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CZYNSZ NA POCZCIE BEZ PROWIZJI 
 

Od 1 marca mieszkańcy Spółdzielni mogą zapłacić za 
czynsz bez prowizji we wszystkich placówkach Poczty 
Polskiej. To efekt zawartej w lutym przez Spółdzielnię 
umowy z Pocztą. Tym samym zwiększy się ilość punktów 
na terenie Rumi (w przypadku Poczty – na terenie całego 
kraju), w których mieszkańcy Spółdzielni będą mogli 
uregulować czynsz bez dodatkowych opłat.  

Jak pisaliśmy w jednym z ostatnich numerów „Naszych 
Spraw”, Spółdzielnia zawarła umowy z wieloma bankami i 
agencjami płatniczymi, tak aby umożliwić mieszkańcom 
bezprowizyjne opłacanie czynszu – bliżej ich miejsca 
zamieszkania, przy okazji zakupów – tak by nie musieli 
fatygować się do kasy w biurze Spółdzielni, znajdującej się 
w sporej odległości od większej części osiedla.  

Poniżej zamieszczamy lokalizacje placówek, w których 
można zapłacić czynsz bez prowizji: 
1. Poczta Polska – ul. Pomorska 11A, Starowiejska 17. 

Dębogórska 7A, Sobieskiego 14, Majkowskiego 14, 
Grunwaldzka 108 (CH Port Rumia) 

2. Monetia – ul. Dąbrowskiego 125, Dąbrowskiego 2, 
Kosynierów 17 

3. Bank Millenium, ul. Starowiejska 9 
4. Bank Pekao SA, ul. Dąbrowskiego 131 
5. PKO BP, ul. Sobieskiego 16 
6. Bank Rumia Spółdzielczy, ul. Morska 21 
7. BZ WBK, Dąbrowskiego 20 
8. BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Morska 26 
 

Zachęcamy do korzystania z tych możliwości. 
Zarząd Spółdzielni 

 

UWAGA OSZUŚCI! 
 

Informujemy, że w ostatnich dniach miała miejsce próba 
wyłudzenia pieniędzy przez oszustów przedstawiających się za 
pracowników Spółdzielni, za usunięcie rzekomej awarii. 

Prosimy mieszkańców, którzy nie zgłaszali konieczności 
usunięcia jakiejś usterki, o potwierdzenie ewentualnej interwencji w 
biurze Spółdzielni – w godzinach pracy biura administracji pod nr 
tel.: 58 679-57-43, 58 679-57-53, a w godzinach 
popołudniowych/wieczornych pod nr: 607 978 495 (elektryk) lub 
607 978 497 (hydraulik). 

Wyjaśniamy, że pracownicy Spółdzielni ubrani są w zielone 
kombinezony z logo Spółdzielni, posiadają identyfikatory i nie 
żądają żadnych opłat z tytułu świadczonych usług. Red. 
 

POSIEDZENIE RADY 

NADZORCZEJ 
 

Pod koniec lutego odbyło się kolejne posiedzenie Rady 
Nadzorczej Spółdzielni. Członkowie Rady – jak każdego roku – 
dokonali podziału na części zbliżającego się Walnego 
Zgromadzenia. Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne WZ 
podzielone zostało na trzy części, a każda z nich obejmie ten sam 
obszar osiedla jak poprzednio. Jedynie część druga, obejmująca 
teren jednostki „D”, została „powiększona” o oddany pod koniec 
2015 roku budynek przy ul. Pomorskiej o nr 17C. 

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady wysłuchali 
informacji na temat przetargów na roboty budowlane objęte planem 
funduszu remontowego na rok 2016 oraz na temat windykacji 
należności czynszowych.   A.F. 

 

Uwaga!  
Znaleziono klucze przy kasie w biurze 

Spółdzielni. Do odbioru w Sekretariacie –  
I piętro, p. 104 
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CIEKAWE, DLACZEGO? 

 

Dlaczego ten marcowy dzień, konkretnie ósmy 
marcowy dzień, budzi we mnie ciągle falę ciepłych 
uczuć i wzruszenia? 

