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NOWY PLAC ZABAW W PLANACH – PROSIMY O OPINIĘ! 
Jak zapowiadaliśmy w ubiegłym roku, planowane jest 

powstanie kolejnego placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną 
– tym razem na terenie jednostki C. Plac taki zostałby 
zbudowany na wzór powstałego terenu rekreacyjnego w jedn. 
E przy przedszkolu "Iskierka", który został bardzo dobrze 
przyjęty przez mieszkańców. Natomiast na temat planów 
dotyczących powstania placu zabaw na terenie jedn. D 
napiszemy w kolejnych wydaniach biuletynu. 

Zachęceni dotychczasowymi doświadczeniami, 
proponujemy, by nowy plac zabaw powstał na terenie 
niewykorzystywanego boiska zlokalizowanego przy budynkach 
Gdańska 33 i 37 oraz Wrocławska 28 (rysunek koncepcji 
lokalizacji placu zabaw znajduje się obok). 

Plac zabaw zajmowałby teren o wielkości ok. 25x65 
metrów. Byłby podzielony na dwie części: w większej z nich 
znalazłyby się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe 
dla najmłodszych, w mniejszej natomiast postawione zostałyby 
urządzenia do ćwiczeń. Zestaw urządzeń byłby podobny do 
tego, który już zaprasza chętnych na jedn. E. Na terenie tym 
ustawione też byłyby ławeczki, a cały obszar rekreacyjny 
zostałby ogrodzony (co ograniczyłoby dostęp psów do tego 
terenu). 

Zarówno planowany, jak i zrealizowany plac zabaw wraz z 
siłownią zewnętrzną nie spowodują zmian w lokalizacji 
pozostałych, istniejących placów zabaw na terenie osiedla. 
Żadne z dotychczasowych nie zostaną zlikwidowane. Koszt 
nowych urządzeń zostanie pokryty ze środków 
obrotowych Spółdzielni, co oznacza, że nie wpłynie na 
wysokość opłat czynszowych.  

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą chcieliby uzyskać opinię 
przede wszystkim mieszkańców jednostki „C” w tej sprawie. 
Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie 
króciutkiej ankiety znajdującej się poniżej. Gdyby któremuś z 

uczestników ankiety nasunęły się jakieś uwagi, opinie czy 
propozycje – prosimy je także podać w ankiecie.  

Prosimy o wycięcie wypełnionej ankiety i dostarczenie jej 
do biura administracji Spółdzielni (do któregokolwiek działu) 
lub do Domu Kultury. Swoją opinię, zawierającą te same dane, 
można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail 
Spółdzielni: ds@smj-rumia.pl. Podpisane opinie prosimy 
przesyłać i dostarczać najpóźniej do 6 marca br.  
 

Dla losów inwestycji obligujące będzie stanowisko 
mieszkańców jedn. „C”. Ale w opiniowaniu tej konkretnej 
propozycji mogą oczywiście uczestniczyć wszyscy 
mieszkańcy Spółdzielni. Ich głosy oraz ewentualne uwagi 
będą wskazówką dla realizacji tego zamierzenia przez 
Spółdzielnię. 

Zarząd Spółdzielni

A N K I E T A 

w sprawie lokalizacji placu zabaw na terenie boiska  
- obok budynków Gdańska 33-37 oraz Wrocławska 28 w jedn. „C” 

 

 Jestem: 
ZA proponowaną lokalizacją* 
PRZECIW  proponowanej lokalizacji* 

   placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń na terenie jednostki „C”. 
 

 Ewentualne uwagi dotyczące proponowanego rozwiązania: 

 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………… 

 

         ……………………………………… 

*niepotrzebne skreślić        (imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

 
koncepcja lokalizacji placu zabaw na terenie jedn. C 

mailto:ds@smj-rumia.pl
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NIEDŁUGO ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE NA OSIEDLU – 
płytki terakotowe na klatkach schodowych !!!! 

 

Dosłownie za kilka dni rozstrzygniętych zostanie 
pierwszych dziesięć przetargów, dzięki czemu wyłonieni 
zostaną wykonawcy prac przewidzianych do realizacji na 
ten rok. Jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Naszych 
Spraw”, Rada Nadzorcza podczas grudniowego 
posiedzenia przyjęła prowizoria planów społeczno-
gospodarczego oraz funduszu remontowego. Szacunkowy 
koszt prac do wykonania wynosi ponad 2,6 miliona 
złotych, jednakże ostateczna kwota będzie znana po 
przeprowadzeniu wszystkich przetargów. 

