OSIEDLE PIĘKNIEJE
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, w
trakcie majowego posiedzenia Rady Nadzorczej została
podjęta uchwała w sprawie rewitalizacji terenów
zielonych na jednostce „D” i „E”.
Uchwała ta realizuje liczne wnioski mieszkańców
zgłoszone w ankiecie „Jak się mieszka na osiedlu”, która
została przeprowadzona na początku tego roku.
Mieszkańcy każdej z jednostek zgłaszali potrzebę
„odnowienia” dotychczasowej roślinności, a przede
wszystkim wykonania dodatkowych nasadzeń, a tym
samym poprawy estetyki osiedla.
Spółdzielnia rozesłała zapytania ofertowe po
okolicznych firmach specjalistycznych i dokonała wyboru
firmy Dendrom z Redy. W efekcie już w ubiegłym
tygodniu rozpoczęły się nasadzenia. Prace będą
prowadzone systematycznie i w ich ramach zostanie
zaaranżowanych siedem lokalizacji na terenie osiedla, tj.
okolice Dąbrowskiego 52, Gdańskiej 8, 28 i 31,
Pomorskiej 1, 19 i 29. W każdej z nich powstanie po
kilka skupisk zieleni. Zostaną w nich zasadzone tuje,
cyprysy, rajskie jabłonie, kosodrzewina, jałowce, tawuły,
berberysy czy sosny ozdobne. Przy wyborze
poszczególnych kompozycji uwzględniony był nie tylko
efekt estetyczny, ale także koszt nasadzeń i ich
przyszłej pielęgnacji. Zakończenie prac zaplanowano na
koniec lipca.
Po wykonaniu prac, związanych z budową placu
zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w okolicach bud.
Gdańska 33/Wrocławska 28, Zarząd przygotuje kolejny
wniosek dotyczący rewitalizacji zieleni, tym razem na

Pierwsze nasadzenia już są! - przy Gdańskiej 31

terenie całej jedn. „C”. Zostanie on przedłożony Radzie
Nadzorczej po wakacjach.
Prowadzone aktualnie prace mogą spowodować
małe utrudnienia, jednakże prosimy mieszkańców o
wyrozumiałość i uszanowanie pracy wykonawców,
ponieważ dzięki nim nasze otoczenie niewątpliwie
zyska na wyglądzie. Szczególna prośba dotyczy
właścicielek i właścicieli psów – uważajmy jeszcze
bardziej niż zwykle, by podopieczni nie uszkadzali
młodych roślin w nowych nasadzeniach, a także
tych, które już powstały m.in. w ubiegłym roku przy
budynku Krakowska 10.
Redakcja