Przecież wiem, że te co bardziej świadome swych 
konstytucyjnych, ludzkich i boskich praw, kobiety – 
stanowczo burzą się przeciw czczeniu pań w jakiś jeden 
dzionek – gdy im słusznie należy się codzienny zwykły 
szacunek, a jeśli cześć – to nieustanna.  

Ponadto obecnie wielka gala świąteczna – to już 
tylko w krajach, co do których wyrażamy wątpliwości 
tyczące się wielu innych praw obywatelskich 

Wiem także, że samo pochodzenie, początki tej, 
oczywiście niewydarzonej, tradycji – budzą wątpliwości. 
Jakieś amerykańskie strajki, marsze sprzed stulecia – 
było, nie było?! 

A kończy się często kwiatuszkiem w ręce lekko [ albo 
mocniej]  chuchniętego małżonka wracającego z 
zakładowej uroczystości. Może to też już jest tradycją, 
albo wspomnieniem – wszak dzisiaj nie ma czasu, by w 
robocie jubilować. Chyba że to urodziny dyrekcji. 

No i przy tym wszystkim, gdy przychodzi ten  
8 marca, jakoś sympatyczniejszy wydaje mi się cały 
świat.  Wszystkie panie, od rana – w jakiejś mgiełce, w 
różowym obłoczku. Słońce świeci, choć chmury. I nawet 
własna, poranna, gęba w lustrze – mniej paskudna niż 
zwykle 

To wszystko przez Was! To przez nasze Damy – 
Córki, Żony, przez Damy Mamy!!! Przez Damy Sąsiadki, 
Koleżanki… 

Jesteście z nami stale, ale jakoś czasami 
codzienność przyćmiewa Wasz blask. No, to może 
dobrze, że przedwiośnie zaczyna się cieplejszymi 
podmuchami, ptakami, pierwszymi listkami… 

 

I Pierwszymi Damami każdego z nas. 
Zbigniew Rachwald 

 
 
 Szanowni właściciele 

psów! 

 

Ponownie prosimy i apelujemy o 

niewypuszczanie piesków na trawniki przy 

budynkach mieszkalnych, a zwłaszcza na 

nowe nasadzenia i trawniki przy budynkach, 

placach zabaw. Jest wiele terenów, łąk, 

trawników w dalszej odległości od budynków, 

gdzie mogą Państwo wypuścić pieski, tak by te 

mogły się załatwić.  

Niestety w ostatnim czasie zarejestrowaliśmy 

wiele takich  przypadków (m.in. na terenach przy 

nowym placu zabaw przy ul Gdańskiej 33-37) 

wypuszczania czworonogów. Niestety psy 

niszczą nowe nasadzenia, trawniki, które 

kosztowały dużo pieniędzy, pracy i o które 

winniśmy wspólnie dbać. Zwłaszcza, że 

niewątpliwie póki co upiększają nasze osiedle. I 

oby było tak jak najdłużej. 
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CENTRUM OZE W RUMI 
 

Firma „Sun Supply” Sp. z o.o. (która swą siedzibę ma w 

jednym z lokali w pawilonie handlowym przy ul. Stoczniowców – 

red.) we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Janowo” 

planuje zagospodarować teren dziedzińca lokali użytkowych 

przy ulicy Stoczniowców 7b pod rozbudowę Centrum OZE 

(Odnawialne Źródła Energii – red.). Centrum ma być 

wyposażone w 3 instalacje fotowoltaiczne wykonane w różnych 

technologiach (monokrystaliczne, polikrystaliczne, CIGS) o 

łącznej mocy 4,5kW. Wszystkie instalacje będą dokładnie 

opomiarowane celem weryfikacji ich produkcji energii 

elektrycznej przy różnych warunkach atmosferycznych. Kolejna 

instalacja PV o mocy 6kWp zostanie wykonana w technologii 

glas/glas i będzie mieściła się na wewnętrznej fasadzie 

budynku. Całość będzie współpracowała z magazynem energii 

firmy „Tesla” wyeksponowanym w bezpiecznej obudowie 

metalowej. W dodatkowej obudowie będą zlokalizowane 4 

inwertery współpracujące z każdą z instalacji. Od strony 

południowej planuje się zamontować nowatorski system 

podgrzewania CWU i wspomagania CO o nazwie PV-TERM. 