Z większych prac Spółdzielnia w roku bieżącym 
kontynuować będzie remonty i układanie chodników z 
kostki, rozbudowę parkingów, remont wiat śmietnikowych – 
na wzór nowych estetycznych pergoli, które stanęły np. 
przy bud. Gdańska 33, 37. 

Sporym przedsięwzięciem będzie malowanie 
kolejnych klatek schodowych w budynkach, gdzie po 
raz pierwszy zostaną na biegach i podestach w całości 
ułożone płytki terakotowe. Dotychczas ze względu na 
szerszy zakres prac (a więc i wyższe koszty) związany z 
cekolowaniem, płytki terakotowe były układane wyłącznie w 
klatkach, w których wszyscy mieszkańcy zdecydowali się 
partycypować w kosztach takich dodatkowych prac. Ze 

względu na to, że prace z cekolowaniem zostały już 
wszędzie wykonane, środki niegdyś przeznaczane na ten 
cel zostaną przeznaczone właśnie na ułożenie płytek. 
Dzięki temu na klatkach niewątpliwie zwiększy się estetyka 
i będzie po prostu ładniej. 

Kontynuowane będą – rozpoczęte w ubiegłym roku – 
remonty podestów wejściowych, które zostaną 
wyłożone antypoślizgowymi kamiennymi płytami - tak 
jak np. przy budynku przy ul. Opolskiej 5. Wśród nowych 
pozycji znalazła się wymiana bardzo zniszczonych, 
starych wyłazów dachowych oraz montaż schodów 
nożycowych przy wyjściach na dachy budynków. Aktualnie 
zamontowane wyłazy są w bardzo złym stanie 
technicznym, bardzo ciężko się je obsługuje, stanowią też 
one realne zagrożenie zwłaszcza w trakcie porywistych 
wiatrów.  

W tym roku przewidziano też naprawę loggii w 
budynkach wysokich, tj. Wrocławska 31 i Krakowska 10. 
Prace te muszą być przeprowadzone w związku z ciągłym 
[w trakcie opadów] zaciekaniem ścian powstającym na 
łączeniach loggii ze ścianami budynku. 

A.F.

 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 
 

W tym roku odbyły się już dwa posiedzenia Rady 
Nadzorczej. W obu posiedzeniach wzięła udział lustrator 
Związku Rewizyjnego SM RP, która przedstawiła informację 
na temat przebiegu lustracji działalności inwestycyjnej 
Spółdzielni za lata 2013 i 2014 (szerzej na ten temat na str. 3). 

Na styczniowe posiedzenie RN przybył też Roman Łuczak 
– szef sekcji rowerowej „Sama-Rama” działającej przy Domu 
Kultury SM „Janowo”, który przekazał na ręce prezesa 
Zarządu, Józefa Chmielewskiego, pamiątkową statuetkę. 
Potwierdza ona uzyskanie wyróżnienia przez Spółdzielnię w 
plebiscycie zorganizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego oraz „Dziennik Bałtycki” pt.: Osobowość Roku i 
Instytucja Roku w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Kapituła plebiscytu postanowiła wyróżnić 

Spółdzielnię za działalność na rzecz turystyki rowerowej, a 
także za organizację ruchu na osiedlowych uliczkach poprzez 
stawianie znaków drogowych i wprowadzanie stref ruchu, co 
pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa.  

Rada Nadzorcza wysłuchała także informacji na temat 
windykacji w Spółdzielni, a także na temat wyników 
przeprowadzonej w styczniu i lutym br. ankiety pt. „Jak się 
mieszka na osiedlu” (o analizie ankiet napiszemy w kolejnym 
wyd. „NS”). Członkowie Rady podjęli też uchwały w sprawach 

członkowskich, ponadto zajmowali się korespondencją od 
mieszkańców.      A.F. 

