DZIĘKUJEMY ZA GŁOSY!
27
września
ogłoszono
wyniki
głosowania
w
tegorocznej
edycji
Budżetu
Obywatelskiego.
Dzięki głosom mieszkańców w sumie 11 projektów
powinno zostać zrealizowanych w 2019 roku.
Niezwykle miło nam poinformować, że zgłoszony
przez mieszkankę naszej Spółdzielni i zarazem
pracownika Domu Kultury projekt pod nazwą "Przez ruch
do zdrowia od juniora do seniora" będzie realizowany
w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
Projekt ten poparło 727 osób. Projekt zakłada
organizację bezpłatnych zajęć ruchowych zarówno
dla najmłodszych, jak i dorosłych uczestników
w Domu Kultury SM "Janowo". W jego ramach będzie
można wziąć udział w zajęciach nordic walking, tai-chi,
zumby, gimnastyki senior 60+, rytmiki i tańca.
Analogiczny projekt był realizowany w tym roku w ramach
BO 2018.
W tegorocznej edycji BO zgłoszono łącznie 45 projektów, w tym 31 inwestycyjnych oraz 14 prospołecznych. Po weryfikacji
mieszkańcy wybierali spośród 30 projektów, w tym 17 inwestycyjnych oraz 13 prospołecznych. Największe poparcie
(1139 głosów) uzyskał projekt prospołeczny dotyczący sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Red.

STATUT ZAREJESTROWANY
Pod koniec września br. do Spółdzielni wpłynęło
postanowienie z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu naszej
Spółdzielni i zatwierdzenia jego tekstu jednolitego.
Jak Państwo pamiętają, w tym roku Walne
Zgromadzenie naszej Spółdzielni przyjęło uchwałę

dotyczącą zmian Statutu. Podjęcie uchwały wynikało
z
konieczności
dostosowania
jego
zapisów
do
znowelizowanej
w
ubiegłym
roku
ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany te w głównej
mierze dotyczyły kwestii członkowskich. W związku
z wydaniem postanowienia przez Sąd nowy Statut
już obowiązuje. Red.

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NAJNIŻSZY W
HISTORII
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Janowo” zajmowano się m.in. analizą wykonania
planów społeczno-gospodarczego i funduszu remontowego
za 8 miesięcy 2018 roku. Jak wynika ze sprawozdań,
wszystkie zamierzenia, w tym wykonanie poszczególnych
robót na osiedlu, przebiegało zgodnie z założeniami.
Na uwagę zasługuje fakt, że aktualny wskaźnik
zadłużenia, wynoszący 4,13%, jest najniższy w historii
Spółdzielni. Jest to efekt skutecznej polityki windykacyjnej
Spółdzielni, co jednocześnie świadczy o dobrej i stabilnej
sytuacji finansowej Spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu.
Odpłatna
służebność
przesyłu
została
ustanowiona na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 56. Za czynność
tę Spółdzielnia otrzyma jednorazowe wynagrodzenie.
Rada Nadzorcza ponadto zatwierdziła rozliczenie
rzeczowo-finansowe rewitalizacji pawilonu handlowousługowego przy ul. Stoczniowców 7. W ramach

