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GŁOSOWANIE JUŻ TRWA!!! 
Głosuj na nasz projekt  

 

12 września rozpoczęło się głosowanie na projekty 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

Na liście do głosowania jest również projekt 

dotyczący naszego osiedla o nazwie: „REMONT 
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA OSIEDLU 
„JANOWO” – GDAŃSKA 37-39” – i widnieje on 

pod numerem 2. 

Nasz projekt dotyczy remontu fragmentu ulicy na 
wysokości bud. Gdańska 37 i 39 – aż do wyjazdu w 
kierunku ul. Gdańskiej. Remont obejmie około 70 
metrów aktualnie bardzo zniszczonej nawierzchni. W 
ramach prac wykonane zostaną także przejścia dla 
pieszych w rejonie nowego placu zabaw, co na pewno 
poprawi bezpieczeństwo – zwłaszcza dzieci. Całkowity 
koszt prac szacowany jest na 200 tys. zł. Warto dodać, 
że ulica ta łączy się z ulicą Wrocławską, Krakowską i 
Poznańską. Dlatego też zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do głosowania na nasz projekt, aby 
znalazł się on wśród zwycięskich inwestycji. 

Łącznie do tegorocznego budżetu obywatelskiego 
zostało zgłoszonych 60 projektów, z czego pozytywnie 
zweryfikowane zostały 42. W tym roku, po raz pierwszy, 
będzie można zagłosować na jeden projekt inwestycyjny 
(łącznie do wyboru w tej kategorii jest 31 projektów) oraz 
na jeden z listy projektów prospołecznych (tu do wyboru 
mamy 11 propozycji).  

Głosować można tylko raz, a głos może 
oddać każdy mieszkaniec Rumi bez ograniczeń 
wiekowych. Głosowanie trwa do 26 września.  

A.F. 
 

JAK GŁOSOWAĆ? 
 Należy wejść na stronę internetową: 

budzetobywatelski.rumia.eu 
 Wpisać swój PESEL, imiona rodziców i potwierdzić, 

że się jest mieszkańcem Rumi 
 Z listy inwestycyjnej należy wybrać jeden projekt – 

NASZ MA NUMER 2 
 Z listy projektów prospołecznych należy wybrać 

jeden projekt. 
 Następnie należy kliknąć GŁOSUJ 

 

ZA CZYNSZ MOŻNA PŁACIĆ BLIŻEJ… 
 

Przed kilkoma dniami, w biurze Spółdzielni, byliśmy świadkami 
ciekawej rozmowy. Pewna mieszkanka pyta mieszkańca czy przyszedł 
zapłacić za czynsz. Gdy ten twierdząco odpowiedział, owa Pani stwierdziła 
„ale przecież nie musisz tak daleko chodzić, przecież bliżej domu możesz, 
na poczcie albo w banku…”. 

I faktycznie – jak niejednokrotnie pisaliśmy, dla Państwa wygody, 
spółdzielnia zawarła umowy z różnymi bankami i agencjami płatniczymi, 
dzięki czemu mieszkańcy mogą w nich zapłacić za czynsz bez prowizji. 

Mieszkańcy mogą – nie fatygując się do kasy w biurze Spółdzielni, 
znajdującej się w sporej odległości od większej części osiedla – wybrać 
jeden z licznych punktów czy banków na terenie miasta. W ramce obok 
zamieszczamy lokalizacje placówek, w których można zapłacić 
czynsz bez prowizji. Przypominamy też o najwygodniejszej i najszybszej 
metodzie regulowania czynszu, a mianowicie korzystając z internetowego 
konta bankowego. Spółdzielnia ma kilka kont, na które można dokonywać 
wszystkich opłat (ich wykaz znajduje się na stronie internetowej www.smj-
rumia.pl). Zachęcamy do korzystania z tych możliwości. 