 
Od tego roku w trakcie malowania klatek będą również układane na 
schodach płytki terakotowe  

 
W ubiegłym roku wyremontowane zostały podesty m.in. w budynku 
Opolska 5 

 
Podczas posiedzenia Roman Łuczak przekazał nagrodę uzyskana 
przez Spółdzielnię 
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Radni Rady Miejskiej Rumi z Janowa  

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego osiedla na 

SPOTKANIE Z RADNYMI, 
które odbędzie się w środę 25 lutego br. o godz. 18.30 

Dom Kultury SM „Janowo”, ul. Pomorska 11 

 

LUSTRACJA W 
SPÓŁDZIELNI 

 

Półtora miesiąca trwała 
lustracja działalności 
inwestycyjnej naszej Spółdzielni 
za lata 2013 i 2014. Kontrolę 
przeprowadziła lustrator Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP.  

W trakcie lustracji badano 
m.in. podstawy prawne i 

organizacyjne działalności inwestycyjnej, potrzeby 
mieszkaniowe a program inwestycyjny, sprawy 
terenowo-prawne, przygotowanie inwestycji, nadzór 
inwestorski, rozliczenie kosztów inwestycji i prawidłowe 
ich prowadzenie. Jak wynika z informacji 
przedstawionej przez panią lustrator podczas 
posiedzenia Rady Nadzorczej – w trakcie kontroli nie 
stwierdzono żadnych uchybień. 

Pani lustrator podkreśliła, że na pochwałę zasługuje 
forma finansowania inwestycji, tj. z wpłat bieżących 
pozyskanych od przyszłych mieszkańców. Spółdzielnia 
nie zaciąga kredytów na ten cel, a sprzedaż mieszkań 
realizowana jest przez inwestora zastępczego – dzięki 
temu w żadnym momencie Spółdzielnia nie jest 
obciążana kosztami budowy mieszkań. 

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony 
protokół, a Związek Rewizyjny wystosuje do Spółdzielni 
także list polustracyjny, który zostanie zamieszczony na 
łamach „Naszych Spraw”, a także przedstawiony na 
Walnym Zgromadzeniu. 

A.F. 

ANONIMOWE ZGŁOSZENIA 
TEŻ SPRAWDZAMY 

 

W ubiegłym tygodniu do 
Spółdzielni dwukrotnie 
anonimowo zadzwonił 
mieszkaniec budynku Gdańska 
14, który złożył skargę na jakość 
sprzątania jego klatki przez 
sprzątaczkę.  

W związku z tymi 
zgłoszeniami, zwłaszcza że mieszkaniec ten zgłosił 
wielkie zaniedbania w zakresie sprzątania, a tym samym 
fatalny stan klatki schodowej, Spółdzielnia niezwłocznie 
wysłała pracownika w celu zweryfikowania zgłoszeń.  

Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem 
zgłoszenie okazało się niezasadne – nie stwierdzono 
zgłoszonych problemów. Ponadto po drugim zgłoszeniu 
poprosiliśmy mieszkańców tego budynku o wyrażenie 
opinii na temat jakości sprzątania. Pracownikowi 
Spółdzielni udało się skontaktować z mieszkańcami 60 
mieszkań (spośród 85 lokali). Jak się okazało, tylko dwie 
osoby miały drobne uwagi co do jakości sprzątania w 
tym bloku. Pozostałe osoby były zadowolone i nie 
zgłosiły uwag. 

Jak widać, nie zawsze wszystkie zgłoszenia są 
wiarygodne – zwłaszcza te anonimowe. Niemniej jednak 
zapewniamy, że każde z nich niezwłocznie będziemy 
sprawdzać. Tak jak to robiliśmy dotychczas. 
Jednocześnie bardzo dziękujemy mieszkańcom 
budynku za zaangażowanie i pomoc w wyjaśnieniu 
sytuacji. 

Administracja Osiedla

 

TRYBUNAL ORZEKŁ – WAŻNE DLA SPÓŁDZIELCÓW 

 

5 lutego zapadł wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie zaskarżonych 
sześciu przepisów ustawy o 

spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz dwóch 
przepisów ustawy Prawo 
spółdzielcze. Z wnioskiem o 
zbadanie konstytucyjności 

tych przepisów wystąpiła grupa posłów Platformy 
Obywatelskiej. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zgodne z 
Konstytucją są uregulowania dotyczące zarządzania 
przez spółdzielnię budynkami, w którym część lokali 
została przekształcona w odrębną własność. Skarżący te 
przepisy uważają, że w momencie wyodrębnienia się 
choćby jednego lokalu w danym budynku powinna 
obowiązywać ustawa o własności lokali, co oznacza, że 
budynek taki stałby się wtedy automatycznie wspólnotą 
mieszkaniową. Trybunał nie uznał takiej argumentacji, a 
więc spółdzielnie mogą nadal funkcjonować według 
dotychczasowych przepisów. 