przedsięwzięcia zmodernizowano zarówno pawilon przy
ul. Stoczniowców 7, jak i jego patio, gdzie wykonano prace
brukarskie i zasadzono zieleń. Sam pawilon został
docieplony, wymieniona
została stolarka okienna
i drzwiowa, a także powstała nowa elewacja.
Z uwagi na to, że od dawna w rejonie pawilonu istniały
problemy z parkowaniem samochodów (miejsca były
zajmowane przez pracowników i klientów okolicznych firm),
Spółdzielnia zdecydowała o wykonaniu dodatkowych
miejsc postojowych przed pawilonem. Ponadto powstały
jeszcze chodniki wzdłuż pawilonu od strony Stoczniowców
5 i 9. Pozostały zakres prac - a więc chodnik i miejsca
postojowe od strony placu zabaw oraz droga wokół
pawilonu - będzie wykonany we współpracy z Gminą
(pisaliśmy na ten temat w nr 483 „NS”).
W pozostałej części posiedzenia omówiono bieżącą
działalność
Spółdzielni,
w
tym
m.in.
kwestię
zarejestrowania przez Sąd Statutu Spółdzielni (piszemy
na ten temat na str. 1), a także postępów realizacji
inwestycji przy ul. Dąbrowskiego. A.F.
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CZTERY LATA MINĘŁY…
Zbliżają się wybory samorządowe. 21 października pójdziemy do urn – wybierać władze miejskie, powiatowe i wojewódzkie.
Podsumowujemy 4-letnią kadencję władz samorządowych
Rozmowa z Tadeuszem Piątkowskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni i radnym Rady Miejskiej Rumi.
Red. Lokalna prasa, biuletyn
„Rumskie Nowiny” mówią
wyłącznie dobrze o mijającej
kadencji.
A
jak
pan
ją ocenia?
Tadeusz Piątkowski – Moje
oceny
są
zróżnicowane.
Np. podoba mi się sposób
prowadzenia dyskusji na forum
Rady Miejskiej, pozbawiony
kłótni i wzajemnych ataków.
Podoba mi się to, że burmistrz
ożywił
miasto
wieloma
imprezami, które
znajdują
aprobatę zwłaszcza młodzieży.
Jednak
trzeba
pamiętać,
że
nasze
miasto
ciągle
ma braki w podstawowej infrastrukturze miejskiej, jaką są
m.in. drogi. Dlatego trzeba starannie rozważać proporcje
w dzieleniu pieniędzy na imprezy i inwestycje miejskie.
Red. Imprezy jednak podobają się mieszkańcom…
TP. Trudno, aby się nie podobały, zwłaszcza jeśli są
serwowane za darmo. Np. spotkanie z czarodziejem
koszykówki, znanym na całym świecie Marcinem Gortatem,
uważam za super pomysł. Bo jest propagowaniem popularnej
dyscypliny sportu wśród najmłodszych. Ale już wydawanie
pieniędzy na imprezy np. siłowania na rękę budzi moje
mieszane uczucia. Podobnie jak
zmiana akcentów
w wykorzystaniu hali MOSiR-u ze sportowych na widowiskowe.
Lubię zwierzęta, mam w domu kota i wiele dobrych uczuć
do zwierząt i ich właścicieli, ale trudno mi zrozumieć dlaczego
np. w hali sportowej MOSIR-u odbywa się wystawa kotów
zamiast meczu otwarcia nowego sezonu ligowego siatkówki
kobiet (drużyna APS-u Rumia ten mecz rozegrała
w… Wejherowie).
Red. Burmistrz sporo mówi o zdobywaniu dla gminy
pieniędzy z zewnątrz
TP. Doceniam wysiłki burmistrza w zakresie prób zdobywania
pieniędzy na inwestycje. Jak na razie, te większe „zdobyte”
pieniądze są na przyszłe inwestycje i zdaniem burmistrza
wymagały wzrostu zatrudnienia. Ale już dzisiaj ponosimy koszty
tego większego zatrudnienia w administracji samorządowej
Rumi. Wolałbym, aby więcej pieniędzy trafiało do organizacji
pozarządowych. W ostatnim czasie ich przybywa, a w ślad
za tym nie idzie proporcjonalne zwiększenie środków na ich
działalność. Przez to, dobrze od lat działające organizacje,
dostają mniej pieniędzy (ostatnio np. Orkan Rumia) i trudno
im prowadzić regularną, planową działalność.
Red. Wzrost zatrudnienia tłumaczony jest koniecznością…
zdobywania pieniędzy właśnie.
TP. Wszystkie gminy są zainteresowane zdobywaniem
pieniędzy, ale jak wynika z danych GUS, nie oznacza to wcale
wzrostu armii urzędników. Główny Urząd Statystyczny
opublikował dane, z których wynika, że zatrudnienie
w samorządach w Polsce, na przestrzeni 3 ostatnich lat,
wzrosło o mniej niż 2%. Tymczasem wzrost zatrudnienia
w Urzędzie Miasta Rumi jest ponad dwudziestokrotnie
wyższy. I nie procenty są ważne, tylko koszty utrzymania
Urzędu w następnych latach. Jeśli przyjąć, za danymi GUS,
średnie zarobki urzędników samorządowych jako 4700 zł
(brutto) to łatwo policzyć, że koszt utrzymania np. 45 nowych
etatów wyniesie rocznie dodatkowo około 3 mln zł,
zyli ok. 15 mln zł w ciągu następnej 5-letniej kadencji.
Red. Burmistrz Klawiter zbudował halę MOSiR, burmistrz
Kończak
zbudowała
pływalnię
i
Stację
Kultura,
co kluczowego powstało w czasie kadencji obecnego
burmistrza?
TP. Dobre pytanie,... no chyba ładna ścieżka pieszo-rowerowa
wzdłuż Zagórskiej Strugi, a także przystanek SKM w Janowie,
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zbudowany jednak za pieniądze i zgodnie z planami rozwoju
SKM, a nie miasta. Ale trzeba przyznać, że burmistrz Pasieczny
rządzi dopiero 4 lata i ma dużo planów na przyszłość,
w tym słynny tunel w Janowie.
Red. Tunel w Janowie, słyszymy o nim od 4 lat…
TP. Mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony tunel ułatwi
mieszkańcom komunikację z Gdynią, a z drugiej strony może
wpuścić do miasta spory ruch tranzytowy w okresie wakacji.
Wolałbym, aby najpierw powstała OPAT (przedłużenie
obwodnicy w kierunku Pucka) i droga tzw. popiołowa, która
ma połączyć rumską ulicę Dębogórską z ul. Pucką w Gdyni.
Red. Za sukces należy uznać pewnie także rozwój projektu
pt. budżet obywatelski
TP. Bez wątpienia to znakomity pomysł, sprawnie realizowany
za sprawą zaangażowania mieszkańców i urzędników
magistratu. Przypomnę jednak, że to pomysł z poprzedniej
kadencji. Myślę, że czas najwyższy, aby – wobec rosnącego
zainteresowania mieszkańców – wyraźnie zwiększyć fundusz
budżetu obywatelskiego – od 4 lat pozostający na tym samym
poziomie. Korekty wymaga także system kwalifikacji projektów
do głosowania. No i trzeba zagwarantować mieszkańcom,
że ich projekty będą zrealizowane terminowo.
Red. Jest Pan radnym od początku istnienia samorządów,
startuje Pan ponownie?
TP. Moja przygoda z samorządem trwa już bardzo długo. Przez
wiele lat zajmowałem się bezpieczeństwem w mieście i sportem
młodzieżowym. Tak, startuję ponownie w wyborach z nadzieją,
że – jeśli uzyskam taką szansę - uda mi się przypilnować także
spraw mojego pokolenia. Bo przecież Rumia to nie tylko dzieci,
młodzież i facebook. No i ciągle trzeba dbać o sprawy bieżące
naszego osiedla, jak chociażby remont ulicy Gdańskiej na odcinku pomiędzy nowym rondem a ul. Katowicką
czy też ul. Pomorskiej na odcinku od ronda UE do Lidla.
Red. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała A.Feil