Zarząd Spółdzielni 

 

Placówki, w których można zapłacić za 
czynsz bez prowizji 

 

1. Poczta Polska (wszystkie placówki),  

najbliższa: ul. Pomorska 11 

2. Monetia 

 ul. Dąbrowskiego 125 

 ul. Dąbrowskiego 2 

 ul. 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 

http://www.smj-rumia.pl/
http://www.smj-rumia.pl/
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RANDEZ VOUS Z KULTURĄ 
 

Tegoroczne lato mija z wielkim żalem, że było mało słońca i 
dużo deszczu. Wracający znad Bałtyku mówili, że to co prawda 
polskie morze, ale niemieckie ceny i angielska pogoda. 

W tych warunkach działał również spółdzielczy Dom Kultury, 
w którego kompleksie, przy Pomorskiej 11, trwały intensywne 
prace rewitalizacyjne. Montaż tak wyczekiwanej klimatyzacji 
oraz zaplecza technicznego w niczym nie storpedował 
tradycyjnej akcji letniej dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy 
podczas jej trwania pięć wyjazdów autokarowych po naszym 
regionie oraz cztery eskapady pod hasłem „SKM-ką zwiedzamy 
Trójmiasto”. 

O dynamiźmie naszych wyjazdów niech świadczy fakt, że 
oprócz wspomnianych środków lokomocji płynęliśmy promem 
przez Wisłę, kolejką wąskotorową podróżowaliśmy po 
Żuławach, szynobusem zwiedziliśmy Kaszuby. Jechaliśmy 
także wozami drabiniastymi oraz ręczną drezyną w kościerskim 
muzeum kolejnictwa. Gdyby to było możliwe, pewnie 
odpalilibyśmy stare kadilaki w muzeum „American old cars”. 
Dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki w naszej placówce 
można było, pod okiem animatora uczestniczyć w grach i 
zabawach, warsztatach plastycznych oraz uczyć się gry na 
gitarze. 

Na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy nasz tradycyjny 
festyn „Janowska Biesiada". Przy upalnej wręcz pogodzie 
można było obejrzeć spektakl uliczny "Trollowisko", 

posmakować grochówki przygotowanej przez Stowarzyszenie 
„Pomóż Sąsiadowi”, upiec kiełbaski na ognisku, a nade 
wszystko posłuchać różnorodnej muzyki. Były sentymentalne 
przeboje Anny Jantar w wykonaniu Anny Żebrowskiej. Ogniste 
rytmy z serca Karaibów serwował sam mistrz kubańskiego 
rytmu Jose Torres i jego „Havana Dream”s. Muzykę biesiadną i 
taneczną na zakończenie zabawy serwował znany janowskiej 
publiczności zespół „Półtora Gościa”. Korzystając z okazji 
trzeba wspomnieć o sponsorach imprezy, a byli nimi miasto 
Rumia, nasza Spółdzielnia oraz rozdająca morze gadżetów 
Twoja Telewizja Morska z Wejherowa.  

Cykl imprez plenerowych zakończył  w minioną niedzielę 
piknik rodzinny "Popołudnie Jacka i Agatki, ich rodziców, 
dziadka i babki". 

Kończąc letnie wspomnienia zapraszam wszystkich 
naszych mieszkańców na imprezy, które organizować będziemy 
w budynku z odnowioną szatą zewnętrzną w jakże miłej i odtąd 
klimatyzowanej sali. Zaczynamy w niedzielę 25 września o 
godz. 17.00 spotkaniem ze znanym reżyserem Januszem 
Zaorskim. Zachęcamy także do uczestnictwa w naszych 
klubach i sekcjach. Ich katalog prezentujemy w bieżącym 
numerze naszego biuletynu. 
 

