WIELKA INWESTYCJA SPÓŁDZIELNI
Remont na ukończeniu!
Prowadzona przez naszą Spółdzielnię od czerwca
br. rewitalizacja pawilonu handlowo-usługowego
przy ul. Pomorskiej 11 zbliża się wielkimi krokami ku
końcowi.
Wykonane w całości zostały w patio prace brukarskie
i nasadzenia. Ukończono remont w Domu Kultury i
montaż klimatyzacji. W tej części przed nami zostały już
wyłącznie prace kosmetyczne.
Do wykonania został jeszcze remont nawierzchni
zewnętrznych chodników, budowa nowych miejsc
parkingowych oraz połączenia dróg wokół pawilonu.

Warto dodać, że rewitalizacja pawilonu handlowousługowego, nowe chodniki, znacząca część drogi
wokół pawilonu i nasadzenia są realizowane przez nas
w związku z m.in. licznymi wnioskami mieszkańców
osiedla przekazanymi poprzez ankiety zamieszczane w
biuletynie „NS”. Koszt prac został sfinansowany z
prowadzonej
przez
Spółdzielnię
działalności
gospodarczej i w żaden sposób nie jest powiązany z
opłatami czynszowymi wnoszonymi przez mieszkańców
Spółdzielni.
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OGŁOSZONO PROGRAM „MIESZKANIE PLUS”
Reaktywacja budownictwa spółdzielczego?
W ubiegłym tygodniu ogłoszono start rządowego
programu „Mieszkanie Plus”. Zapowiedziano, że
pierwszych 6 tysięcy mieszkań na wynajem ma powstać
w 17 miastach, a pierwsze z nich mają być gotowe pod
koniec 2018r.
Zgodnie z informacjami lokatorzy przyszłych mieszkań
zapłacą 10-20 zł za metr kwadratowy miesięcznie lub 1224 zł za metr miesięcznie, jeśli będą zainteresowani
docelowym uzyskaniem prawa własności. W drugim
przypadku pozyskanie lokalu na własność będzie
możliwe „w perspektywie kilkudziesięciu lat". Niezależnie
od tego, czy lokator zdecyduje się płacić wyższą czy
niższą stawkę, do stawki za metr trzeba będzie
dodatkowo doliczyć czynsz administracyjny oraz opłaty
za media.

Niestety, nie są znane zasady funkcjonowania
programu i możliwości uzyskania wsparcia przez
obywateli. Zapowiedziano jedynie, że uprzywilejowane
mają być rodziny wielodzietne o niezbyt wysokich
dochodach. Na szczegółowe kryteria trzeba jeszcze
poczekać. Jak ogłoszono, w ramach programu
„Mieszkanie Plus” przewidziane jest także wsparcie
budownictwa
komunalnego
w
samorządach,
budownictwa społecznego i co nas najbardziej interesuje
– właśnie lokatorskiego budownictwa spółdzielczego.
Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministra
Infrastruktury trwają już konsultacje społeczne kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, co ma pozwolić na
wyeliminowanie wielu barier dziś utrudniających
inwestycje budowlane.

DUŻY POŻAR Z MAŁEGO DYMKA…
Niejednokrotnie
pisaliśmy
na
temat
palenia
papierosów na klatkach schodowych, wspólnych
korytarzach, piwnicach czy w wiatrołapach. Zgodnie z
„Regulaminem porządku domowego” w częściach
wspólnych wszystkich budynków Spółdzielni obowiązuje
zakaz palenia papierosów. Jest to podyktowane nie tylko
kwestiami związanymi z uciążliwym zapachem dymu
papierosowego czy niedopałkami na ziemi, ale przede
wszystkim ze względu na bezpieczeństwo – a dokładniej
ryzyko powstania pożaru.
Formalnie zakaz ten nie obowiązuje na balkonach
przynależących do poszczególnych mieszkań, choć dym
papierosowy dolatujący przez uchylone okna do innych
mieszkań jest bez wątpienia uciążliwy. Niemniej jednak i