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ
W trakcie wyborów spółdzielcy razem – tak w skrócie można określić ideę uchwały przyjętej w tym roku przez Krajową
Radę Spółdzielczą w związku z wyborami samorządowymi. Zamieszczamy w całości jej treść, zgodnie z rekomendacją
KRS. Zachęcamy do jej przeczytania, zwłaszcza że wybory niebawem. Red.
Uchwala nr 17/2818 Zgromadzenia Ogólnego Krajowe Rady Spółdzielczej
z dnia 3 lipca 2818 r. w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych.
Krajowa Rada Spółdzielcza,
w przekonaniu że naszemu krajowi, jak i całej Europie, niezbędna jest ekonomia oparta o wartości spółdzielcze ekonomia, która umożliwi wszystkim obywatelom pełne korzystanie z efektów rozwoju gospodarczego, a sam rozwój
uczyni trwałym i zrównoważonym; uznając, że spółdzielnie winny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości
naszego kraju, aby razem budować Polskę, w której ludzie znajdą się w samym sercu gospodarki kierującej się
wartościami demokracji, partycypacji i integracji społecznej; w trosce o zapewnienie warunków funkcjonowania i rozwoju
spółdzielczości w Polsce; oraz biorąc pod uwagę, że skuteczność i efektywność naszych działań w dużym stopniu zależą
od dobrych relacji ze strukturami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i współpracy z działaczami
samorządowymi postanawia zwrócić się do spółdzielni i organizacji spółdzielczych, spółdzielców, członków ich rodzin
oraz wszystkich osób posiadających rekomendację Krajowej Rady Spółdzielczej o:
 zgłaszanie kandydatów do rad gmin, powiatów i województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
wywodzących się ze środowiska spółdzielczego, bądź silnie z nim związanych oraz udzielenie im pełnego
poparcia,
 spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym z zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych
przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych,
 zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów
wspierających rozwój ruchu spółdzielczego oraz podejmowanie merytorycznej współpracy z komitetami
wyborczymi i strukturami samorządowymi w zakresie opracowywania programów wyborczych uwzględniających
zagadnienia funkcjonowania spółdzielczości.