KOLEJNY SUPER PLAC ZABAW W JANOWIE
Już za kilka dni rozpoczną się prace związane
z powstaniem placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną na terenie jednostki C – podobnego
do tego, który powstał w ubiegłym roku na
terenie jednostki E. Plac zabaw będzie
zlokalizowany w pobliżu budynków Gdańska 33 i
37 oraz Wrocławska 28.
Będzie on zajmował teren o wielkości ok. 25x65
metrów. Zostanie podzielony na dwie części: w
większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne
urządzenia zabawowe dla najmłodszych, w
mniejszej natomiast postawione zostaną urządzenia
do ćwiczeń. Siłownia będzie składać się z 8
podwójnych stanowisk, z których będzie można
korzystać bez ograniczeń. Na całym terenie
rekreacyjnym ustawione będą ławeczki i zostanie on
ogrodzony. Obok przedstawiamy projekt – koncepcję
zagospodarowania tego terenu.
Plac zabaw, jeśli nie będzie żadnych przeszkód,
zostanie otwarty jeszcze w te wakacje.
A.F.
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SPOTKANIE NA TEMAT SPÓŁDZIELCZOŚCI
W miniony poniedziałek w biurze naszej Spółdzielni
odbyło się spotkanie z udziałem kilkunastu członków
Zarządów spółdzielni mieszkaniowych z Redy, Wejherowa
i Gdyni. Gościem spotkania był poseł na Sejm RP
Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej. Od kilku lat
takie spotkania organizowane są przez poszczególne
spółdzielnie mieszkaniowe z okolicznych miast. Tym
razem to nasza Spółdzielnia pełniła rolę gospodarza.
W trakcie spotkania dyskutowano na temat aktualnej
sytuacji spółdzielni mieszkaniowych, projektów ustaw, w
tym prawa spółdzielczego, procedowanych aktualnie w
Sejmie, które w negatywny sposób ingerują w
funkcjonowanie spółdzielczości. Był również poruszony
temat projektu zmian
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych zakładający obligatoryjne przekształcenie
spółdzielczych
nieruchomości
we
wspólnoty
mieszkaniowe, a tym samym niejako w konsekwencji
likwidujący spółdzielnie mieszkaniowe – bez pytania o
zgodę najbardziej zainteresowanych czyli samych
członków spółdzielni. Uznano takie rozwiązanie jako
niedopuszczalne i łamiące wszelkie prawa obywateli
wynikające z Konstytucji.
Obecny podczas dyskusji poseł Kazimierz Plocke
zobowiązał się przedstawić wszystkie opinie i wnioski
ze
spotkania
podczas
najbliższego
posiedzenia
klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie. Bo przecież

jednym z inicjatorów takich zmian jest grupa posłów tej
partii.
Mamy nadzieję, że takie spotkania – z udziałem
przedstawicieli władz państwowych – uwidocznią problem
bezzasadnego ingerowania w prawo dotyczące spółdzielni
mieszkaniowych. Być może spowodują też, że wzorem
krajów Unii Europejskiej i w Polsce spółdzielnie
mieszkaniowe staną się pełnoprawnym uczestnikiem życia
publicznego, którego nikt nie będzie próbował zwyczajnie
zlikwidować.
A.Feil