w tym miejscu powinny obowiązywać nas podstawowe
zasady bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek. Pożar, który
miał miejsce w październiku na jednym z balkonów w
budynku przy ul. Stoczniowców, najprawdopodobniej
wybuchł od takiego właśnie niedopałka. Ogniem zajęła
się drewniana osłona na balkonie oraz donice. Na
szczęście nikomu nic się nie stało, ale zniszczeniu uległy
nie tylko dekoracje na balkonie, ale także elewacja
budynku.
Dlatego apelujemy, że jeśli ktoś musi już palić na
balkonie, to powinien zachować elementarne zasady
bezpieczeństwa – nie rzucać niedopałków przez
balustradę, tylko upewnić się, że się zgasiło papierosa (w
popielniczce, a najlepiej w pojemniku z wodą).

SEGREGUJMY…
Apelujemy o właściwe segregowanie odpadów.
Od kilku lat na naszym osiedlu poza pojemnikami na
„zwykłe” śmieci w pergolach (albo obok nich) stoją
dodatkowe pojemniki na odpady segregowalne. Są to
pojemniki na makulaturę, plastik, szkło oraz odpady
zielone. Niestety zdarza się, że otrzymujemy zgłoszenia
od firmy wywożącej odpady o niewłaściwej segregacji
odpadów – a konkretnie o wrzucaniu zwykłych śmieci
bytowych do pojemników na odpady segregacyjne (jak
ostatnio w pergoli obok bud. Gdańska 14 do pojemnika
na szkło – zdj. obok).
Poza właściwym segregowaniem – ponownie
zwracamy się też o składanie, zgniatanie kartonów,
opakowań, puszek, pojemników, butelek plastikowych,
tak aby zajmowały mniej miejsca, dzięki czemu zmieści
się ich więcej w odpowiednich pojemnikach.
Przypominamy też, że od ponad dwóch lat za
wywóz śmieci odpowiada gmina, która podpisała
umowę z firmą wywożącą odpady. Jeśli mają więc
Państwo jakieś uwagi, wnioski co do wywożenia
śmieci, utrzymania porządku w pergolach, to można
je zgłaszać do Spółdzielni, a Spółdzielnia je przekaże
do gminy, jednakże czas oczekiwania na rozwiązanie
jakiegoś problemu może być przez to nieco
wydłużony. W ostateczności to gmina decyduje o tym
w jaki sposób i na jakich zasadach odbywa się odbiór
odpadów.

W pojemniku na szkło nieprawidłowo znalazły się „zwykłe” odpady

W Spółdzielni odpady są wywożone w następujących dniach:

odpady komunalne (zmieszane) są wywożone w
poniedziałki i czwartki (jedn. C) wtorki i piątki (jedn. D i E),