NIC O NAS BEZ NAS
Rozmowa z prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, Józefem Chmielewskim
Red. W ostatnim czasie Krajowa Rada Spółdzielcza
podjęła ważną uchwałę w sprawie udziału spółdzielców
w wyborach samorządowych (treść uchwały powyżej – od
red.).
Józef Chmielewski: Długo KRS dojrzewała do tej decyzji.
My zasadę wynikającą z tej uchwały stosujemy od dawna.
Właściwie od początku samorządnej Polski przedstawiciele
mieszkańców naszej Spółdzielni są obecni w Radzie
Miejskiej Rumi. To bardzo ważne, aby właśnie na szczeblu
gminnym dbać o to nasze najbliższe podwórko,
o swoje osiedle, które jest przecież częścią tego miasta
Red. I tak powinno być, zwłaszcza że Janowo to
przecież znacząca część Rumi, a wybory tuż, tuż...
JCh. W naszej Spółdzielni mieszka blisko jedna czwarta
miasta, a z roku na rok jest nas coraz więcej, bo każdego
roku oddajemy kolejny budynek nowym mieszkańcom.
To, co się dzieje w mieście, dotyczy więc także nas,
mieszkańców
SM
Janowo.
Pragnę
przypomnieć,
że mieszkańcy Janowa płacą wszystkie należne podatki tak
samo jak mieszkańcy każdej innej części miasta i mają
prawo oczekiwać traktowania potrzeb Janowa na równi
z potrzebami innych dzielnic. Nic jednak się samo nie dzieje,
interesów Janowa trzeba na forum Rady Miejskiej po prostu
pilnować.
Red. Tereny SM Janowa są prawie kompletnie
wyposażone w podstawową infrastrukturę miejską, w
przeciwieństwie do innych dzielnic miasta
JCh. To prawda, mamy szkoły, żłobki, sieć sklepów, mamy
drogi i parkingi, mamy własny, otwarty dla wszystkich
spółdzielczy Dom Kultury. I ciągle poprawiamy wygląd
naszego osiedla. Na terenach spółdzielczych, otwartych
dla wszystkich mieszkańców miasta robimy to za pieniądze
mieszkańców Spółdzielni. Czasem nawet wspomagamy
finansowo
inwestycje
miejskie,
służące
naszym
mieszkańcom, jak np. budowę zatok postojowych
na ul. Gdańskiej czy fontanny w Parku Żelewskiego.
Tym bardziej mamy prawo oczekiwać równego traktowania
w podziale dóbr, które może zaoferować miasto.

Red. Kandyduje pan do Rady Miejskiej…
JCh. Problemy miasta są mi doskonale znane, bo Janowo
jest sporym kawałkiem Rumi. Z całą pewnością moja wiedza
i doświadczenie mogą być pożyteczne także na szczeblu
całego miasta. No i są jeszcze problemy, których
rozwiązanie wykracza poza możliwości prezesa Spółdzielni,
a które dotyczą naszych mieszkańców. Takim jest
np. sprawa wód deszczowych w rejonie ulic Stoczniowców i
Pomorskiej, które z powodu niewydolnej miejskiej kanalizacji
zalewają budynki spółdzielców. Z tych powodów
zdecydowałem się na start w wyborach do Rady Miejskiej
Rumi z bezpartyjnego komitetu wyborczego wyborców.
Red. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała A.Feil
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CO Z TYM OGRZEWANIEM?
Przypominamy, że w okresie przejściowym – zwłaszcza wczesną jesienią – gdy temperatura
na zewnątrz jest mocno zróżnicowana – ogrzewanie w mieszkaniach nie zawsze działa i nie stanowi
to awarii.
Wynika to z tego, że gdy temperatury na zewnątrz wynoszą ok. 15°C czujka programatora
pogodowego w stacjach wymienników OPEC automatycznie wyłącza ogrzewanie.
Ogrzewanie jest ponownie włączane, gdy temperatura spadnie poniżej tego poziomu.
Dział remontowy