Leszek Winczewski 

 

ROWEROWA RUMIA 
POD DĘBOWĄ GÓRĄ 

 

Tydzień temu, w sobotę, na całym terenie świetnego muzeum 
państwa Dzięgielewskich w Kazimierzu, słychać było wrzawę 
dwustu dziewiętnastu uczestników tegorocznego pikniku 
„Samej Ramy”. Rowerzystki, rowerzyści i bardzo liczne 
rowerzyściątka w asyście naszej Straży Miejskiej – wszyscy 
najpierw elegancko przejechali ulicami miasta [dzieci bliżej 
chodnika, dorośli bliżej osi jezdni!]. A już na Majowej – hulaj 
dusza! Zachęcani gromkim głosem Romana Łuczaka rowerowe 
towarzystwo łamało sobie głowy w licznych konkursach, 
prześcigało się w grach zręcznościowych… I korzystało z 
dobrodziejstw stołu. Szczodrzy sponsorzy zapewnili i słodycze, 
i różne owoce, nie można też zapomnieć o darze rumskich 
harcerzy – dwóch wielkich kotłach grochówki. I ja z nimi byłem, 
weseliłem się, ale z jadła z żalem zrezygnowałem – wszak 
przywiozłem się autem, nie rowerem   

Zeter 

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ SAMA RAMA 
SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYCIECZKI ROWEROWE 

 

24 września 2016 - Rumia - HEL – Rumia 147 km (wyjazd z Rumi o godz. 08.00, parking przy SP nr 9) 

1 października 2016 – WYCIECZKA NIESPODZIANKA - 44 km (wyjazd godz. 09.30 - parking przy SP nr 9) 

 
Kontakt: Roman Łuczak 888 233 200 
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PRACOWITE LATO 
 

W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z 
remontem elewacji i wykonaniem docieplenia ścian od strony 
patio pawilonu handlowo-usługowego przy  
ul. Pomorskiej. W ramach prac wymieniono również stolarkę 
okienną i drzwiową. Wykonano też większość prac wewnątrz 
Domu Kultury – zainstalowano już m.in. klimatyzację. Teraz 
rozpoczną się prace brukarskie na patio pawilonu – powstaną 
nowe chodniki, a następnie firma ogrodnicza zajmie się 
nasadzeniami. W ramach tego remontu aktualnie 
wykonywane są prace dociepleniowe zewnętrznych ścian 
pawilonu, których zakończenie planowane jest na koniec 
września.  

Jednocześnie na osiedlu trwają prace ujęte w 
tegorocznym planie funduszu remontowego. Dotychczas 

dokonano wymiany podestów przed wejściami do klatek 
schodowych w 7 budynkach. Nowe podesty zostały wyłożone 
antypoślizgowymi kamiennymi płytami. Prace te są aktualnie 
wykonywane w budynku Szczecińska 1. Wyremontowano 
elewację zewnętrzną wiatrołapów w budynku Gdańska 6, a 
takie prace przeprowadzane są w budynku Gdańska 47. 

Ponadto w 15 budynkach wymieniono oświetlenie na tzw. 
kroczące. Na ukończeniu są prace związane z remontem 
loggii w budynkach – obecnie na osiedlu rusztowania są 
rozstawione jeszcze przy budynku Wrocławska 31 i Gdańska 
14. Wymieniono też słupy parkowe na terenie jednostek C i D, 
a na ukończeniu są prace z tym związane na jednostce E.  

AF

 

MINISTERSTWO ODPOWIEDZIAŁO 
 

W nr 437 „Naszych Spraw” z dnia 1 kwietnia 2016r.  
pisaliśmy na temat wspólnego listu przedstawicieli spółdzielni 
mieszkaniowych z terenu Rumi, Redy i Gdyni skierowanego 
do Kazimierza Smolińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa. W piśmie tym zawarto prośbę o 
uwzględnienie przez Rząd RP w przygotowanych zmianach w 
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych konkretnego 
zagadnienia. Dotyczy ono obecnie obligatoryjnego 
powoływania na podstawie obowiązujących przepisów w 
spółdzielniach mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej po 
ustanowieniu odrębnej własności ostatniego lokalu w danej 
nieruchomości (tak stanowi obecnie obowiązujący art. 26 ust. 
1 ustawy). W praktyce oznacza to stopniową likwidację 
spółdzielni mieszkaniowych, bardzo często wbrew woli 
zainteresowanych członków spółdzielni, zamieszkujących 
daną nieruchomość. Ponadto przepis ten jest 
niekonstytucyjny i godzi w prawo współwłaścicieli 
nieruchomości, którzy mimo nawet zachowania formalnego 
członkostwa w spółdzielni są zmuszeni do bycia wspólnotą 
mieszkaniową, bez względu na ich wolę w tej sprawie. 
Jednocześnie przedstawiciele ww. spółdzielni wnioskowali, by 
artykuł 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
stanowił, że jeżeli w określonej nieruchomości zostaną 
wyodrębnione wszystkie lokale, ustanowienie wspólnoty 
mieszkaniowej dla takiej nieruchomości byłoby możliwe po 
podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie. Innymi słowy 

