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STAWKA CZYNSZU 10 LAT BEZ ZMIAN!
Podczas ostatniego posiedzenia członkowie Rady
Nadzorczej przyjęli prowizoria planów społecznogospodarczego
i
funduszu
remontowego
oraz zatwierdzili stawkę czynszu na 2018r.
Na pewno istotne jest dla mieszkańców to, że dziesiąty
rok z rządu stawka eksploatacji wraz z funduszem
remontowym dla członków Spółdzielni niezmiennie
wyniesie 2,5 zł/m2. Jest to możliwe dzięki temu,
że Spółdzielnia ma wpływy z działalności gospodarczej
(wynajmu lokali użytkowych), z realizacji inwestycji
mieszkaniowych, a także dzięki skrupulatnej analizie
kosztów. Warto dodać, że z tej stawki część „wraca”
na osiedle w formie funduszu remontowego. Pozostała
część
stawki
z
kolei
przeznaczona
zostanie
m.in. na sprzątanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni
i placów zabaw, bieżące prace remontowe i badania
okresowe budynków, koszty administracyjne itp. Jedyną
zmianą jest to, że w związku z nowelizacją ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych część prac realizowanych
dotychczas w ramach funduszu remontowego została
przeniesiona do planu społeczno-gospodarczego. Dotyczy
to prac realizowanych na terenach wspólnych,
a w szczególności remontów chodników, rozbudowy
parkingów i remontów wiat śmietnikowych.

Na roboty w ramach funduszu remontowego w skali
całej Spółdzielni w przyszłym roku przeznaczone
zostanie ponad 2,1 miliona zł i dodatkowo w ramach
planu społeczno-gospodarczego kolejne 250 tysięcy zł.
A co zaplanowano na przyszły rok? Oczywiście
kontynuowane będą prace malarskie wraz z położeniem
płytek na klatkach schodowych, wymiana oświetlenia na
tzw. kroczące we wszystkich budynkach, w których jeszcze
jest oświetlenie starego typu, remonty wylewek balkonów,
kominów wentylacyjnych, pokryć dachowych i opierzeń,
remonty chodników, rozbudowa miejsc postojowych,
naprawa podestów wejściowych do budynków, remont wiat
śmietnikowych czy naprawa i mycie elewacji (szczegółowy
wykaz robót zamieszczamy na str. 6).
Część prac to nic innego jak realizacja wniosków
mieszkańców, które dotarły do Spółdzielni w formie
ankiet „Podziel się z nami swoim pomysłem”
czy na profilu facebookowym Spółdzielni.
Rada Nadzorcza, podobnie jak każdego roku,
zatwierdziła uchwałę w sprawie 15% zwrotu kosztów
z tytułu wymiany starej stolarki okiennej na nową.
Dodatkowo podjęto uchwałę dotyczącą ustanowienia
służebności przesyłu.
A.F.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż we wtorek 2 stycznia biuro administracji
Spółdzielni będzie nieczynne.
W dniach 25-26 grudnia 2017r. oraz 1-2 stycznia 2018r. w godz. 8.00-22.00 dyżury pełnić będą:
elektryk (tel. 607-978-495) i hydraulik (tel. 607-978-497)
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ŚWIĄTECZNE KLIMATY W DOMU KULTURY
Wigilia tuż, tuż... W radosny czas oczekiwania na
te jedyne w swoim rodzaju święta radości, miłości, wzajemnej
pomocy i rodzinnego ciepła wpisał się spółdzielczy Dom
Kultury. W sobotę 9 grudnia w trzech grupach z programem
świątecznym dla rodziców spotkały się dzieci z przedszkola
„Puchatek”. Na dwa dni nasza placówka stała się bazą akcji
„Szlachetna Paczka". 11 wolontariuszy, pod kierunkiem
Katarzyny Krajewskiej, otoczyło pomocą materialną 37 rodzin
z naszego miasta. Przekazano mnóstwo paczek, w których
oprócz standardowego wyposażenia typu żywność i chemia,
można było znaleźć pralki, lodówki, meble, koce czy pościel
i wiele innych skarbów. Jest to pomoc dedykowana
zgłoszonym wcześniej rodzinom, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej.
W miniony piątek odbyła się miejska wigilia przygotowana
przez Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”. Zapoczątkowaną
17 lat temu przez Pana Aleksandra Kubinę akcję kontynuuje
Pani Krystyna Bochnia. Dzięki pomocy rumskiego samorządu,
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MOPS-u,
harcerzy
i
ludzi
dobrej
woli
zorganizowano poczęstunek dla 120 osób
samotnych, chorych i w podeszłym wieku. Wszyscy uczestnicy
wigilii otrzymali paczki żywnościowe zbierane w ramach akcji
„Serce w konserwie". Modlitwę poprowadził ksiądz dziekan
Włodzimierz Kozłowski. W
spotkaniu wzięli
udział
przewodniczący Rady Miasta Ariel Sinicki oraz prezes naszej
Spółdzielni Józef Chmielewski.
Po raz trzeci w Janowie odbyły się eliminacje konkursu
Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy. Wystąpiły chóry
szkolne oraz mieszane chóry dorosłych. W finale,
który odbędzie się 18 stycznia w Filharmonii Wejherowskiej,
nasze miasto będzie reprezentował Chór Św. Cecylii z parafii
św. Krzyża oraz zespół „MUZAika” z rumskiego MDK. Wczoraj
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 wystawili jasełka,
które oglądali ich koledzy oraz rodzice. Dzisiaj swoje
spotkanie wigilijne ma Klub Osób Niepełnosprawnych "Tęcza".
Leszek Winczewski