plastik we wtorki,

szkło w środy,

makulatura w czwartki,

odpady zielone poniedziałki (jedn. D), wtorki (jedn. E) i
czwartki (jedn. C),

wywóz
gabarytów
odbywać
się
będzie
na
dotychczasowych zasadach, tj. we wtorki (jednostka D,
jednostka E i Osiedle Żeglarzy i Szkutników) oraz w
czwartki (jednostka C i Osiedle Centrum). Należy pamiętać,
że gabaryty, które chcemy wyrzucić, należy postawić przy
pergoli śmietnikowej wieczorem poprzedniego dnia (tj.
odpowiednio w poniedziałek lub środę).
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BUDŻET OBYWATELSKI – ZNAMY WYNIKI
Jeszcze raz dziękujemy za głosy!!!!
13
września
podczas
Gali
Budżetu
Obywatelskiego zostały ogłoszone oficjalne
wyniki tegorocznej edycji programu. Projekt
Spółdzielni o nazwie: „Remont nawierzchni
asfaltowej na osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39”
znalazł się w zwycięskiej trzynastce projektów,
które w przyszłym roku zostaną zrealizowane.
W tegorocznym Budżecie Obywatelskim złożono
łącznie 60 wniosków, z czego 42 przeszły weryfikację
i to spośród nich mieszkańcy wybierali po dwa
projekty: inwestycyjny i prospołeczny. Projekt
zgłoszony przez przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusza Piątkowskiego i prezesa Zarządu
Spółdzielni Józefa Chmielewskiego w ostatecznym
głosowaniu otrzymał 527 głosów, co uplasowało go
na 3 pozycji wśród projektów inwestycyjnych i na 7 w
klasyfikacji ogólnej.
Warto wiedzieć, że trzy pierwsze projekty
inwestycyjne dotyczą naszego osiedla i poza
remontem ulicy, dodatkowo przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących
powstanie
ogólnodostępna
bieżnia i skocznia, a w Parku Żelewskiego – fontanna
(o co również wnioskowali mieszkańcy naszej
Spółdzielni choćby w dorocznych ankietach). Miło być
mieszkańcem
Janowa
–
dzielnicy
ludzi
zaangażowanych.
Jak podkreślali organizatorzy Gali, w tegorocznym
głosowaniu oddano blisko 13,4 tysiąca głosów (a że
każdy mógł oddać po 2 głosy – na jeden projekt
inwestycyjny i jeden prospołeczny – oznacza to, że
zagłosowało ponad 6,5 tysiąca mieszkańców Rumi!),
co niewątpliwie oznacza, że mieszkańcy bardzo
zaangażowali się i licznie oddawali głosy. W imieniu
naszej
Spółdzielni
pamiątkowy
dyplom
potwierdzający realizację spółdzielczego projektu w
2017 roku odebrał jeden z dwóch jego inicjatorów –
Tadeusz Piątkowski.
Dla przypomnienia: nasz projekt dotyczy remontu
fragmentu ulicy na wysokości bud. Gdańska 37 i 39 –
od progu zwalniającego 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. Realizacja
remontu planowana jest na 2017 rok.
Jeszcze raz dziękujemy za głosy!!!!

