A.Feil
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PRACE DO WYKONANIA w 2016r.
Dofinansowanie
wymiany
stolarki
okiennej
w
mieszkaniach.
Prace remontowe układów kontrolno-pomiarowych w
węzłach cieplnych budynków mieszkalnych.
Remont zaworów kulowych na kolektorach w węzłach
cieplnych.
Remont i modernizacja cyrkulacji instalacji ciepłej
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz
remont pionów kanalizacji kuchennej i burzowej.
Remonty wylewek betonowych balkonów i uszczelnień
balkonów (budynki niskie)
Remonty i ułożenie chodników z kostki, rozbudowa
parkingów oraz naprawy nawierzchni asfaltowych
Malowanie klatek schodowych, ułożenie płytek,
wymiana stolarki okiennej: Poznańska 24, Wrocławska
33,35,37, Warszawska 23,25,27,29, Gdyńska 62,66.
Wymiana oświetlenia w budynkach przeznaczonych do
malowania w 2017r.
Ułożenie wykładziny na parterze w budynku przy ul.
Stoczniowców 5.
Wymiana słupów oświetlenia parkowego
Remont szaf oświetlenia parkowego
Remont wiatrołapów Gdańska 6, 45 i 47
Wymiana wyłazów dachowych oraz montaż schodów
nożycowych – wyjścia na dach budynków
Wymiana zaworów na pionach instalacji gazowej – z
gwintowanych na spawane – w budynkach, gdzie
dokonywana będzie próba szczelności
Remont pokryć dachowych i opierzeń – Gdańska 39,
Poznańska 4 i Szczecińska 18
Naprawa podestów wejściowych do budynków (przed
wiatrołapami)

14 Remont wiat śmietnikowych
15 Naprawa i mycie elewacji budynków
Naprawa loggii w budynkach: Wrocławska 31,
16
Krakowska 10 (II etap)
Rezerwa na prace do wykonania po wiosennym
17
przeglądzie budynków

W SPÓŁDZIELNI ZAPŁACISZ KARTĄ
Dwa tygodnie temu w kasie Spółdzielni został
zainstalowany
terminal
umożliwiający dokonanie
płatności kartami (pisaliśmy na ten temat w poprzednim
wydaniu biuletynu). Od tego dnia codziennie część
mieszkańców dokonuje opłat na rzecz Spółdzielni w taki

właśnie sposób. Cieszy fakt, iż udało się trafić w
potrzeby mieszkańców i w tej materii.
Poniżej zamieszczamy kilka dodatkowych – ważnych –
informacji dotyczących tej formy dokonywania płatności
w Spółdzielni. Red.

Dodatkowe informacje dot. płacenia kartą w Kasie Spółdzielni
1. Prosimy pamiętać, iż do posługiwania się kartą jest wyłącznie uprawniona ta osoba, której dane widnieją na karcie.
2. Chcąc płacić kartą, prosimy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość – do okazania w razie wystąpienia
wątpliwości.
3. Do dokonania płatności kartą niezbędne są również wypisane blankiety opłat.
4. Prosimy uwzględnić, iż wpłacone kwoty są przekazywane na rachunek bankowy Spółdzielni dopiero następnego dnia
roboczego po dacie dokonania transakcji i wtedy też są księgowane na indywidualnym koncie czynszowym lokatora.
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PRACE WYKONANE W 2015 ROKU
Na poprzednich dwóch stronach zaprezentowaliśmy
zdjęcia z przykładowych prac wykonanych w mijającym
roku. Zakres prac był bardzo szeroki, na każdej z
jednostek osiedla wykonano wiele prac.
 Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie
jednostki „C”, w pobliżu budynków Gdańska 33 i 37
oraz Wrocławska 28.
 Rewitalizacja zieleni na terenie wszystkich trzech
jednostek osiedla. W sumie powstało kilkanaście
skupisk zieleni, w tym dwa rozległe wokół nowo
powstałych placów zabaw. W sumie wyłożono
2
2710m trawy z rolki, zasadzono 1448 sztuk
krzewów i drzew oraz 320 sztuk kęp trawy
2
ozdobnej. Ponadto wyłożono 1078,96m kamieni
ozdobnych.
 Budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej o numerze
17C. Aktualnie trwa procedura odbiorowa związana
z tą inwestycją. Obok nowo wybudowanego
budynku realizowana jest kolejna inwestycja, a
nieco dalej w planach jest jeszcze realizacja
trzeciego budynku.
 Z zakresu funduszu remontowego:
 dokonano wymiany ciepłomierzy w 3 budynkach,
 wyremontowano daszki na wiatrołapach w 25
budynkach,