Trybunał nie dopatrzył się także niekonstytucyjności w 
przepisie dotyczącym wymogu złożenia deklaracji 
przystąpienia do spółdzielni przez nabywcę ekspektatywy 
odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię. 
Zgodny z Konstytucją zdaniem TK jest także art. 40 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, który określa co jest 
przedmiotem mienia wspólnego należącego do spółdzielni. 

Trybunał za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał 
natomiast przepisy dotyczące przyjmowania w poczet 
członków osób nieposiadających prawa do lokalu, a także 
uregulowania, na mocy których ekspektatywa odrębnej 
własności zależała od nabycia członkostwa. TK uznał za 
niekonstytucyjny przepis Prawa spółdzielczego w zakresie, 
w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni – 
posiadającego odrębną własność – do odpowiedniej części 
funduszu remontowego. Sędziowie Trybunału jednocześnie 
wskazali, że konieczne jest opracowanie przepisów, które 
uregulują, na jakich zasadach i w jakiej wysokości taka 
część funduszu przypadałaby właścicielowi lokalu. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wejdzie w życie z 
dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.  

A.Feil 
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„... BY JĘZYK GIĘTKI WYPOWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO 
POMYŚLI GŁOWA:” (SŁOWACKI) 

 

Przypomnę, że dalej słynna zwrotka z 
„Beniowskiego” - poematu napisanego 165 lat temu 
przez naszego wieszcza narodowego – brzmi 
następująco: 

„A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 
A czasem jako skarga nimfy miętki, 
A czasem piękny jak aniołów mowa...”/.../ 

Co roku na 21 lutego, czyli jutro, przypada 
ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Uchwałodawcom chodziło 
głównie o ochronę języków mniejszościowych, 
zagrożonych wyginięciem w coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie. Czy więc taki Dzień Języka 
jest potrzebny Polakom? Przecież na szczęście językowi 
polskiemu w naszych czasach - mimo zalewu 
angielszczyzny - taki los nie grozi. 

Były już w naszej historii okresy, kiedy polskie elity – 
duchowne i świeckie - nie mogły się obejść bez obcych 
języków. W średniowieczu królowała łacina, a w 
większych miastach często używany bywał język 
niemiecki. Królowa Bona ze swoim dworem (XVI w.) 
wprowadziła modę na język włoski. Tzw. sarmacka 
szlachta znów pokochała łacinę (tzw. makaronizowanie 
w XVII i do poł. XVIII w.). W czasie Oświecenia (2 poł. 
XVIII w.) językiem salonów – nie tylko w Polsce - stał się 
francuski. A podczas rozbiorów konieczna była – często 
mimo wewnętrznych oporów - znajomość języka 
zaborcy, czyli rosyjski i niemiecki, w zależności od 
granic zaboru. I język polski to wszystko przetrzymał, 
podobnie jak lata braku suwerenności państwa w XX 
wieku. 

Jednak Dzień Języka Ojczystego powinien skłaniać 
również do troski o jakość naszej mowy. Jest język 
przecież głównym narzędziem wzajemnego 
porozumiewania się między rodakami. I jak każde 
narzędzie – na co zwraca uwagę Słowacki – powinien 
być sprawny, wielofunkcyjny („co pomyśli głowa”), ale 
także estetyczny. Stąd u poety te anioły, nimfy, 
ukochane stepy... Zgódźmy się, że nikt nie przepada za 
bylejakością jakiegokolwiek narzędzia i o język-
narzędzie należy dbać jak o każdą cenną rzecz. Język 
zasługuje po prostu na nasz szacunek. 