BUDUJEMY KOLEJNY PARKING
Naprzeciwko budynku Gdańska 24 powstaje
kolejny parking. Zapotrzebowanie na nowe miejsca
postojowe stale wzrasta, a Spółdzielnia stara się
każdego roku zwiększyć ich ilość.
Nowy parking to m.in. rezultat wniosków zgłoszonych
w ubiegłorocznej ankiecie „Czego jeszcze potrzebujemy
na osiedlu?”. Pilnie wsłuchujemy się w Państwa głos i w
miarę możliwości staramy się zrealizować Państwa
wnioski. Dlatego będziemy zawsze zachęcać do
wzięcia udziału w dorocznych ankietach. Jak widać jest po co 
Prace związane z budową parkingu rozpoczęły się w
pierwszej połowie października, a ich zakończenie
planowane jest do końca tego miesiąca.
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ZAPOMNIANY(?) PAŹDZIERNIK'56
To już 60 lat upływa od wydarzeń, które dla pokolenia
seniorów miały wymiar podobny do porozumień sierpniowych
1981 roku. Zapomniany Październik'56? Chyba tak, bo dzisiaj
malowany obraz całej powojennej historii Polski do 1989 r.
często ma jednolicie czarną barwę, barwę czasów
stalinowskich, wtedy nazwanych „okresem błędów i wypaczeń”.
Więc może warto starszym przypomnieć, a młodszym co nieco
przybliżyć tzw. „odwilż 1956”. Odwilż po Stalinie.
Wprawdzie Stalin, według którego „w miarę budowy
socjalizmu walka klasowa zaostrza się”, zmarł w marcu 1953 r.,
jednak w Polsce po staremu rządził Bierut ze swoją ekipą.
Śmierć Bieruta - marzec 1956 – a nieco wcześniej słynny
referat Chruszczowa z lutego tegoż roku podczas XX Zjazdu
KPZR o kulcie jednostki i zbrodniach Stalina, obudziły nadzieje
na złagodzenie reżimu. Te nadzieje rozwiało brutalne
zdławienie robotniczych protestów w Poznaniu (czerwiec 1956).
Nie było też tajemnicą, m.in. dzięki polskojęzycznej stacji Radio
Luxemburg, że trzy lata wcześniej w Berlinie Wschodnim (NRD)
radzieckie czołgi zgniotły powstanie Niemców.
Jednak w połowie października coś się zaczęło dziać w
najwyższych kręgach PZPR. Miało dojść do zmian w Biurze
Politycznym. Pamiętam dzień 19 X 1956 r. – jako świeżo
upieczony student UJ wracałem z innymi kolegami w szyku
marszowym w ramach Studium Wojskowego z placu ćwiczeń.
W jakimś momencie z tyłu kolumny poszła informacja:
„Panowie, ruskie czołgi jadą na Warszawę!”. Nie było wtedy
jeszcze telewizji, nie mówiąc o komórkach i internecie. Ta
groźna wiadomość mogła dotrzeć tylko drogą radiową. Wojna?
A my w mundurach, z ćwiczebną bronią... Na szczęście parę
godzin później głośniki w domu studenckim poinformowały:
„Czołgi Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej zatrzymały się
przed Warszawą”. Co się okazało? Rano z Moskwy przyleciała
delegacja z Chruszczowem na czele i po rozmowie z Gomułką
to on wstrzymał akcję.
Po dwóch dniach Gomułka został I sekretarzem PZPR, a 24
X odbył się wielotysięczny wiec na pl. Defilad; Gomułkę witano
jako „zbawcę”, który uratował Warszawę przed masakrą.
Potępił stalinizm, zapowiedział reformy i demokratyzację
systemu. Wkrótce miało się okazać na Węgrzech, że Sowieci
naprawdę nie żartowali, gdy któreś państwo z obozu
socjalistycznego próbowało się odłączyć. W dniach 4-10 XI
Budapeszt i inne węgierskie miasta spłynęły krwią, natomiast

charyzmatyczny przywódca powstania został aresztowany (i w
1958 r. stracony).
Kolejne rozmowy Gomułki - w Moskwie w dniach 16-18
listopada - można było uznać za sukces. Umorzone zostało
spore zadłużenie Polski wobec ZSRR, odwołano do Moskwy
marszałka Rokossowskiego i 32 innych radzieckich oficerów,
wyrażono zgodę na repatriację z ZSRR 30 tys. Polaków. Czy
Chruszczow zgodził się na tzw. polską drogę do socjalizmu?
Możliwe, bo inaczej niż w innych krajach „obozu” przestano w
Polsce naciskać na kolektywizację rolnictwa, a wcześniej za
tzw. „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne” Bierut wyrzucił
Gomułkę z partii i uwięził (1951-1954). Inaczej niż w ZSRR w
Polsce poza PZPR mogły działać również inne partie:
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne,
ale także katolicki „Pax”. Na tej odwilżowej fali właśnie w 1956 r.
powstało Zrzeszenie Kaszubskie (obecna nazwa od 1964).
Inne ówczesne „dobre zmiany”? Zrehabilitowano członków
AK i z więzień wyszło ok. 35 tys. osób, z internowania
zwolniono prymasa Wyszyńskiego. Wielu profesorów mogło
wrócić na uczelnie. W szkołach przywrócono lekcje religii.
Likwidacji uległ Urząd Bezpieczeństwa, kilku osobom z
kierownictwa zaś wytoczono proces. Do swojej nazwy i
dawnych tradycji wróciło harcerstwo. Katowice, po śmierci
Stalina przemianowane na Stalinogród, także wróciły do swojej
nazwy. Wcześniej obowiązujący socrealizm w literaturze i
sztuce został odrzucony, złagodzono cenzurę i prawie
natychmiast ukazały się liczne przekłady utworów angielskich,
amerykańskich i francuskich. Na ekrany kin trafiły nie tylko filmy
włoskie, ale również amerykańskie, w tym westerny. Do głosu
doszło młode pokolenie twórców, takich jak Hłasko, Mrożek czy
Herbert. Powracali pisarze z emigracji, wcześniej w kraju
„zakazani”, m.in. Wańkowicz, Kossak-Szczucka.
Z czasem miało się okazać, że z niektórych posunięć
władze się wycofywały (np. religię znów usunięto ze szkół, a w
miejsce UB powstała Służba Bezpieczeństwa itp.), jednak
nawet chwilowy „powiew z Zachodu” podziałał odżywczo,
przynajmniej w dziedzinie kultury. Tej przez „K” i tej szeroko
rozumianej. Polska szkoła filmowa, polski plakat, cała grupa
polskich zespołów „mocnego uderzenia” – to trwałe osiągnięcia
tamtych lat. A młodzi z innych krajów „obozu” zazdrościli
Polakom rock and rolla, jazzu, dostępu do dżinsów, coca coli
czy gumy do żucia...
Jerzy Hoppe