WITAMY NOWYCH MIESZKAŃCÓW!
Zakończyły się prace związane z budową
kolejnego
budynku
wielorodzinnego
przy
ul. Pomorskiej 17E (naprzeciwko Lidla). W tym
tygodniu nowi lokatorzy odebrali klucze do swoich
mieszkań.
Znalazło w nim miejsce 20 mieszkań i 6 garaży.
Nowo powstały budynek to ostatni z trzech, które
zostały wybudowane w tym miejscu. W ramach tej
inwestycji powstało łącznie 65 nowych mieszkań
i 18 garaży.
Aktualnie Spółdzielnia czeka na pozwolenie
na budowę budynków, które będą realizowane
na terenie tuż przy biurze Spółdzielni przy
ul. Dąbrowskiego. A.F.

RUSZYŁ REMONT ULICY!
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace
remontowe
fragmentu ulicy na
wysokości
bud. Gdańska 37 i 39 – od progu zwalniającego
do wyjazdu w kierunku ul. Gdańskiej. Remont
obejmie około 70 metrów nawierzchni. W ramach
prac wykonane zostaną także przejścia dla pieszych
w rejonie nowego placu zabaw, co na pewno
poprawi bezpieczeństwo – zwłaszcza dzieci.
Roboty te – to realizacja ubiegłorocznego
miejskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt
Spółdzielni o nazwie: „Remont nawierzchni
asfaltowej na osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39”
zgłoszony został wspólnie przez przewodniczącego
Rady
Nadzorczej
Tadeusza
Piątkowskiego
i
prezesa
Zarządu
Spółdzielni
Józefa
Chmielewskiego. Dzięki głosom naszych mieszkańców
znalazł się w zwycięskiej trzynastce projektów
i właśnie jest realizowany!
Warto dodać, że Spółdzielnia aktualnie remontuje
chodniki i buduje miejsca parkingowe wzdłuż
ul. Gdańskiej i Wrocławskiej. W ramach prac powstają

Na dzień oddania gazetki do druku była już gotowa nowa nawierzchnia ulicy

zatoki
postojowe
oraz
remontowane
są chodniki wzdłuż budynków Gdańska 33, 37, aż do
Wrocławskiej 31. Dodatkowo wzdłuż ul. Gdańskiej
na wysokości budynku nr 33 zostaną wymienione
na nowe lampy oświetlenia parkowego. Dzięki tym
robotom
mieszkańcy
zyskają
kompleksowo
zmodernizowaną infrastrukturę. Red.