większość właścicieli, a nie obligatoryjny przepis, powinna 
decydować o pozostaniu w spółdzielni bądź utworzeniu 
wspólnoty mieszkaniowej w jej miejsce. Decyzja ta powinna 
być dobrowolna, a utworzenie wspólnoty winno wiązać się z 
ustaniem członkostwa w spółdzielni. 

W sierpniu wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa w 
powyższej sprawie. Poinformowano w niej o wpisaniu do 
Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów 
projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Wyjaśniono, że zawarte w nowelizacji zmiany mają na celu 
przede wszystkim uporządkowanie kwestii dotyczących 
funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, które zostały 
wskazane przez Trybunał Konstytucyjny. W piśmie zapisano 
też, że Ministerstwo analizuje również dalsze zmiany 
dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz 
ich zakres. Ministerstwo poinformowało, iż wraz z 
przekazaniem tego projektu do uzgodnień międzyresortowych 
zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. I 
wtedy osoby zainteresowane tą tematyką będą mogły 
zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych uregulowań. 
Jednocześnie zapewniono, ze zgłoszone w piśmie propozycje 
przedstawicieli spółdzielni zostaną rozpatrzone w toku 
dalszych prac nad projektem nowelizacji. 

O dalszych losach propozycji jak i samej nowelizacji 
będziemy informować na łamach biuletynu. 

Redakcja 
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ON MÓWI PO POLSKU?! 
 

Mało tego! Mówi po polsku poprawnie. Naprawdę są tacy. 

No, puryści językowi, może dziwacy…  
A może patrioci, proszę najmilszych Czytelników?! Wszak 

patria, kraj ojców, ojczyzna - to nasz kraj, którego językiem – 
ojczystym językiem - jest polski.  

W tych dniach wiele rocznic, dni ważnych – „Solidarność”, 
Powstanie Warszawskie, trzydziesty dziewiąty. Wkrótce święto 
Niepodległości.  

Słuszny i pożądany festiwal pamięci, w mowie, piśmie i 
czynie. Ale właśnie w mowie, mowie wszelakiej - sejmowej, 
domowej, biurowej czy nawet nauczycielskiej - słychać 
polszczyznę chromą, okulawioną przez niedbałość, 
nieumiejętność, lenistwo, zbędny pospiech - krótko: brak 
patriotyzmu. 

I nie chodzi mi tu o różne wulgaryzmy. To będzie istniało 
zawsze, warunkowane wyczuciem, poziomem kultury osobistej, 
wychowaniem, często modą… Jednakże to ta normalna, nie 
wulgarna, codzienna polszczyzna, zarówno tych z nas – lepiej, 
jak i tych z nas – gorzej wykształconych – jest po prostu 
przesmutna.  Największą pretensję należy mieć – jak zwykle  - 
do mediów. Przecież określenie „tak powiedzieli w telewizji, radiu, 
gazecie” nie dotyczy tylko treści, ale i formy wypowiedzi. I nie 
wiem, kto jest bardziej winny – czy ci – prezenterzy, którzy mówią 
z ekranów, czy ci – prezesi, dyrektorzy programów - którzy takich 
właśnie sobie dobierają.  