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
PROGRAM FESTIWALU
Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
19 października 2016 r.


Regulaminowe próby organowe uczestników
konkursu muzyki organowej

22 października 2016 r.
 Konkurs Zespołów Chóralnych i Konkurs na

najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku
kaszubskim. Rozpoczęcie - Wspólne wykonanie
pieśni "Gaude Mater Polonia" - Teofil Klonowski godz. 10.00

20 października 2016r
 Konkurs Muzyki Organowej I etap – rozpoczęcie
godz. 10.00


Koncert "Trio Organowe" – godz. 19.00
Wykonawcy: prof. Alexander FISEISKY - Moskwa
– Rosja; prof. Giulio MERCATI - Lugano – Włochy;
prof. Roman PERUCKI - Gdańsk

21 października 2016 r.
 Konkurs Muzyki Organowej - II etap – rozpoczęcie
godz. 12.00


Koncert Grzegorz TURNAU z Zespołem godz. 19.00



Koncert finałowy godz. 16.00

„Bogurodzica”
Wojciech Killar – Victoria, Angelus, Exodus
Wykonawcy: A.Tomaszewska – sopran, Chór
kameralny „Astrolabium”, Chór kameralny „Akolada” i
Orkiestra, Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
dyrygent: T.Wojciechowski.
 Uroczysta msza św. - godz. 18.00
 Ogłoszenie wyników konkursów i koncert laureatów godz. 19.00

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu można znaleźć na stronie: festiwalrumia.pl
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POLIHISTOR
Dziwne słowo – nieprawdaż? No i niezwykle rzadko
używane… Może dlatego, że mianem takim, a właściwie
mianem ostatniego polskiego polihistora, nazwano
profesora Aleksandra Brücknera. Więc słowa używamy
rzadko – wszak pan profesor urodził się 160 lat temu, a
przed 90 laty stworzył chyba najważniejsze swoje dzieło
– Słownik etymologiczny języka polskiego. Zaś ów
polihistor to człowiek o niebywale rozległej wiedzy z
wielu różnych dziedzin. Trochę bladym synonimem
może tu być określenie człowiek renesansu.
Tworząc słownik, Brückner czarował niezwykłą
wyobraźnią w doborze znaczeń słów i określaniu ich
pochodzenia. Wielokrotnie mu to zarzucano jako zbyt
swobodne traktowanie materii, ale zapewne właśnie
dzięki temu czytanie słownika jest taką uciechą.
Tak więc, z okazji tegorocznych dwu okrągłych
rocznic, proponuję Państwu dwa smakowite przykłady
dociekań pana profesora. Dodam jeszcze, że
Aleksander Brückner długie lata kierował katedrą
slawistyki na uniwersytecie w… Berlinie [to chyba
najlepszy niemiecki uniwersytet, który obecnie nosi imię
braci Humboldtów].