NOWE POJEMNIKI
Dostarczono już nowe pojemniki na odpady
komunalne zmieszane, które od lutego staną
we wszystkich pergolach śmietnikowych na osiedlu.
Pisaliśmy, iż Rada Nadzorcza podjęła decyzję
w sprawie zakupu nowych pojemników na odpady
komunalne zmieszane i odpady zielone.
Decyzja ta została podjęta z uwagi na to, że PUK
Rumia, od którego dzierżawiliśmy dotychczas takie
pojemniki
wypowiedział
umowę
Spółdzielni.
Spółdzielnia nie chciała się zgodzić na znaczącą
podwyżkę kosztów ich dzierżawy, ponieważ cena,
którą zaproponował PUK, odbiegała od cen
rynkowych. Ponadto dało się zauważyć, iż pojemniki
te nie są w najlepszym stanie technicznym.
Przypominamy, że w związku z zakupem nowych
pojemników opłata w wysokości 0,59 zł/osobę z tytułu
dzierżawy pojemników nie wzrośnie, jedynie zostanie
zmieniona nazwa tej pozycji na „opłata za pojemniki”.
Obejmie ona koszty konserwacji/naprawy pojemników,
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ich dezynfekcji, ubezpieczenia oraz zwrot kosztów
zakupu pojemników, a także koszt wywozu gabarytów
z osiedla. Nowe pojemniki na pewno poprawią
estetykę i porządek w pergolach śmietnikowych
na osiedlu. Red.

BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE
Według słownika „tradycja to ogół obyczajów,
poglądów, zachowań itp., które ludzie należący
do jednego narodu lub jednej grupy przekazują sobie
z pokolenia na pokolenie”. Czy tradycje jednak są
niezmienne? Oczywiście nie, widać to zwłaszcza teraz.
Z jednej strony Boże Narodzenie – najbardziej rodzinne
święto religijne – nosi z sobą od dawna szczególne
bogactwo kulturowe. Z drugiej strony stanowi przykład,
jak mocno zmieniają się jego formy. Nie tylko starsze
pokolenie, ale chyba także to nieco młodsze pamięta,
że kiedyś dopiero po 6 grudnia (a nie zaraz po Dniu
Zadusznym) w sklepach pojawiały się świąteczne ozdoby
i różne przedmioty nadające się na podarunki lub
świąteczny stół. Także owoce cytrusowe. A nie było
nachalnych reklam w telewizji. Zgodnie z tradycją
świąteczny wystrój miejscowości pojawiał się też dopiero
w grudniu i był o wiele skromniejszy. Rumianie jeździli
do Gdyni, by tam kupić coś atrakcyjnego, no i wieczorem
podziwiać rozświetloną ul. Świętojańską. Obecnie furorę
robi wystrój wejherowskiego rynku i okolicznych ulic,
a właśnie w tym roku władze Słupska postanowiły pod
tym względem dorównać Warszawie czy Krakowowi.
Poprzedzający święto Adwent z roratami (czas
oczekiwania na „przyjście”) był raczej poważny, bez
publicznych zabaw, z osobistymi wyrzeczeniami
przyjemności, a gospodynie zawczasu piekły pierniki,
dzieci robiły ozdoby na choinkę… Kolędy? Nie rozlegały
się w wielkich sklepach (co prawda i supermarketów nie
było), ale śpiewały je grupki dzieci z szopką.
Rywalizowały między sobą, kto ma ładniejszą szopkę
i składniej śpiewa kolędę. Teraz dzieciaki chodzą po
domach na amerykański Halloween, oczywiście w innym
terminie…
Jednak największą zmianę Amerykanie wnieśli
do sylwetki św. Mikołaja. W pewnym sensie zdegradowali
dobrego biskupa z Miry (obecnie Turcja). Wyrośnięte
krasnale są tak nadal nazywane, choć wcale
nie zachowują się jak dostojny święty. Nie tylko snują się
po wspomnianych supermarketach czy jarmarkach,
częstując dzieci cukierkami, ale tysiącami pędzą
po mieście na motocyklach lub ścigają się w swoich
krasnalowych strojach na określonym dystansie. Wątpię,
by to się podobało naszym kościelnym hierarchom, że
to niby są Mikołajowie… Czy nawet najmniejsze dziecko
jeszcze wierzy w „prawdziwego św. Mikołaja”? Młodemu