Tradycyjnie dbałość o język, jego poprawność, ale 
także jego estetykę, przekazywali rodzice dzieciom (np.: 
„Poproś ładnie!”, „Nie przeklinaj!”), nauczyciele – 
uczniom (np.: „Mów wyraźnie!”, „Mów pełnymi 
zdaniami!”). Razem z umiejętnością odpowiedniego 
zachowania się w różnych okolicznościach przyjęło się 
to nazywać z niemiecka „kindersztubą”, a z francuska 
określeniem „savoir-vivre”. Wzorcami dla ogółu byli 
wybitni pisarze, duchowni, charyzmatyczni politycy. Ci 

ostatni nie zawsze w pełni, np. Piłsudski potrafił być 
bardzo „żołnierski” na forum sejmowym. 

A jak jest teraz, każdy widzi i słyszy. To rodzice 
nieraz przejmują od swoich pociech wzorce zachowań i 
nawet ich język. Część dzisiejszych elit – w tym nawet 
niektórzy parlamentarzyści i członkowie rządu – chyba 
nie posiada świadomości, że należąc do elit powinno się 
świecić przykładem. Dobrym przykładem! Brakuje 
prawdziwych autorytetów, które potrafiłyby się 
przeciwstawić trwającej już dość długo – nie tylko w 
Polsce – modzie na zło, na brzydotę. I na język 
wulgarny. Stykamy się z tym nie tylko na ulicy czy w 
telewizji, bo owa „moda” również jest obecna w 
literaturze, kinie, teatrze, a nawet – oczywiście w nieco 
innym sensie - w malarstwie i rzeźbie. To tak jakby 
piękno, dobro były czymś wstydliwym, niegodnym 
uwagi, mimo że skądinąd często padają też słowa o tym, 
jak ważna jest miłość. Choćby z okazji walentynek... 

Zarzuca się nieraz dziennikarzom, że jak hieny 
rzucają się tylko na coś krwistego. Zwykle się bronią, że 
muszą pokazywać „prawdziwe życie”, a ono jest 
brutalne. Czy faktycznie nic się nie zmieniło od czasów 
Plauta ( III/II w. przed narodzeniem Chrystusa) i jego 
„Homo homini lupus (est)” - „Człowiek człowiekowi 
wilkiem”? Musimy na siebie warczeć? Pokazywać kły? 
Może jednak posłuchajmy wezwania naszego 
współczesnego poety, Edwarda Stachury: 

„Człowiek człowiekowi wilkiem, 
Lecz ty się nie daj zwilczyć!” /.../ 

W końcu na tym polega prawdziwa cywilizacja, 
kultura, że ludzie zachowują się kulturalnie. I 
wypowiadają się kulturalnie. Chociaż wymaga to 
większego wysiłku niż prostackie „rzucenie mięsem”. 
Dawniej ludzi, ich przynależność, oceniano po wyglądzie 
(„Jakim cię widzą, takim cię piszą.”). Dzisiaj procesy 
demokratyzacyjne sprawiły, że tamto powiedzenie 
wydaje się bardziej trafne po przeróbce: „Jakim cię 
słyszą, takim cię piszą”. Dlatego Dzień Języka 
Ojczystego jest obecnie także nam potrzebny. Abyśmy 
nie stali się podobni do Kiepskiego i Paździocha albo 
„patriotów” z przedsklepowej ławeczki w „Ranczo” (choć 
lubimy z nich się pośmiać, a czasem nawet przyznać im 
rację). 

Jerzy Hoppe 
 
PS Zgodnie z przewidywaniem Senat RP dodał 
patronów roku 2015 do listy przyjętej przez Sejm RP. Są 
nimi ojciec i syn Witkiewiczowie: Stanisław (100-lecie 
śmierci) – architekt, twórca stylu zakopiańskiego, malarz 
i pisarz; Stanisław Ignacy (130-lecie urodzin) – 
oryginalny malarz, dramaturg i powieściopisarz.

 
 
 ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH 

SCHODOWYCH I W PIWNICACH 
 
W związku z ochłodzeniem prosimy o zamykanie 
okienek piwnicznych i na klatkach schodowych. 
Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie się, a także 
wchodzenie gryzoni do piwnic. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 
Prosimy o stawianie samochodów wyłącznie na 

wyznaczonych miejscach parkingowych. 