A oto to:
„Kaszubi, nazwa ostatka Słowian pomorskich, niegdyś
Notecią od Polan przedzielonych, pochodząca z 13.
wieku; nazwa od ubioru, od kożucha zwanego szubą u
wszystkich Słowian. Z przedrostkiem ka-, oznaczającym
coś wielkiego, zgrubiałego”
„Skworzec, prasłowiańska nazwa szpaka, u innych
Słowian skworec, po kaszubsku skorc; nazwa od
świergotu”.
Widzicie Państwo tych Polan spoglądających z
zazdrością poprzez Noteć na północnych sąsiadów w
grubych szubach - lekceważących trzynastowieczne
mrozy? A jesienią jedni i drudzy słuchają skworzenia
albo skorcenia olbrzymich stad szpaków na wieczornym
niebie…
Zachęcając do nietypowych lektur, informuję
serdecznie, iż czytelnik ma w czym wybierać, bowiem
słownik zawiera 5850 haseł objaśniających około 26 260
jednostek leksykalnych 
Zbigniew Rachwald

WSPÓLNE,
BO SPÓŁDZIELCZE
Jedną z charakterystycznych cech
spółdzielczości
mieszkaniowej
i
mieszkania w spółdzielni jest to, że
tereny wokół naszych budynków są
wspólne. Oznacza to, że zarówno ulice,
chodniki, miejsca parkingowe, place
zabaw, tereny zielone należą do nas
wszystkich – mieszkańców Spółdzielni.
Możemy zatem korzystać zarówno z
terenów, jak i infrastruktury na terenie
całej Spółdzielni niezależnie od tego,
na której jednostce osiedla mieszkamy.

UWAGA! UWAGA!
Apelujemy
do
mieszkańców
o
niewpuszczanie na klatki schodowe
nieznajomych osób. Niestety zdarzają
się
przypadki
prób
kradzieży,
wyłudzania od mieszkańców pieniędzy,
a także zastraszania. Apelujemy zatem
o rozwagę!

ZAMYKAJMY OKNA NA
KLATKACH SCHODOWYCH I W
PIWNICACH
Prosimy
o
zamykanie
okienek
piwnicznych i na klatkach schodowych.
Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie
budynków, a także wchodzenie gryzoni
do piwnic.
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ROZKŁAD ZAJĘĆ
DOMU KULTURY SM
„JANOWO”
Rytmika dla dzieci
3-6 lat
Gitara – keyboard
Koło plastyczne
Koło szachowe
Brydż sportowy
Warsztaty rękodzieła
„Tańcowała igła z nitką”
„Aktywni 60+” gimnastyka
dla pań
Klub Seniora
Zajęcia z robotyki
„Mój robot”

wt. – 17.15
pon.,śr.,pt. – 14.00-18.00
wt. – 16.00 – 5-7 lat
wt. – 17.00 – 8-12 lat
pt. – 18.00
pon.,czw. – 17.00-21.00
śr. – 17.15-19.00
pon. 16.00-17.00
śr. – 12.30-13.30
czw. – 15.00-19.00
śr. 17.00-19.00

zapisy i informacje 58 671 82 93

Dom Kultury SM "Janowo"
oraz Klub Seniora
zapraszają na:

taneczne

WIECZORKI SENIORA
w każdy czwartek
w godz. 15.00 - 19.00

KOBIETY W BIELIŹNIE
TANCERZE GO-GO
ZAKOCHANE NASTOLATKI
I POLSCY HYDRAULICY
To nieco pikantna historia miłosna, która toczy się w rodzinie o
mocno skomplikowanych wzajemnych zależnościach.
Historia opowiedziana w piosenkach, których całkiem nowy,
kabaretowy tekst przymierzono do lubianych włoskich przebojów
znanych z repertuaru Drupiego, Adriano Celentano, Francesco
Napoli i innych.
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SPÓŁDZIELNIA NA
FACEBOOKU
Przypominamy, że nasza Spółdzielnia
jest na Facebooku. Należy nas szukać
pod hasłem: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Janowo”. Podobnie jak na stronie
internetowej
www.smj-rumia.pl,
na
koncie FB zamieszczamy bieżące
informacje z działalności Spółdzielni.
Zachęcamy do odwiedzin!