Istnieją pewne formy promocji polskiej polszczyzny.  Ciągle 

działa konkurs pn. Mistrz Mowy Polskiej. Laureaci to różne 
świetne osoby, chociażby panie Zofia Kucówna, Barbara 
Kraftówna, Magdalena Zawadzka czy panowie Krzysztof Zanussi, 
Wojciech Młynarski, Tadeusz Sznuk. Wśród tegorocznych 

kandydatów widziałem m.in. aktorkę Jadwigę Barańską, księdza 
Adama Bonieckiego i sprawozdawcę sportowego Przemysława 
Babiarza. Oczywiście ozdobnie namawiam do internetowego czy 
SMS-owego głosowania na któregoś z chyba kilkunastu 
tegorocznych kandydatów. 

Ale mnie głównie chodzi o nas. Tutaj w Rumi, w Janowie, 
wśród najmilszych mieszkańców Spółdzielni. Przykładów, 
powiedzmy delikatnie, niefrasobliwości językowej jest mnóstwo, 
więc wypada wymienić przynajmniej jakiś jeden. Proszę bardzo: 
ubieramy buty, czapkę czy kalosze. Kochani, to nie tak! Ubieram 
– małego Henia czy Beatkę, bo sama nie potrafi; ubieramy także 
świąteczną choinkę – z tego samego powodu. A kapelusz 
nakładam. Względnie korzystamy z zaimka zwrotnego – się. I 

ubieram się w odświętny garnitur, w wystrzałową balową suknię. 
Wiem, że narażam się Państwu swoim zadzieraniem nosa – 

już nie ma kto nas pouczać, myślałby kto, że to jakiś humanista, 
polonista czy jakiś inny –ista. Proszę więc serdecznie o 
wybaczenie, tym bardziej serdecznie, że nadal jestem głęboko 
przekonany, iż używanie jak najlepszej polszczyzny jest także 
widomym znakiem przywiązania do Polski.  

W dzisiejszych dziwnych czasach stale trwa trochę 
bezsensowna licytacja – kto jest lepszym, a kto gorszym patriotą. 
No, to w miejsce pełnych agresji wzajemnych - proponuję piękny i 
uczciwy sprawdzian - posłuchajmy przechodnia, znajomą, 
radnego, posłankę czy ministra, stosując prosty kod - patriota 
mówi po polsku!   

Albowiem poprawne wysławianie się - z szacunkiem dla 
naszej mowy - jest jedną z ważnych oznak patriotyzmu. Od 
święta, ale i na co dzień, bez fanfar. 

Zbigniew Rachwald 
 

POLITYKA A JĘZYK 
 

Rocznica wybuchu II wojny światowej skłania m.in. do 
refleksji, jak bardzo wojna nakręca spiralę nienawiści. Odbija to 
się również na języku. Z filmów i książek wiemy, że np. lotnicy 
wszystkich walczących stron nazywali przeciwników krótko 
„bandytami”. Wtedy o Niemcach powszechnie Polacy mówili 
„Szkop”, „Szwab”, „Fryc”.  Już po wojnie padały propozycje, by 
„Niemiec” czy „Hitler” („głupi malarz”) wyjątkowo pisać małą literą. 
Jakimi słowami oni określali Polaków podczas okupacji, tu 
pomińmy... Ot, polityka! Dzisiaj natomiast obowiązuje tzw. 
poprawność polityczna i według niej nawet znaczeniowo 
neutralny „Murzyn” brzmi obraźliwie. Powinniśmy mówić 
„Afrykanin” (Murzyn z Afryki) i Afroamerykanin (Murzyn z USA)?! 
Niezbyt to logiczne, tak jak odpowiednik „Europejczyk” też 
jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia... 