Parkowanie samochodów na chodnikach, przed 
wejściami do klatek schodowych itp. w przypadku 
ewentualnych opadów śniegu utrudni przejazd 
pojazdów odśnieżających drogi i chodniki. Stanowi 
to także zagrożenie w ruchu drogowym. 
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TO NIE MOŻE BYĆ 
PRZYPADEK… 

 
Zapewne słyszeliście Państwo o Nagrodzie 

Templetona. Jest to wyróżnienie przyznawane 
osobom zasłużonym w szukaniu powiązań, czy 
usuwaniu sprzeczności, między nauką a wiarą. 
Wręczane jest corocznie [od 1972 r.] z wielką 
pompą, w Pałacu Buckingham, przez Filipa księcia 
Edynburga. Laureatami byli fizycy, matematycy czy 
teologowie, ale także np. Dalajlama. 

A kilka lat temu dostał ją Polak, też teolog tudzież 
fizyk, kosmolog i matematyk – ksiądz profesor 
Michał Heller. Nagrodę [przyzwoitą – ponad milion 
dolarów] przeznaczył na powołanie Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, a oprócz 
tychże badań zajmuje się intensywnie popularyzacją 
wiedzy na temat kosmosu, Wielkiego Wybuchu i 
różnych teorii dotyczących istnienia świata. 

No i czytam właśnie taką popularyzatorską 
książkę. Książkę o przypadku. Nie o jakimś 
konkretnym – ale o przypadku jako takim. O – jak to 
nazwał autor – „Filozofii przypadku”. Siedzę nad tą 
książką już długo, zakładki mam w kilku miejscach, 
wracam do miejsc już kilkakrotnie oglądanych.  

Rzecz jest przeciekawa, bo przypadek 
przeszkadzał ludziom od pradziejów. Pakował się 
niespodziewanie w ustalone procedury, zwyczaje i 
tradycje. Gryzł Arystotelesa, bo to, co się dawało 
obliczyć, należało u niego do dziedziny rzeczy 
istniejących, a ten paskud był w tym obliczalnym 
świecie jakimś dziwnym wyjątkiem. 

Psocił więc uczonym, a i teologom, gdyż nie 
pasował do boskiej omnipotencji. Aż tu „nagle”, czyli 
w biegu dziejów, okazało się, że tę przypadkowość 
można jakoś okiełznać, że jakieś reguły istnieją. 
Zaczęło się od hazardzistów, którzy starali się nieco 
urealnić swe szanse na wygraną. 

I tak powoli wyłaniała się myśl o racjonalności 
ciągu przypadków, z czego kiełkowała  teoria 
nazwana później rachunkiem prawdopodobieństwa.  
A za najważniejszych twórców zalążków tej teorii 
uznawani są dwaj siedemnastowieczni matematycy 
– panowie Pascal i Fermat, którzy w połowie wieku 
korespondowali ze sobą, proponując matematyczne 
sposoby oceny prawidłowości w ciągu 
przypadkowych zjawisk. 

Zaś pan profesor Heller pięknie opisał te 
skomplikowane procesy, ślicznie splótł tę naukę z 
teologią, pisząc o „Bogu prawdopodobieństw” i o 
„włóknach kosmicznej ewolucji”. To świetna lektura 
dla wszystkich ciekawskich i poszukiwaczy sensu 
we wszystkim.  

Uprzedzam wszelako, iż tekst – wprawdzie 
popularyzatorski – jest jednak dość trudny, trzeba go 
gryźć kilkukrotnie. Wiem to z osobistego 
doświadczenia . Dlatego szykuję się na ostatnią, 
podobno lżejszą, pracę pana Profesora, która już 
chyba się ukazała, bo gdzieś spotkałem się z jej 
tytułem. A jest on, powiedziałbym, stanowczy – 
„Granice nauki”. To już nie może być przypadek. 

 

Życzę ciekawych doznań. 
Zbigniew Rachwald 

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: 22080 Jan Szczygieł 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS: 0000037904 Cel: 2097 Kostrzewa Paweł 

 
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 

KRS: 0000228279 

 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY 
SPOŁECZNEJ 

KRS: 0000049740 

 
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 

 
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „POMOC 
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – DUET” 

KRS: 0000095630 

 
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: KRS 0000069730 cel. Ciapkowo w Gdyni 
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COOLTURALNE FERIE 
 