„Za rok, za dzień, za chwilę...”
Popularną pieśń „Upływa szybko życie”, wydaną
drukiem i z nutami w Tarnowie w 1910 roku, zwykle
śpiewa się podczas uroczystego pożegnania absolwentów
danej szkoły. A czasem po prostu na zakończenie roku
szkolnego. Bo właśnie z takiej okazji słowa napisał zmarły
równo sto lat temu autor, ks. Franciszek Leśniak, kiedy
jeszcze na początku lat 70. XIX w. jako młody katecheta i
dyrektor Szkoły Żeńskiej sióstr klarysek w Nowym Sączu
dopiero zaczynał swoją posługę kościelną. Autorstwo
muzyki nie jest pewne, choć zwykle też przypisuje się
księdzu...
Pieśń ta najbardziej wzrusza grono pedagogiczne, dla
którego zwłaszcza dzień pożegnania wychowanków,
absolwentów ma w sobie zwykle coś podobnego do chwil
„wyfrunięcia z gniazda” własnych dzieci. Jednak rzewna
melodia trafia także do serc dzieci i młodzieży. Bo chociaż
bliskie wakacje są przez uczniów witane przede wszystkim
z radością jako dwa długie miesiące letniego wypoczynku
bez wczesnego wstawania, bez zadań domowych,
stresujących klasówek, to mają na ogół świadomość, że
właśnie kończy się jakiś etap ich młodego życia. Większe
wyzwania stoją przed absolwentami, bo muszą dokonać
mądrego wyboru szkoły wyższego szczebla, uczelni czy
czasami miejsca pracy zarobkowej. Jak wiadomo,
dzisiejsza Polska należy do krajów, gdzie duża część
młodzieży decyduje się na studia i w ten sposób nie tylko
zwiększa swoje szanse na status inteligenta, ale też
„przedłuża swoją młodość”. Wiadomo też jednak, że o
dobrą pracę – w Polsce czy za granicą - często łatwiej tym
z przygotowaniem zawodowym. W każdym razie za
jednych i za drugich trzymajmy kciuki, gdyż rozwój techniki
sprawił, że satysfakcjonującej pracy jest mniej niż kiedyś.
Wiele czynności przejęły maszyny...
A czego możemy życzyć dzieciakom czy młodzieży,
którym 1 września znów zadzwoni szkolny dzwonek? No i
oczywiście
także
ich
nauczycielom
–
głównie
nauczycielkom! – którym tak samo należy się solidny
wypoczynek! Najlepiej jakiejś formy wyjazdu, oderwania
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się od widoku, który na co dzień mieli przez dziesięć
miesięcy. Łatwiej wtedy o prawdziwy relaks. Dawniej to
były kolonie, obozy harcerskie, „wczasy pod gruszą” czy
pobyt u babci/dziadka. Dla dzieci wiejskich często nie
relaks, ale uciążliwa pomoc w gospodarstwie rodziców pod
prażącym słońcem... Bywa tak również w naszych
czasach, ale na pewno rzadziej. Bez porównania łatwiej
teraz o nawet zagraniczny wyjazd czy to z rodzicami, czy z
jakąś wycieczką.
Szczęśliwie mieszkamy w regionie o ogromnych
walorach wypoczynkowo-turystycznych. Łatwo u nas o
wypad nad morze, jezioro, rowerową czy pieszą wycieczkę
do lasu albo też na ciekawe obszary łąk. Nie jestem
zorientowany, czy nadal gdańskie kuratorium zaleca
dyrektorom szkół, by koniecznie podczas podsumowania
roku szkolnego przypomnieli wychowankom o zachowaniu
ostrożności i rozsądku zwłaszcza w kontaktach z wodą.
Szczególnie niebezpieczne, grożące kalectwem, są skoki
do wody. O tym pamiętajmy! Jak słyszymy w telewizji, już
w tym roku utonęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. A
nasze pobliskie jeziora Wyspowo czy Zawiat (pod
Bieszkowicami) też w minionych latach pochłonęły sporo
ofiar. Odpukujemy w niemalowane drzewo! Tak na wszelki
wypadek... A ładnego słońca, ciepłego wiatru w dzień,
natomiast nocami również potrzebnego deszczu życzmy
sobie nawzajem!
Jerzy Hoppe

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, że ze względów technicznych
wydruki rozliczeń centralnego ogrzewania
wg.
podzielników
ciepła
zostaną
dostarczone mieszkańcom wyłącznie do
skrzynek pocztowych (a nie na adresy email przekazane przez mieszkańców).

KOLEJNY PARKING DLA MIESZKAŃCÓW
Na początku czerwca rozpoczęła się
budowa parkingu przy budynku Gdańska 8.
Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane
na wniosek mieszkańców.
Na nowe miejsca postojowe wykorzystano
teren naprzeciwko bloku – wzdłuż płotu
pobliskiego
przedszkola.
Mieszkańcy
budynku po zakończeniu prac zyskają 10
miejsc postojowych. Nowy parking wyłożony
zostanie kostką brukową. Zakończenie
budowy planowane na jest na początek
lipca.

DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI – JUŻ 1 LIPCA
Dwadzieścia lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił dzień 1 lipca Dniem Spółdzielczości. Uchwała w
tej sprawie miała na celu upamiętnienie 100-lecia
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. W treści
uchwały Sejmu czytamy: „Polski ruch spółdzielczy ma długie
i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w
niepodległościowych dążeniach narodu polskiego. W
obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i
rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do
przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów
społecznych.
Służyć
temu
powinno
równoprawne
traktowanie wszystkich sektorów własności konkurujących
ze sobą w ramach gospodarki rynkowej.”
Pięć lat później – 15 grudnia 2000 – uchwalono ustawę o
spółdzielniach mieszkaniowych, która regulować miała
funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Jak niejednokrotnie pisaliśmy, od tamtego czasu, w
zależności od tego, kto akurat rządził naszym krajem,
ustawa ta doczekała się wielu „ulepszeń”. Ciekawego
podsumowania wszelkich zmian zarówno ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawy prawo
spółdzielcze – takiego wypunktowania dokonał prezes
Zarządu jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych. I
co z tego podsumowania wynika?
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie ingerował w
pierwotny tekst ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz w jej nowelizacje na wniosek posłów, sądów, a także
Rzecznika Praw Obywatelskich. Sami posłowie nie
przywiązywali się też do tworzonego przez siebie prawa.
Dokonywali licznych skreśleń, zmian, uzupełnień w
ustawach. Wprowadzili łącznie 11 nowelizacji zmieniających
w sumie 299 przepisów. Siedmiokrotnie złożyli wnioski do
Trybunału o zbadanie blisko 100 przepisów. Z tego TK uznał
29 za niezgodne z Konstytucją. Sądy siedmiokrotnie
wnioskowały o zbadanie siedmiu przepisów. TK uznał je
wszystkie za niezgodne z Konstytucją. Z kolei Rzecznik
Praw Obywatelskich zakwestionował 8 przepisów, a

Trybunał Konstytucyjny w czterech przypadkach przyznał
mu rację.
Każda nowelizacja wprowadzała część niezgodnych z
Konstytucją przepisów. Były one co prawda od razu
kwestionowane, ale zanim Trybunał wydał w ich sprawie
wyrok, mijało sporo czasu, a te funkcjonowały w polskim
systemie prawnym.
Tegoroczne uroczyste obchody Dnia Spółdzielczości
zaplanowane zostały na 24 czerwca. Niestety mimo długich
tradycji, osiągnięć, a także wielkiego znaczenia
spółdzielczości, w tym mieszkaniowej – na całym świecie –
w Polsce dąży się do jej likwidacji.
Jednak, mimo iż szkodliwy dla spółdzielczości projekt
ustawy nadal jest procedowany w sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej, posłowie poczynili pierwszy pozytywny krok
od wielu lat. Otóż podczas lutowego posiedzenia Sejmu, w
trakcie zatwierdzania zmian w składach osobowych komisji
sejmowych (został on przegłosowany większością głosów),
ze składu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania ustaw z
zakresu prawa spółdzielczego usunięto posłankę Lidię
Staroń. Pani poseł dała się poznać jako wielka
przeciwniczka spółdzielczości mieszkaniowej i była
orędowniczką zmian zmierzających do jej likwidacji.
Co będzie dalej ze spółdzielniami, nie wiadomo.
Parlament Europejski – o czym pisaliśmy w poprzednim
wydaniu biuletynu – przyjął do rozpatrzenia petycję Krajowej
Rady Spółdzielczej w sprawie dyskryminacji spółdzielczych
form zarządzania w Polsce. W ostatnim czasie
zbieraliśmy też podpisy pod wnioskiem do Sejmu o
nieuchwalanie ustawy szkodzącej funkcjonowaniu
spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. A trzeba
podkreślić, że wielu mieszkańców naszej Spółdzielni
podpisało się pod tym wnioskiem.
Zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość, co wymyślą
kolejni politycy – i o tym oczywiście będziemy na bieżąco
informować Państwa w „Naszych Sprawach”.
A.Feil