Przy każdej instalacji ma powstać tablica informacyjna 

opisująca zasadę działania każdego z urządzeń. 

Wyprodukowaną energię  planujemy wykorzystać do 

oświetlenia całego placu Centrum OZE oraz oświetlenia 

osiedlowego placu zabaw wraz z siłownią mieszczącą się w 

pobliżu. Instalacja będzie opomiarowana i zwizualizowana na 

dwóch monitorach celem przedstawienia produkcji energii 

elektrycznej w danym momencie. Inwestycja ma na celu 

podnoszenie świadomości wśród mieszkańców na temat 

energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz 

termomodernizacji. 

Firma „Sun Supply” Sp. z o.o., zajmująca się na co dzień 

montażem systemów fotowoltaicznych, uruchomiła w zeszłym 

roku centrum szkoleniowe PV, uzyskując w międzyczasie 

akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na przygotowywanie 

przyszłych monterów instalacji fotowoltaicznych do egzaminu 

państwowego. Centrum posiada własną salę szkoleniową 

mieszcząca jednocześnie 14 osób. Poza działalnością 

komercyjną, „Sun Supply” Sp. z o.o. prowadzi zajęcia 

edukacyjne na temat odnawialnych źródłach energii dla 

uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla pracowników 

urzędów państwowych. Firma „Sun Supply” we współpracy z 

SM „Janowo” planuje w niedługim czasie organizować 

spotkania dla mieszkańców chcących poszerzyć swoją wiedzę 

nt. OZE.  

Kamil Łapiński, Marcin Kordalski
 

Od red. – Prezentowany powyżej projekt spotkał się z zainteresowaniem Zarządu Spółdzielni, który planuje w niedługim czasie podjąć 
kroki w sprawie wykonania modernizacji elewacji pawilonu handlowego przy ul. Stoczniowców 7. W ramach prac przewidziane jest też 
zagospodarowanie terenu wewnątrz pawilonu (patio), a współpraca Spółdzielni z tą firmą idealnie wpisałaby się w te plany. 

 

PREZENTACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM 
 

W ubiegły czwartek, po sesji Rady Miejskiej, 

przedstawiono projekt tak zwanego „węzła 

integracyjnego” w Janowie. Taki węzeł to miejsce, gdzie 

łączą się trasy samochodowe, autobusowe, a także 

rowerowe z drogami żelaznymi, czyli z koleją. Sens jest 

taki, że dojeżdżamy do stacji, tam zostawiamy swoje 

pojazdy i kontynuujemy – przede wszystkim do pracy - 

podróż koleją. 

Ten janowski węzeł jest o tyle interesujący, że mógłby 

pełnić także rolę trasy komunikacyjnej, bo inwestycja 

zawierałaby – prócz typowych elementów, jak drogi 

dojazdowe i parkingi – także tunel pod torami kolejowymi 

od ulicy Gdańskiej do Sobieskiego. U wylotu tunelu przy 

Sobieskiego miałoby powstać skrzyżowanie 

umożliwiające ruch pojazdów od strony ul. Gdańskiej – 

nie tylko w stronę Wejherowa, ale i Gdyni. 

Tak poważna inwestycja niosłaby za sobą oczywiście 

znaczne zmiany w obecnej zabudowie tego terenu, m.in. 

należałoby wyburzyć obecną siedzibę Ogniska Dziadka 

Lisieckiego. 

Obecnie podstawowym problemem jest uzyskanie 

zewnętrznego finansowanie tego projektu. 