Czasem się słyszy, że w naszych czasach, czasach telewizji i 
Internetu, wszystko jest polityką. Zwykle to zarzut, coś 
niedobrego. Szczególnie gdy tak mówią przedstawiciele aktualnej 
opozycji. Według słownika polityka to „ogół spraw dotyczących 
rządzenia państwem, organizacji spraw publicznych i utrzymania 
stosunków z innymi państwami”. Taka definicja jest neutralna,  
zgodna z źródłosłowem greckim. Natomiast wyraźnie negatywne 
zabarwienie ma pokrewny wyraz „politykierstwo”. Ciekawe, że 
słowo „polityk” może być rozumiane także jako „człowiek układny, 
przebiegły”, co niekoniecznie brzmi sympatycznie. A w Roku 
Sienkiewicza warto przypomnieć, że w „Trylogii” słowo „polityka” 
oznaczało... grzeczność. Od takiego znaczenia nasi politycy 
odeszli bardzo daleko, chyba nie trzeba przytaczać przykładów... 

Tak czy inaczej na pewno bieżąca polityka ma wpływ na 
język, na używane nazewnictwo. Starsze pokolenie pamięta, że 
jeszcze po wojnie – mimo istnienia PRL i oczywiście tylko w 
obiegu prywatnym – negatywne zabarwienie miały słowa 
kojarzone z nowym ustrojem. „Bolszewik” to było w Polsce 
określenie łobuza, „kołchozami” nazywano z niechęcią 
spółdzielnie produkcyjne. Po ustrojowej transformacji wrócono do 
przedwojennego określenia Związku Radzieckiego jako Związek 
Sowiecki, co jest tzw. hybrydą, czyli zlepkiem polskiego „Związku” 
i rosyjskiego „Sowiecki” (Sowiet = Rada). W uszach polonisty 
każda hybryda jest zgrzytem, ale też pewnie o to chodzi, że ma 
budzić niechęć... Swoją drogą – i to jest plus owej hybrydy! - daje 

ona możliwość zastąpienia jednym słowem „Sowieci”  
nieporęcznych określeń w rodzaju „ludzie/ obywatele/ żołnierze 
radzieccy”, których używano w PRL. Jednak „Sowieci” mogą być 
użyci tylko w liczbie mnogiej! 

Do nazywania minionego ustroju używa się teraz z lubością 
słów „komunistyczny”,„komuna”,  mimo że nawet w czasach PRL 
tych określeń unikano. Już małym dzieciom tłumaczono wtedy, że 
komunizm to jedynie wizja przyszłości, wyższe stadium, a póki co 
budowano – dopiero! - socjalizm. Osobiście pamiętam z tamtych 
czasów tylko dwa przypadki, że ktoś ze spotkanych ludzi siebie 
nazwał komunistą. No, ale ponoć sam Stalin przyznał, że nawet 
socjalizm pasuje do Polski jak siodło do krowy. Wzmocnieniem 
niechęci do komunistów jest określenie „komuch”, sugerujące, że 
to już relikt przeszłości jak jakiś „staruch”. 

Karierę w naszych czasach zrobiły słowa”wolontariat”, 
„wolontariusz”, którymi zastąpiono dawne: działalność społeczną, 
społecznika, działacza społecznego, bo te określenia też kojarzą 
się z PRL, choć w użyciu były już w XIX wieku. Wyraźnie 
polityczne przyczyny sprawiły, że wobec ofiar smoleńskiej 
katastrofy używa się słowa „polegli”, co odbiega od tradycyjnego 
sensu takiego określenia. Całkowita nowość! 

Natomiast bez wpływu polityki obserwujemy zmianę 
znaczenia słowa „spolegliwy”. Wzorowane na jęz. czeskim 
określenie wprowadził do filozofii prof. T. Kotarbiński z myślą, że 
oznacza ono człowieka, na którym można polegać, godnego 
zaufania. Tymczasem okazuje się, że spolegliwość częściej jest 
traktowana przez używających tego słowa jako „uległość”, 
„skłonność do zgadzania się”. Czyli „oportunizm”, który z kolei 
bywa przez niektórych mylnie uznawany za „chęć stawiania 
oporu”. 