Towarzystwo Miłośników Koszykówki "POMORZE" oraz Dom Kultury SM "JANOWO" zapraszają na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI OGÓLNOKONDYCYJNEJ DLA SENIORÓW 60+
sala fitness w Domu Kultury SM "Janowo"
poniedziałki i środy – godz. 12.30 - 14.00
Pierwsze zajęcia 29.06.2015 r.
Program ćwiczeń jest realizowany w ramach projektu „Aktywni razem” i jest specjalnie dobrany dla grupy
wiekowej seniorów i ma na celu zapobieganie skutkom chorób układu krążenia, osteoporozy oraz
przeciwdziałania bólom stawów.
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MALOWANA MUZYKA W ISKIERCE
Analizując potrzeby i zainteresowania dzieci,
nauczycielki z „Iskierki” opracowały projekt wpływu
muzyki klasycznej na rozwój dziecięcej ekspresji
plastycznej. Projekt ten pod nazwą „Malowana muzyka
w Iskierce” realizowany był przez cały rok szkolny we
wszystkich grupach wiekowych. Według jego założeń
wychowanie muzyczne powinno opierać się na
słuchaniu, działaniu i tworzeniu. Każda z tych form
kształci
nieco
inne
umiejętności
umożliwiając
wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Nauczycielki
stwarzały okazje do udziału w zajęciach łączących
utwory muzyki klasycznej z zabawami tanecznymi i
plastycznymi.
Realizacja projektu dała szanse
właściwego rozwoju w sferze umuzykalnienia każdemu
wychowankowi.
Różnorodne
zabawy
pozwoliły
wykształcić u przedszkolaków wyobraźnię muzyczną
poprzez wyrażanie muzyki własną interpretacją ruchową
i plastyczną.
Analiza
całorocznego
wdrażania
projektu
zainspirowała nas do zorganizowania warsztatów dla

nauczycieli z przedszkoli, z którymi współpracujemy.
Dzięki temu poszerzyliśmy grono odbiorców naszego
projektu, który cieszy się ogromnym powodzeniem.
Ewelina Kamińska

ZAŚPIEWAŁY NAJMŁODSZYM
Dobra współpraca Gimnazjum nr 2 z Domem Kultury
SM „Janowo” trwa już od kilku lat. Chór szkolny uświetnił
swym występem niejedno janowskie przedsięwzięcie. I
tym razem gimnazjalistki, na zaproszenie kierownika
Leszka Winczewskiego, chętnie wystąpiły 31.05.2015 r.
na scenie w parku przy ul. Filtrowej z programem
artystycznym pt. „Muzyczny Coctail”.
W ciekawej aranżacji zaprezentowały dobrze znane
słuchaczom piosenki, m. in. „Księżniczkę” i „Nic do
stracenia”. Nad doskonałym brzmieniem czuwała p. Ewa
Szmidt.
Widzowie żywo reagowali na występ chóru, często
podśpiewując wraz nim. Na pewno już niedługo
zobaczymy i usłyszymy dziewczyny podczas kolejnego
występu.
Dorota Kuchta

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
I OGRÓDEK JANOWA
Komisja Społeczno-Samorządowa RN naszej
Spółdzielni po raz kolejny przeprowadzi doroczny
„Konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i
balkon Janowa”. Członkowie Komisji zachęcają
wszystkich mieszkańców
do upiększania
swoich balkonów i ogródków.
Wszyscy miłośnicy ukwieconych i pięknych oaz
zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś balkon
lub ogródek do 17 lipca 2015r. (piątek).
Zgłoszenia składać należy w Domu Kultury SM
„Janowo” osobiście albo telefonicznie pod nr:
(58)
671-82-93.
Komisja
dokona
wyboru
najpiękniejszych aranżacji – przegląd balkonów i
ogródków przydomowych będzie miał miejsce pod
koniec lipca br. Wyróżnieni otrzymają atrakcyjne
nagrody, które zostaną wręczone podczas festynu „Janowska Biesiada” (zaplanowanego na 5 września).
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STOWARZYSZENIOWY DZIEŃ DZIECKA
Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” jak co roku
zorganizowało w dniu 29.05 br. imprezę z okazji Dnia
Dziecka
dla
najmłodszych
podopiecznych
Stowarzyszenia. Władze miasta reprezentowane były
przez panie: Wiesławę Pacholczyk, radną RM Rumi
panią Hannę Cegielską oraz Agnieszkę Wróbel –
kierownika MOPS.
W czasie trwania imprezy przeprowadzano wiele
konkursów (prowadzone przez naszą koleżankę), a
uczestnicy tychże otrzymywali różnego rodzaju nagrody
w formie zabawek i słodyczy. Stowarzyszenie
przygotowało dla dzieci 70 paczek z różnorodnymi
wspaniałościami w postaci: zabawek, przyborów
szkolnych, różnego rodzaju ciuszków, no i oczywiście
słodyczy. Na stole zaś królowały ciasta, słodycze,
napoje, kanapki. Największą jednak atrakcją była pizza
(cztery rodzaje), którą przygotował i ofiarował
uczestnikom właściciel pizzerii Pizza Grande (obok DK
„Janowo”). Ponadto sponsorami imprezy byli: właściciel
sklepu OSKAR K.Bohm (dostarczył słodycze), oraz
hipermarket AUCHAN (ciuszki i przybory szkolne).
Trzeba było zobaczyć dzieciaki fantastycznie się
bawiące,
zajadające
się
słodyczami:
ciastami,
galaretkami, no i oczywiście wspaniałą pizzą. Nie można
także nie wspomnieć o władzach miasta i SM „Janowo”,
które wspomogły naszą imprezę. Cieszy nas, że są