GDZIE MOŻNA ZAPŁACIĆ
CZYNSZ BEZ PROWIZJI
Lista placówek bankowych i agencji płatniczych, w
których mieszkańcy Spółdzielni mogą zapłacić 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

CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, wykładzin i
tapicerek meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
Reklama_AXEL
4x5 cm

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

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

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

posiada na wynajem lokal w
budynku mieszkalnym przy
ul. Krakowskiej 10C

2

2

Lokal o pow. 16,9m położony jest na IV piętrze, idealny
na dodatkowe pomieszczenie.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i
centralnego ogrzewania.

Lokal o pow. 9,5m , położony na .. piętrze 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.

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

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 członkowskoadministracyjnego 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
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JANOWSKIE AGGIORNAMENTO
W języku włoskim funkcjonuje to pięknie brzmiące słowo,
które tłumaczy się jako odnowienie i uwspółcześnienie. Swój
renesans aggiornamento miało w odniesieniu dla
podkreślenia rangi i znaczenia II Soboru Watykańskiego w
kościele katolickim. Dla naszego Domu Kultury swoistym
aggiornamento jest epokowa zmiana jaka zaszła po remoncie
całego kwadratu przy Pomorskiej 11. Położenie zrolowanych
trawników, posadzenie krzewów i drzew dopełniło estetyki
tego miejsca. Janowska jesień kulturalna bardzo dobrze czuje
się w tej nowej i eleganckiej aranżacji.
Z okazji 62. urodzin naszego miasta zorganizowaliśmy
okolicznościowy koncert piosenki Kabaretu Starszych Panów
wykonała Pani Dorota Lulka, znana aktorka Teatru Miejskiego
w Gdyni, przy akompaniamencie Pawła Nowaka (akordeon)
oraz Macieja Sadowskiego (kontrabas). Kabaret Starszych
Panów można powiedzieć rósł równolegle z naszym miastem.
Duet Wasowski i Przybora w czasach socrealizmu był
intelektualnym tchnieniem innej (lepszej) rzeczywistości, o
której tylko można było pomarzyć. Piosenki takie jak: „Addio
pomidory", „W czasie deszczu dzieci się nudzą", „Rodzina",
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czy „Na całej połaci deszcz" są po prostu ponadczasowe i
niezatapialne.
W minioną niedzielę naszym gościem był Pan Andrzej
Strzelecki, aktor, reżyser, pedagog, a ostatnio rektor
warszawskiej PWST. Od 17 lat gości w naszych domach jako
drugi lekarz w serialu Klan. Kanwą rozmowy była jego książka
„Człowiek z parawanem". Autor opisał w niej swoje bogate
życie artystyczne od momentu zdawania egzaminów do
szkoły teatralnej, aż do zakończenia swojej drugiej kadencji
jako rektora tej uczelni. Strzelecki wspominał, że miał
niebywałe szczęście uczyć się od takich mistrzów jak:
Ryszarda Hanin, Aleksandra Śląska, Tadeusz Łomnicki,
Andrzej Łapicki, Aleksander Bardini, czy Jan Świderski.
Wspominał, że zawsze trzeba dać szansę nadarzającym się
okazjom i je po prostu wykorzystywać, a nie łatwo z nich
rezygnować. Lepiej czasami "zawalić" rok studiów, niż
odpuścić zagranie wymarzonej roli, która drugi raz może się
nie zdarzyć.
Leszek Winczewski