pokoleniu trzeba zapewne wyjaśnić,
że tradycyjnie dobry święty w sposób niewidzialny
składał w nocy z 5/6 grudnia grzecznym dzieciom drobne
podarunki do buta, skarpetki lub pod poduszkę. Teraz
„mikołajki” też bywają i polegają na wzajemnym
obdarowywaniu się w kręgu bliskich czy np. w szkolnej
klasie.
W tradycji polskiej „prawdziwy św. Mikołaj” pojawiał
się ponownie już osobiście w Wigilię z workiem
okazalszych prezentów. Miewał biskupią tiarę i pastorał,
a pękaty worek nikomu nie przeszkadzał. Na Kaszubach
prawie półtorawiekowy wpływ protestanckich Niemców
(protestanci nie uznają kultu świętych) sprawił, że tu
na Wigilię przychodził Gwiazdor albo częściej w żeńskim
wydaniu - Gwiazdka. Owszem, też z prezentami, jednak
także z pasem lub korbaczem. Czyli byli groźni. Nim
wyciągnęli podarki, egzaminowali i chwalili lub karali.
Cóż, już na sam widok takiego gościa maluchy płakały,
a starsze rozrabiaki chowały się po kątach. Wtedy
uważano, że takie wizyty były wychowawcze,
dyscyplinowały
dzieci.
Dziś
uznano
by
to
za niewychowawcze i z tego punktu widzenia dobrze,
że również na Kaszubach św. Mikołaj, nawet w stroju
krasnala, zastąpił Gwiazdora. Są tacy, co żałują dawnej
tradycji, jednak najstarszym z nas świecki Gwiazdor
kojarzy się nieco z Dziadkiem Mrozem, którego
w tzw. czasach stalinowskich chciano przeszczepić
na polski grunt. Niestety, obecny krasnal z zimnej Laponii
też
jakby
zmierza
w
podobnym
kierunku
na zlaicyzowanym Zachodzie.
Raczej w zapomnienie poszły protestanckie wieńce
adwentowe. Natomiast większość z nas chyba wie,
że alzacki (germańsko-francuski) rodowód ma choinka.
Słowianie stawiali w kącie snop zboża, a pod sufitem
zawieszali podłaźniczkę. Ale już słowiańskim (także
włoskim i litewskim) zwyczajem jest sympatyczny opłatek
przy wigilijnym stole. Nowszą tradycją natomiast są liczne
przedświąteczne spotkania opłatkowe.
Skoro żyjemy w „globalnej wiosce”, musimy się z tym
godzić, że również tradycje – jak wszystko na tym
świecie – mają swój początek, podlegają zmianom,
w końcu nawet zanikają. Bo przecież - jak to jeszcze
w XIX w. napisał Adam Asnyk - „Trzeba z żywymi
naprzód iść, Po życie sięgać nowe…”.
Jerzy Hoppe

PODZIĘKOWANIE
+

Zarząd Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi” w Rumi składa
serdeczne podziękowania wszystkim ludziom wielkiego serca,
którzy, w ramach akcji „SERCE W KONSERWIE” pomogli naszym
podopiecznym
–
ludziom
bezdomnym,
samotnym,
niepełnosprawnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom
z
Ekologicznej
Szkoły
Społecznej
w
Rumi,
sponsorom
oraz wolontariuszom i członkom Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”
w Rumi.
Składamy również podziękowania wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie paczek z zebranych produktów. Zostały one
wręczone podczas „Wigilii dla Bezdomnych i Samotnych”, która odbyła
się w Domu Kultury w Rumi Janowie w dniu 15 grudnia.
Cieszy nas bardzo fakt, że akcja „SERCE W KONSERWIE”,
przeprowadzana przez Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” w Rumi,
cieszy się tak dużą akceptacją rumskiej społeczności.