Wszystkie dzieci otrzymały upominki

jeszcze osoby (firmy), które wspierają nasze inicjatywy
w niesieniu pomocy rodzinom, dzieciom. Jednak
największą pracę w zorganizowaniu imprezy wykonali
członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”, którzy
przygotowali ciasta, galaretki, wystrój sali. Szczególne
podziękowania należą się paniom Krystynie Bochni i
Hani Kawie.
Aleksander Kubina

ZBIERALIŚMY…
I pakowaliśmy do specjalnych worków wszystko to,
co niepotrzebnie poniewierało się - na parkingach,
chodnikach, trawnikach czy na naszych łąkach
Trzynastego, jednak nie w piątek , ale w sobotę, trwało
pierwsze rumskie powszechne sprzątanie miasta. Akcja
nazywała się „Czysta Rumia” i chociaż grubą przesadą
byłoby twierdzenie, że po niej Rumia stała się czysta –
to niewątpliwie ważny krok został zrobiony. Wszak –
niezależnie od służbowych czynności dozorców i
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – uruchomienie
społecznej aktywności w tej sprawie to piękna myśl!
Dotychczas takie akcje realizowały szkoły. Było to
tzw. „Sprzątanie świata” i zapewne niektóre panienki czy
młodzieńcy myśleli sobie po cichu – śmiecą wszyscy, a
do sprzątania goni się tylko nas!
Zaprząc do takiej społecznej akcji dorosłych
mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
notabli wszystkich szczebli - pomysły takie rodziły się
już wcześniej. Ale praktyczna realizacja tej idei, to –
moim zdaniem – duży sukces władz Rumi. I chwała im!
Chciałbym tu przekazać swoje osobiste, sobotnie
wrażenia i uwagi. Łaziłem więc z workami po łące
wzdłuż Pomorskiej, widziałem w dali współzbierające
panie i wspólnie borykaliśmy się z budzącą szacunek
ilością pustych, niezwrotnych opakowań szklanych.
Później, już tak dla ciekawości, obszedłem inne miejsca
zbieranie śmieci i widziałem efekty naszej pracy – może
niezbyt imponujące, ale liczne dowody zaakceptowania
tego pomysłu [a najwięcej worków leżało i tak jak
zawsze przed janowskimi szkołami!].
Po południu odbył się z tej okazji taki minifestyn w
parku Żelewskiego [w organizacji współuczestniczyła
także nasza Spółdzielnia]. Honorowano aktywnych
zbieraczy i bawiono się chyba dobrze. Przy ognisku,
kiełbaskach i harcerskiej grochówce. Mnie trochę zepsuł