przeprowadzono
malowanie
klatek
schodowych
w 5 budynkach,
wymieniono
oświetlenie
na
kroczące w 4 budynkach,
postawiono 25 słupów oświetlenia parkowego,
dokonano remontów podestów przed wejściami
do 9 budynków,
wymieniono podpionowe zawory na instalacji
gazowej w 15 budynkach,
wyremontowano
pokrycia
dachowe
w
3 budynkach,
wymieniono skrzynki podpionowe elektryczne w
9 budynkach, wymieniono wyłazy i zamontowano
schody nożycowe w 29 budynkach,
2
wyremontowano 1402 m chodników,
wybudowano lub powiększono parkingi przy
Wrocławskiej 31/28, Gdańskiej 8, Gdańskiej 45
i Gdańskiej 10,
naprawiono zapadlisko w drodze przy Gdańskiej
43,
dokonano 193 napraw loggii (110 w wieżowcach i
83 w budynkach niskich)
jeszcze w tym roku wymienione zostaną pergole
w ilości 7 sztuk.

SZLACHETNA PACZKA W RUMI

Rumska drużyna „Szlachetnej paczki”

Po raz kolejny mieszkańcy Rumi włączyli się do
wspaniałej, przedświątecznej akcji pn. „Szlachetna
paczka”. Dzięki współpracy wielu osób udało się
obdarować 29 potrzebujących rodzin z terenu naszego
miasta.
Szlachetna Paczka to projekt, który od 15 lat jednoczy
Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy
przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie,
a nad wszystkim czuwają wolontariusze.
Tegoroczna edycja projektu w Rumi realizowana jest
z inicjatywy członków Rumskiego Klubu Wolontariatu i
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do akcji włączyli się
również młodsi mieszkańcy naszego miasta i Redy. Do
projektu zgłoszono 43 rodziny. Wolontariusze odwiedzili
wszystkich, z którymi zdołali się umówić. Sprawdzili
sytuację w każdej rodzinie i wypytali o najpilniejsze
potrzeby. W projekcie nie mogą uczestniczyć rodziny, w
których wolontariusze stwierdzili nadużywanie alkoholu
lub inne patologie. Wszystkie informacje o potrzebach
8

Jedna z „paczek” przygotowanych dla potrzebującej rodziny

rodzin zostały zamieszczone na stronie internetowej
Szlachetnej Paczki i tam znaleźli je darczyńcy – ludzie
dobrej woli, którzy na miarę swoich możliwości dzielą się
z potrzebującymi.
Finał Szlachetne Paczki odbył się w miniony weekend
w siedzibie Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”. W tym
czasie darczyńcy przywieźli przygotowane paczki, a te
zostały przez wolontariuszy dostarczone do rodzin.
Pomoc to nie tylko rzeczy materialne, największym
prezentem dla wielu jest świadomość: „Ktoś o mnie
pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Zarówno wolontariusze,
jak i darczyńcy ponownie dali od siebie to co w każdym
człowieku najlepsze: bezinteresowną pomoc, solidarność
z innymi, dzielenie się z potrzebującymi, wiarę w
drugiego człowieka. Udział w Szlachetnej Paczce
spowodował, że będą to radosne święta dla wspieranych
rodzin oraz dla całej ekipy wolontariuszy.
Red.