Wśród osób, które wzięły udział w akcji, byli uczniowie
Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi
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ACH TE BABY !!!
To było szóstego grudnia, zapewne w ramach
różnych mikołajkowych uciech. W eleganckiej sali
naszego Domu Kultury ponad setka osób spotkała się
z… No właśnie z kim? To nie była trupa teatralna czy
zespół sztuki ludowej.
Grupa ośmiu pań – naszych znajomych, sąsiadek –
brawurowo prezentowała zabawną historię z kategorii
nieporozumień damsko-męskich. Nawet „brawurowo” to
zbyt słabe określenie. Panie dosłownie brykały po
scenie, do tego jeszcze pośpiewując, gdyż spektakl
zatytułowano „Zbrodnia i karaoke”.
W ten sposób studentki [i jeden student!] rumskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczki modnych
obecnie zajęć, tzw. „warsztatów”, konkretnie warsztatów
teatralnych, bawiły
publiczność, a także – może
przede wszystkim – siebie.
No i bardzo dobrze! Bawiła się scena, bawiła
widownia, różne popularne przeboje wyśpiewywane były
z podziwu godnym zaangażowaniem.
Ponadto – aby nie były to zwykłe „śmichy-chichy”
– to dla najlepszego przygotowania wszystkich pań
Artystek główny „majster” tych warsztatów – pani

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – sprowadziła panią
Reżyser podobno aż z Warszawy!
A że finałowym śpiewaniem był tytułowy,
przedwojenny szlagier Eugeniusza Bodo, więc obecni
na widowni panowie, wychodząc po przedstawieniu,
zapewne gdzieś w duszy nucili sobie – „Baby, ach te
baby. Czym by bez nich był ten świat…”
Byłem, nuciłem. Zeter

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” z siedzibą w Rumi,
ul. Dąbrowskiego 56
zatrudni pracowników na stanowiska

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe techniczne,

wskazane uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa,

dobra znajomość zagadnień prawnych, budowlanych, projektowych, gospodarowania nieruchomościami, kosztorysowania
oraz odbioru robót,

dobra znajomość obsługi komputera.
oraz

SPRZĄTACZKI W DOMU KULTURY SM „JANOWO”
w wymiarze ¾ etatu
Zainteresowane osoby prosimy o składanie oferty pracy. w sekretariacie Spółdzielni – I piętro pok. 104 lub na adres: SM „Janowo”
ul. Dąbrowskiego 56, 84-230 Rumia, e.mail: ds@smj-rumia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 679 57 00

PRACE DO WYKONANIA W 2018r.

Lp.
1

Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.

2

Prace remontowe układów kontrolno-pomiarowych w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych.
Remont zaworów kulowych na kolektorach w węzłach cieplnych.

3
4
5

Remont i modernizacja cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz remont pionów kanalizacji
kuchennej oraz burzowej.
Remonty wylewek betonowych balkonów i uszczelnień balkonów (budynki niskie).
Malowanie klatek schodowych i ułożenie kafli: Gdańska 10,33, Pomorska 1,7, Szczecińska 1,18, Warszawska 24, 26, Gdyńska 53,55,
Stoczniowców 2M. Wymiana oświetlenia w budynkach przeznaczonych do malowania w 2019r.

6

Remonty kominów wentylacyjnych.

7

Remont rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych.

8

Legalizacja ciepłomierzy w budynku przy ul. Stoczniowców 2U i Katowicka 17.

9

Remont pokryć dachowych i opierzeń – Gdańska 20, 22, Dąbrowskiego 52.

10

Naprawa podestów wejściowych do budynków (przed wiatrołapami).

11

Naprawa i mycie elewacji budynków.

12

Rezerwa na prace do wykonania po wiosennym przeglądzie budynków.

13

Remonty i ułożenie chodników z kostki, rozbudowa parkingów oraz naprawy nawierzchni asfaltowych.