Ferie ze sztuką, to już wieloletnia tradycja spółdzielczego 
Domu Kultury. Każdego dnia odbywały się zajęcia stałe: 
plastyka, taniec, nauka gry na gitarze, warsztaty szachowe. W 
samo południe każdego dnia organizowaliśmy ciekawe 
wydarzenia i spotkania. Były spektakle teatralne, jak „Paweł i 
Gaweł ", „Legendy Gdańskie", pokazy ptaków drapieżnych 
oraz instrumentów muzycznych. Gościliśmy psy zaprzęgowe z 
Kaszubskiej Alaski oraz muzyków z Ameryki Południowej, 
grających na instrumentach andyjskich. „Coolturalne” ferie 
zakończyła walentynkowa zabawa przebierańców. Były 
konkursy z nagrodami, wyróżnienia dla najaktywniejszych 
uczestników ferii oraz dużo kolorowej muzyki. Wszystkim 
kulturalnym zdarzeniom towarzyszyła bardzo wysoka 
frekwencja uczestników. Szkoda, że następne ferie za rok, ale 
na szczęście za cztery miesiące wakacje. 

Leszek Winczewski  
Każdego dnia odbywały się zajęcia plastyczne 

 
Żywa lekcja historii w wykonaniu rycerzy z bractwa „Kerin” 

 
Codzienna dawka gry na gitarze 

 
Psy zaprzęgowe z „Kaszubskiej Alaski” 

 
Pokazy ptaków drapieżnych 

 
Nie zabrakło też występów teatralnych 

 
Zabawy z chustą animacyjną Klanzy 
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Drodzy Rodzice! 
„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne 

w Rumi ogłasza nabór  
na rok szkolny 2015/2016. 

 

Zapraszamy do przedszkola po kartę zgłoszeniową, 
a także zachęcamy Państwa do zapoznania się z 

naszą ofertą programową  
na stronie http://www.iskierka5.com/ 

 

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

 

POSIADA NA WYNAJEM 
LOKAL UŻYTKOWY 

 

przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi  
o pow. 93,0 m2

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe trzy pokojowe na I 
piętrze na mniejsze dwu-pokojowe (chętnie na IV piętrze) tel. 
kont. 662-068-246 w godz. popołudniowych

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 81m

2
 I p. na mniejsze do 50m

2
  

tel. 58 671-83-53 

 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ w Janowie 513-449-603 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe IV piętro, winda 50m2 po 
remoncie, umeblowane na 3 pokoje, 63m

2
, może być do 

remontu 503-957-320 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo - własnościowe z KW, 
Poznańska 10, 49m

2
, 4 piętro, w dobrym stanie na większe 3 

pokojowe za dopłatą w Rumi Janowie. Najchętniej ulice z 
parafii Wspomożycielki. tel. 514 047 541 

 
STOMATOLOGIA RODZINNA, Gracjana Zarembo, 
 tel. 517-350-784, ul. Dębogórska 84 lok 7U, Rumia, Pełny 
zakres usług, RTG, Pantomogram 

 

BĘDZIE NOWY WZÓR 

DOWODU OSOBISTEGO 
 

1 marca 2015r. planowane jest wprowadzenie nowej 
ustawy o dowodach osobistych oraz nowego wzoru dowodu 
osobistego. 

W związku z powyższym sugerujemy, aby osoby, które 
planują złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego po 1 
marca br. skontaktowały się wcześniej telefonicznie (58 679 65 
28 lub 58 679 65 69) lub mailowo (wso@um.rumia.pl) z 
pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich w celu 
potwierdzenia, czy nowe przepisy weszły w życie i jakie 
dokumenty należy przedłożyć w celu załatwienia formalności 
związanych z wydaniem dowodu osobistego. Nowe przepisy 
przewidują inny format zdjęć (paszportowe). Dlatego też, aby 
uniknąć niepotrzebnych kosztów, prosimy nie wykonywać 
zdjęć z wyprzedzeniem. 

Do dnia 1 marca 2015r. wnioski o wydanie dowodu 
osobistego przyjmowane są na dotychczasowych zasadach 
(zdjęcia w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym 
uchem). 

Jednocześnie informujemy, że dowody osobiste zachowują 
ważność do upływu terminów w nich określonych (data 
ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym 
rogu dowodu). Nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów 
osobistych. 

(z mat. UM Rumia) 

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 

 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

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. 

http://www.iskierka5.com/
javascript:;
mailto:ns@smj-rumia.pl
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