Redakcja 

Dom Kultury SM „Janowo” 
zaprasza osoby dorosłe 

na dwudniowe wiosenne  
 

WARSZTATY DECOUPAGE  

pt. „Wielkanocna pisanka" 
 

16 i 17 marca w godz. 16-18.00 
 

ilość miejsc ograniczona 

zapisy pod nr tel. 58 671-82-93 

 
Tak prezentuje się projekt instalacji, która być może niedługo stanie 

się niewątpliwą atrakcją Rumi 
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KOLEJNA EDYCJA 

AKCJI „GORĄCE 
SERCE” W ISKIERCE 
 

 

W lutym 2016 r. nauczycielki z przedszkola 
„Iskierka” ponownie zorganizowały akcję „Gorące 
serce”. Przedsięwzięcie miało na celu zbiórkę 
wykonanych przez dzieci serduszek dla dzieci z 
oddziału pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy w Wejherowie.  

Podobnie jak w ubiegłym roku, do udziału w akcji 
zaprosiliśmy kilka rumskich przedszkoli: „Przedszkole 
Pod Topolą”, Przedszkole „Janowiaczek”, Przedszkole 
„Słoneczna Jedynka”, Przedszkole „Bajka”, 
Przedszkole „Rezydencja Malucha”, Niepubliczne 
Przedszkole Sióstr Salezjanek im. św. Rodziny, które 
również przygotowały kolorowe niespodzianki dla 
chorych dzieci. W sumie zebrano ponad 100 serc i 
serduszek. Aby umilić małym pacjentom Walentynki i 
pokazać im, że dzieci z Rumi o nich pamiętają, 
nauczycielki z „Iskierki” wszystkie zebrane prace 
zawiozły do szpitala. Mali pacjenci z radością przyjęli 
prezenty i dzięki nim choć przez chwilę zapomniały o 
chorobie. 

Przedszkolakom i nauczycielkom z wyżej 
wymienionych przedszkoli dziękujemy za udaną 
współpracę i zaangażowanie w akcję, która 
niewątpliwie wywołała uśmiech na wielu twarzach. 

 
Ewelina Kamińska 

 

PAMIĘTAJ O 1% 

 

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym przypominamy o 
możliwości odliczenia 1% podatku na wybraną przez siebie 
organizację pożytku publicznego. 

Poniżej podajemy numery KRS zwracających się o pomoc 
mieszkańców Rumi, a także różnych organizacji działających na 
terenie naszego miasta. 

 
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  

 
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: 2097 Kostrzewa Paweł 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel: 20028 Tafelski Marcin 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel:18950 Julia Szmit 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel:1859 Łukasiewicz Agata 

 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY 
SPOŁECZNEJ 

KRS: 0000049740 

 
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 

KRS: 0000228279 Cel: Postaw na Rodzinę 

 
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 

 
FUNDACJA DOBROCZYŃCA 

KRS: 0000421936 

 
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 

 
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA 

KRS: 0000315840 

 
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK 
NIEBA" 

KRS: 5882378570 

 
OTOZ ANIMALS 
KRS: 0000069730 

 

Dom Kultury SM "Janowo" 
zaprasza  

 

Panie 60+ 
na zajęcia gimnastyki 

poniedziałek i środa 
godz. 12.15 i 13.20 

 

zapisy i informacje 504-10-66-18 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 

  

 posiada na wynajem lokal w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 3 kl. B 
 

Lokal o pow. 16,9m
2  

położony jest na IV piętrze, idealny na dodatkowe pomieszczenie. 
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. 

 

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

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 

 

 posiada na wynajem lokal użytkowy przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0m2 
 

Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – 
kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną oraz alarmową 

 

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

 

 

 
TANIE I RZETELNE CZYSZCZENIE dywanów i tapicerek,  
u klienta, EUROWIOL, 503-691-971 

 
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 lub I piętro lub równorzędne 
zadłużone, spłacę zadłużenie tel. 507-170-866 

 
GARAŻ DO WYNAJĘCIA ul. Łużycka  788 662 662

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu własnościowe 37m

2
 na 

9 piętrze na Rumię parter, I piętro 510-322-852 

 
WYNAJMĘ 33m

2
 tanio 696-043-362 

 
 
 
 

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. 