14

Remont wiat śmietnikowych.
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RADA MIEJSKA - SESJA BUDŻETOWA
Ostatnia sesja w roku poświęcona uchwalaniu budżetu
rozpoczęła
się
nieco
nieoczekiwanie.
Standardowo
przedstawiane na początku sprawozdania Burmistrza
i Przewodniczącego Rady z przedsięwzięć międzysesyjnych
tak rozpaliły radnych, że wniosek o przerwanie, zakończenie
dyskusji, zgłoszony został dopiero po dwóch godzinach
od terminu rozpoczęcia obrad!
Bo też okazało się, że miasto jest chwalone i wyróżniane
w
lokalnych
i
ogólnopolskich
konkursach,
więc
z przyjemnością się tego słuchało i oglądało dyplomy
i statuetki. A innym sympatycznym omawianym zagadnieniem
był „Rower Metropolitalny” – wedle podanych informacji –
będziemy mieli w mieście takie chytre, wspólne rowery, które
będzie można wypożyczyć, pojeździć [gdzieś po Rumi,
a nawet po Gdyni], potem sprzęt zostawić! No to w wirze
takich nowin nie dziw, że sobie podyskutowano!
Potem sprawozdawali szefowie Administracji Budynków
Komunalnych [pani szef] i Zarządu Cmentarza Komunalnego
[pan szef], a Komisja Rewizyjna, po kontroli, bardzo chwaliła
naszą Straż Miejską, która wyrasta na gwiazdę, prymusa
pośród innych straży. Chwała strażnikom z szefem na czele!
Zaś po uchwaleniu zmian, dotyczących jeszcze budżetu
tegorocznego, pani Skarbnik przedstawiła zarówno projekt
nowego budżetu i finansowej prognozy wieloletniej, jak i opinie
o tych projektach autorstwa urzędowego opiniodawcy czyli
Regionalnej Izby Obrachunkowej z Gdańska. RIO wyrażało się
pozytywnie o możliwości realizacji przedstawionych zamierzeń
i realności terminowych spłat zadłużenia.

Szczegóły
są
oczywiście
dostępne
na miejskich stronach w sieci, ogólnie – budżet
jest chyba największy z dotychczasowych, gdyż dochody
to ok. dwustu milionów, a planowany deficyt budżetowy [czyli
wydatki, które przekraczają dochody o ok. ośmiu milionów]
będzie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i tzw. wolnych
środków. Ponieważ samo uzasadnienie budżetu to
szesnastostronicowy zbiór wyjaśnień, nie licząc tabel i innych
załączników – nie ma mowy o choćby pobieżnym omówieniu
tu tego wielkiego dzieła Skarbnika, pani Celiny Pałasz i jej
zespołu. Więc, by nie narazić się na zarzut „a dlaczego nie
powiedziano o…”, namawiam chętnych szperaczy do
studiowania Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/549/2017.Jednak
pewną pozycję z katalogu wydatków budżetu podać winienem
– otóż zaplanowano kwotę 305 000 zł dla Domu Kultury SM
„Janowo” na organizację wydarzeń kulturalnych.
W trakcie obrad dorzucono jeszcze kilka projektów uchwał
nie ujętych w pierwotnym porządku. Niewątpliwie należy
przedstawić tu uchwałę stanowiącą rozwiązanie problemu
stworzonego decyzją Wojewody Pomorskiego, pana Drelicha.
W dziele realizacji ustawy określanej jako „dekomunizacyjna”
polecił on, byśmy zmienili nazwę ulicy I Dywizji Wojska
Polskiego, która – jak rozumiem – w IPN-ie kojarzy się
z komunizmem. Rada jednogłośnie postanowiła, iż ulica ta
będzie nosiła nazwę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego.
Na koniec przyjęto plan pracy Rady na rok przyszły, a obrady,
wbrew początkowym obawom, toczyły się sprawnie
i zakończyły w przyzwoitym terminie 
Zbigniew Rachwald

WAŻNE TELEFONY
Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
Straż Miejska
Nocna i świąteczna opieka medyczna (w NZOZ 1)
Pogotowie Energetyczne Gdynia
Pogotowie Drogowe

112
997
58 679-67-22
998
58 671-01-98
999
992
58 671-18-82
994
58 621-67-20
58 671-94-73
58 679-69-50
58 620-45-50
58 679-44-40

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

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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Redaktor naczelna: 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.
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