uciechę
eksponowany
szeroko rysunek,
czy też – symbol,
znak. To nowo
wprowadzone do
społecznego
obiegu logo miasta.
Naszego miasta. Rumi.
To chyba teraz coraz modniejsze – zamiast, czy oprócz
herbu – musi być logo! Niektóre są oczywiste – na
przykład Neptun dla Gdańska, albo żagle dla Gdyni – bo
pewnie te rybki nadziane na ostrze już nie bardzo do
miasta pasują. Większość tych znaków to różne
skojarzenia z nazwą albo nawiązania do herbu
miejskiego. Albo kompletne abstrakcje.
No to i my mamy! Nasze logo chyba nie nawiązuje i
chyba nie kojarzy się z nazwą. Trudno, muszę to
powiedzieć – moim zdaniem – to okropność. Co objawiło
się w całej okazałości właśnie podczas zabawy na cześć
czystej Rumi. Wizerunek tego tworu kojarzy mi się z
czymś, co w mojej rodzinnej parafii nazywano zbukiem
na twardo. Czyli obranym ze skorupki jajem - bardzo, ale
to bardzo nieświeżym. Żółtko jeszcze żółte, ale białko
sine, zielone, wręcz czarne.
Ale popatrzcie Państwo sami. Może jestem
paskudnym wyjątkiem i u kogoś znak ten wywołuje
jednak jakieś inne skojarzenia. Zapewne również miłe –
wszak logo zostało przyjęte.
Więc na koniec – cieszmy się, pomysł wspólnego
sprzątania był świetny, obietnica powtarzalności - cenna.
Gratulacje dla nas wszystkich! A może jeszcze raz
spróbować tego jeszcze w tym roku – na jesieni, po
pięknym, ale śmieciorodnym lecie?
Zbigniew Rachwald
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Dom Kultury SM „Janowo”
zaprasza na

LATO ZE SZTUKĄ – 2015
Ramowy plan zajęć dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat
Dom Kultury w okresie wakacji czynny w godz. 8.30 – 16.30
Zapisy – informacje: 58 671 82 93

poniedziałki

Wakacyjna szkoła tańca – g.1000
Warsztaty plastyczne – g.1100
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200
Szkółka gitary biwakowej – g.1300

wtorki

SKM-ką zwiedzamy Trójmiasto – kino 5D, 3D, bowling, muzea

środy

Wakacyjna szkoła tańca –g.1000
Warsztaty plastyczne – g.1100
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200
Szkółka gitary biwakowej – g.1300

czwartki
piątki

Czwartkowe wycieczki autokarowe dla dzieci
Wakacyjna szkoła tańca –g.1000
Warsztaty plastyczne – g.1100
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200
Szkółka gitary biwakowej – g.1300

WYCIECZKOWE CZWARTKI AUTOKAROWE
(zapisy od 29 czerwca)
9 lipca
Tuchlino – ZOO egzotyczne, Park Miniatur – Strysza Buda – 35 zł/os.

16 lipca
Malbork – zamek, Subkowy – osada średniowieczna, pokazy rycerskie, grill – 35 zł/os.

23 lipca
Leźno – kaszubska Alaska, psy husky, przejażdżki na konikach, strzelanie z łuków, płukanie złota, łowienie ryb, zagadki indiańskiego
szamana, zwierzątka z „Małej Farmy”, grill – 40 zł/os.

30 lipca
Zoo Oliwa, Muzeum Emigracji – Gdynia – 35 zł/os.

6 sierpnia
Toruń – Muzeum Piernika, ratusz, Dom Kopernika, Muzeum Podróżników im. Toniego Halika, spacer nad Wisłą – 40 zł/os.