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
„Krew darem życia”
niedziela 10 stycznia 2016r.
Akcja towarzyszyć będzie
XXIV 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.
Stowarzyszenie „Parkrun Rumia”
zaprasza na
cotygodniowe, bezpłatne biegi na dystansie
5 km w miłej, kameralnej atmosferze.
Spotykamy się w każdą sobotę o 9 rano
w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza,
również w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i
2 stycznia na "świątecznym spalaniu tłuszczyku".

(Fot. Marlena Adamusiak)

Reklama_AXEL
4x5 cm

Zapraszamy każdego komu nie straszna
wczesna pora a lubi aktywnie spędzać czas z
ludźmi, którym zależy na zdrowiu i sprawności.

CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, wykładzin i
tapicerek meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe, własnościowe 47m2 na
mniejsze 2-pokojowe parter lun I piętro , lub równorzędne
zadłużone, spłacę zadłużenie. tel. 507-170-866
SPRZEDAM GARAŻ 26 m2 tel. 604-542-792

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
„NASZYCH SPRAW”
Zbigniew Rachwald
tel. kom. 609-22-31-57
e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl
9

AZYMUT KULTURA

Z okazji światowego dnia walki z AIDS na scenie
janowskiego Domu Kultury odbył się przegląd
Małych Form Teatralnych – „Pomyślmy o HIV". W
artystyczne szranki stanęło siedem zespołów ze
szkół ponadgimnazjalnych z Rumi, Redy i
Wejherowa. Impreza odbyła się pod patronatem
powiatowej i wojewódzkiej stacji epidemiologicznych.
Młodzi artyści w krótkich, ale sugestywnych scenkach
pokazali dramat oraz drogi wyjścia z podstępnej epidemii
ostatnich dziesięcioleci. W trakcie przerw na zasadzie
konkursu młodzież utrwalała wiedzę o przeciwdziałaniu
AIDS i gremialnie wykonywała sobie zdjęcia w koszulkach z
napisem „Nie jestem HIVokrytą". Na wojewódzki konkurs
do Gdańska jako laureaci pojechali uczniowie z Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi pod
kierunkiem pana Tomasza Jurkiewicza, którzy
pokazali teatralną etiudę „Teraz już ona otoczona
murem".
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
dwie grupy z Przedszkola „Puchatek” przedstawiły
tradycyjne jasełka oraz barwne pokazy taneczne. Najmłodsi
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 podczas dwóch
prezentacji obejrzeli spektakl pt. „Nieznośne słoniątko" w
wykonaniu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" ze Słupska.
W czwartek 10 grudnia odbyły się warsztaty decoupage
pt. „Idą święta" pod przewodnictwem pani Brygidy Bocian.
Leszek Winczewski

AKCJA „SERCE W KONSERWIE”
Już po raz piętnasty Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”
zorganizowało doroczną akcję zbiórki żywności i innych
artykułów dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Rumi
„Serce w Konserwie”. Żywność zbierano w 8 rumskich sklepach.
Dzięki współpracy wielu osób, wolontariuszy, uczniów
Ekologicznej Szkoły Społecznej i ich rodziców, a przede
wszystkim dzięki hojności rumian, ponownie udało się osiągnąć
wielki sukces.
Z pozyskanej żywności, a także innych przekazanych
artykułów, sporządzono 205 paczek po 10-15 kg. Trafiły one do
potrzebujących rodzin – podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rumi oraz Stowarzyszenia. Tradycyjnie
większa część została przekazana podczas dorocznej „Wigilii
dla Samotnych i Bezdomnych”. Ponadto ok. 100 paczek trafi dla
potrzebujących dzieci, które zostaną przekazane podczas
„Wigilii dla rodzin wielodzietnych” organizowanej przez
Stowarzyszenie w najbliższą niedzielę.
Red.
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