Język jako podstawowe narzędzie wzajemnego 
komunikowania się danej społeczności ciągle się zmienia. 
Dochodzą nowe wyrazy (obecnie mamy ich zalew, przede 
wszystkim anglicyzmów), rzadziej już te istniejące zmieniają 
znaczenie. Tak było również w przeszłości, np. „kobieta” 
pierwotnie oznaczało dziewkę od krów, a z drugiej strony „stolec” 
oznaczał dostojny tron. Więc się nie dziwmy, że są ciągle 
nowości językowe. Ale lepiej, by nie wynikały one z przyczyn 
politycznych…               Jerzy Hoppe 
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ROZKŁAD ZAJĘĆ  
DOMU KULTURY SM „JANOWO” 

 

Rytmika dla dzieci  
3-6 lat 

wt. – 17.15 

Gitara – keyboard 
pon.,śr.,pt. – 14.00-

18.00 

Koło plastyczne 
wt. – 16.00 – 5-7 lat 
wt. – 17.00 – 8-12 lat 

Koło szachowe pt. – 18.00 

Brydż sportowy 
pon.,czw. – 17.00-

21.00 

Warsztaty rękodzieła 
„Tańcowała igła z nitką” 

śr. – 17.15-19.00 

„Aktywni 60+” 
gimnastyka dla pań 

pon. 16.00-17.00 
śr. – 12.30-13.30 

Klub Seniora czw. – 15.00-19.00 

Zajęcia z robotyki „Mój 
robot” 

śr. 17.00-19.00 
 

zapisy i informacje 58 671 82 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWY PLAC ZABAW NA 
OSIEDLU 

 

Od początku tego miesiąca mieszkańcy jednostki D 
(choć nie tylko, ale ci maja najbliżej) mogą 
korzystać z kolejnego placu zabaw. Mieści się on 
na terenie Ekologicznej Szkoły Społecznej. Powstał 
on ze środków pozyskanych w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2016. Projekt ten otrzymał 
najwięcej głosów podczas ubiegłorocznego 
głosowania! 
Jak wynika z informacji otrzymanej od dyrekcji 
szkoły, nowo wybudowany plac zabaw jest 
udostępniony dla wszystkich dzieci, jednakże mogą 
one z niego korzystać wyłącznie pod opieką 
rodziców. Red. 

 

 

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

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Rumi – Janowie, 3 pokoje, o 
powierzchni 60m2, IV piętro na mniejsze nie wyżej niż 
do II piętra, tel. 695-401-609 

 

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 

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 w budynku 
mieszkalnym przy 

ul. Krakowskiej 10C 
 

Lokal o pow. 9,5m
2
, idealny na działalność biurową. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, 
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. 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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23 września 2016r. 

o godz. 20:00 
Hala widowiskowo – sportowa MOSiR,  

ul. Mickiewicza 49 w Rumi 
 

Cena biletu wynosi: 

65 zł, 70 zł, 80 zł i 100 zł 

Indywidualnie bilety można nabyć w Biurze Podróży 

TRAVEL-POINT, ul. Dąbrowskiego 6 lok. L oraz w 

Hali MOSiR w Rumi lub na stronie 

www.biletynakabarety.pl 

Zamówienia zbiorowe przyjmujemy pod numerem 

tel. (41) 361-80-47. 

Bilety wraz z fakturą dostarczamy na miejsce pod 

wskazany adres, płatność za faktury do 

uzgodnienia. 
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!! 

plakat_germanicus 

Dom Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11 

 

Zaprasza na darmowe  
zajęcia sportowe „Fit Senior” 

 

skierowane do osób, które ukończyły 60 lat. 
Zajęcia odbywać się będą w: 

poniedziałki 16:00-17:00 i środy 12:30-13:30 
start 19.09.2016r. 

 

Na ćwiczenia należy zabrać swoją matę i strój 
sportowy. 

Zapisy: Monika Tiałowska – tel. 792-272-735 

http://www.biletynakabarety.pl/