WTORKI - SKM-ką zwiedzamy Trójmiasto – kino 5D, 3D, bowling, muzea – 25 zł/os.
Filmowe premiery tego lata: Minionki, W głowie się nie mieści, Koko smoko, Mały książę

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ MOSIR
Gry i zabawy
(osiedle Janowo - Boisko "Orlik" ul. Stoczniowców 6 )
6, 13, 20, 27 lipca (poniedziałki) godz. 17.00 - 19.00
3, 10, 17, 24 sierpnia (poniedziałki) godz. 17.00 - 19.00
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Letnia Szkółka Pływania
(pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8 )
I turnus 20-24 i 27-31 lipca
godz. 8.00 - 12.30
II turnus 3-8 i 10-14 sierpnia godz. 8.00 - 12.30
III turnus 17-21 i 24-28 sierpniagodz. 8.00 - 12.30

SAMA-RAMA
ZAPRASZA NA
WYCIECZKI

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

Wyjazd o godz. 09.30 - parking przy Szkole Podstawowej nr 9,
ul. Stoczniowców w Rumi
Kontakt: Roman Łuczak, tel. 888 233 200

27 czerwca 2015
na trasie: Rumia - Gdynia Obłuże - Oksywie - Suchy Dwór – Rumia
4 lipca 2015
na trasie: Rumia - Kazimierz - Osłonino - Rzucewo "OSADA ŁOWCÓW
FOK- Puck - Rumia - około 45 km.
18 lipca 2015
na trasie: Rumia - Łężyce - Koleczkowo - Kielno – jez. Marchowo Stara Piła - Rumia - około 41 km.
1 sierpnia 2015
na trasie: Rumia - Rada - Wejherowo - Orle – Piaśnica – Rumia

ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
2-pokojowe, własnościowe 47m2
na mniejsze 2-pokojowe parter lub
I
piętro
lub
równorzędne
zadłużone, spłacę zadłużenie
tel. 507-170-866
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
3 pokojowe VIII piętro – Janowo –
(zadłużone)
na
mniejsze
(2 pokojowe). Tel. 728-724-434

22 sierpnia 2015
na trasie: Rumia - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Nowy Port - Westerplatte
– Rumia

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

POSIADA NA
WYNAJEM
LOKALE
UŻYTKOWE:

29 sierpnia 2015
na trasie: Rumia - Chwarzno - Gołębiewo - Owczarnia – Matarnia Kuźnia Wodna - Rumia





NASZE SPRAWY

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

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.

przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o
2
pow. 93,0 m
Idealny na
pomieszczenia biurowe.
Lokal jest wyposażony w instalację
centralnego ogrzewania, wodno –
kanalizacyjną
(c.w.
i
z.w.),
telefoniczną oraz alarmową.
przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o
2
pow.
42,0m
Lokal jest wyposażony w instalację
centralnego ogrzewania, wodno –
kanalizacyjną (c.w. i z.w.).

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
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JAK ZAWSZE Z POMPĄ!!!
Janowska „Sobótka” to od lat organizowany festyn –
wspólne dzieło naszego Domu Kultury oraz rumskich
strażaków. Były pokazy strażackich wozów bojowych, wśród
których królował stary "Bedford" z 1953 roku. Janowskie
dzieciaki kąpały się w strażackiej pianie. Amatorzy gór licznie
korzystali ze ścianki wspinaczkowej. Nie zabrakło konkursów i
zabaw ze słynnym "rodzinnym wyjazdem do pożaru". Imprezie
towarzyszyła duża porcja muzyki w wykonaniu meksykańskiej
grupy „CAFEySON”, zespołu „WAJZY” i „REMEDIUM”.
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Gościem wieczoru była, sięgająca lat 60-tych, skiflowa
grupa „NO TO CO”. Zespół wykonał tak znane szlagiery jak:
„Te opolskie dziołchy", „Po ten kwiat czerwony", „Gdy byłem
chłopcem, chciałem być żołnierzem" oraz nawiązujący do
charakteru festyny strażacki hit „Pożar w Kwaśniewicach". Jak
co roku, imprezie towarzyszyła meteorologiczna pompa.
Jednak opady w bieżącym roku miały tylko kosmetyczny
charakter, choć groźne chmury krążyły nad naszym miastem.
Leszek Winczewski