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 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

PODZIĘKOWANIA 

Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” wspólnie z 
ZHP Hufiec Rumia od 10 lutego wydaje posiłki 
regeneracyjne dla osób samotnych  
i niepełnosprawnych będących podopiecznymi 
Stowarzyszenia i MOPS. Posiłki te będą wydawane  
do 29.03.2016 w lokalu Stowarzyszenia  
(ul. Stoczniowców 7). 
 

W te chłodne i zimowe dni gorąca strawa, jaką 
serwujemy dwa razy w tygodniu (środy i czwartki), jest 
niejednokrotnie jedynym gorącym posiłkiem naszych 
podopiecznych w ciągu dnia. Podziękowania należą 
się członkom naszego Stowarzyszenia za ich 
zaangażowanie oraz ZHP z komendantem panem 
Bogdanem Formelą za przygotowanie posiłku. 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają nas  

w akcji niesienia pomocy osobom poszkodowanym 
przez los. 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

Aleksander Kubina  Hanna Kawa Krystyna Bochnia 
Redakcja biuletynu „Nasze Sprawy” wyjaśnia, że do 
numeru 434 „Naszych  Spraw” wkradł się „chochlik 
drukarski” i w druku na stronach 4 i 5 biuletynu 
pozamieniał niektóre litery „ś” na „t”, m.in. w nazwisku 
Komendanta Straży Miejskiej Rumi Pana Romana 
Świrskiego. Za zaistniałą sytuację przepraszamy. 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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KAZIMIERZE, KAZIKI, „KAZIUKI”... 
 

Imię Kazimierz należy do najpopularniejszych w 
Polsce, mimo że jego źródłosłów według niektórych 
jest niezbyt sympatyczny - „psuje, niszczy pokój”. Inni 
twierdzą odwrotnie - „nakazuje pokój”. I tego się 
trzymajmy! Dlaczego imieniny Kazimierzów, Kazików, 
Kaziów przypadają 4 marca? Tego dnia w roku 1484 
zmarł – na gruźlicę - w Grodnie w wieku 26 lat 
królewicz Kazimierz. Był drugim synem (z sześciu; 
poza nimi było jeszcze siedem sióstr!) króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Kanonizowany został w 
1602 r., potem ogłoszony patronem Polski i Litwy. 
Swoim patronem wybrali go także kawalerowie 
maltańscy. Pod jego wezwaniem jest okazała katedra  
w Wilnie i tam też od 400 lat obchodzi się odpustowy 
jarmark „kaziuki”, z pochodem „igrców”. Tradycję tę 
ostatnio przenieśli do Poznania i Szczecina dawni 
mieszkańcy Wileńszczyzny.  

Przy okazji warto przypomnieć, że przynajmniej 
kilku z polskich władców i to z dynastii Piastów (także 
śląskich), i z dynastii Jagiellonów nosiło to imię. 
Niektórym nadano przydomki, dobrze świadczące o 
ich panowaniu. Z Piastów – książęta Kazimierz 

Odnowiciel i Kazimierz Sprawiedliwy (jego „pamięta” 
nadal istniejąca baszta w Kazimierzu Dolnym n. 
Wisłą), król Kazimierz Wielki (zwany też „królem 
chłopów”), który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną”, w tym liczne obronne „orle gniazda”. 
Sławili tego króla m. in. wdzięczni Żydzi, po których 
pozostała krakowska dzielnica Kazimierz.  

Wspomniany Kazimierz Jagiellończyk był nie tylko 
ojcem świętego i czterech królów (w tym Czech i 
Węgier oraz kolejno trzech polskich), ale odzyskał 
także Pomorze z rąk krzyżackich. Za jego czasów 
powstał wspaniały ołtarz Wita Stwosza i zaczął się 
kształtować w Polsce renesans. 

A czy leżąca w pobliżu Rumi wioska ma też coś 
wspólnego z władcami? No nie, ten dawny przysiółek, 
przez lata należący do obszaru Rumi, zyskał swą 
nazwę prawdopodobnie od imienia pierwszego 
osiedleńca.  

Wszystkim Kazimierzom, Kazikom, Kaziom życzę 
pięknych imienin i wiele dobrego w całym roku! 

Jerzy Hoppe  

 