MASZ POMYSŁ? PODZIEL SIĘ Z NAMI !!!
Czekamy na ankiety
Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety
pod nazwą „Podziel się z nami swoim pomysłem”.
Zachęcamy do zgłaszania pomysłów dotyczących
konkretnych potrzeb, prac, remontów, ale także kwestii
pozaremontowych – może mają Państwo pomysł
na jakieś rozwiązania usprawniające funkcjonowanie
Spółdzielni? Dzięki temu w trakcie planowania
przyszłorocznego funduszu remontowego i planu
społeczno-gospodarczego będziemy mogli – w miarę
możliwości – zapisać Państwa propozycje do realizacji –
tak jak to się działo corocznie do tej pory. Wiele
z propozycji mieszkańców zostało właśnie zapisanych
w planach i już zrealizowanych.
Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety
i dostarczenia jej do Spółdzielni. Można ją wrzucić
do specjalnych skrzynek, które stoją w budynku
administracji: przy wejściu na parterze i przy kasie
na I piętrze oraz w Domu Kultury SM „Janowo”. Ankietę
można też pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smj-rumia.pl i po jej wypełnieniu na komputerze przesłać
w formie elektronicznej na adres no@smj-rumia.pl.
Ankiety prosimy złożyć lub przesłać do 15 października br.
Zarząd Spółdzielni

ANKIETA
„PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM POMYSŁEM”
1.

Co powinno być jeszcze zrobione na osiedlu:

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

2.

Pani/Pana pomysł na usprawnienie funkcjonowania Spółdzielni:

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

Jestem mieszkańcem budynku (prosimy podać tylko nazwę ulicy i nr budynku) ul. …………………………………………………… nr ………………..
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
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DZIEJE SIĘ NA
OSIEDLU

Na ukończeniu są prace związane z budową budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Dąbrowskiego

Cały czas na osiedlu realizowane
są prace zaplanowane w tegorocznych
planach. Ukończony został remont dachu
na budynku przy ul. Dąbrowskiego 52,
a aktualnie remontowany jest na Gdańskiej
20.
Zakończone zostały roboty związane
z wymianą oświetlenia na klatkach
schodowych na nowe tzw. kroczące
we wszystkich budynkach, w których jeszcze
było oświetlenie starego typu. Aktualnie trwa
też
planowane
malowanie
klatek
schodowych wraz z układaniem płytek.
Kolejny rok kontynuowane są remonty
podestów przed wejściami do budynków.
Na
podestach
są
układane
nowe
antypoślizgowe kamienne płyty.
Przy ulicy Dąbrowskiego, obok biura
administracji Spółdzielni, powstaje pierwszy
z trzech budynków mieszkalnych, które staną
w
tym
miejscu.
Niemal
na ukończeniu jest natomiast budynek
wielofunkcyjny
(na
tyłach
biura),
który przeznaczony zostanie na garaże
i magazyny pod wynajem. Red.

Ogłoszenie sfinansowane ze środków KWW Gospodarność – Leszek Kiersznikiewicz

ROZKŁAD ZAJĘĆ
Domu Kultury SM „Janowo”
Rytmika dla dzieci
Gitara – keyboard
Koło plastyczne
Koło szachowe
Brydż sportowy
„Flety z innej planety”
Zespół fletowy
„Aktywni 60+”
Gimnastyka dla pań
Nordic walking
Klub Seniora
„Mama w mieście ”
Klub malucha
Zumba 15+
Warsztaty ceramiczne
„Pełnia głosu”
pracownia wokalna

wtorki g. 16.30 – 17.00 2-3 lata
g. 17.15 – 18.00 4-5 lat
pon.,śr.,pt. g. 14.00 – 18.00
wtorki g. 16.00 – 5-7 lat
g. 17.00 – 8-12 lat
piątki g. 18.00
pon., czw. g. 17.00 – 21.00
poniedziałki. g. 16.00 7-10 lat
g. 17.00 11-14 lat
wtorki g. 12.30 – 13.30
g. 13.30 – 14.30
czwartki g. 12.30 – 14.30
czwartki g. 15.00 – 19.00
środy 12.30 – 14.30
poniedziałki g. 18.00 – 19.00
środy g. 18.30 – 19.30
poniedziałki g. 17.30 – 19.00 (dzieci)
wtorki g. 17.30 – 19.30 (dorośli)
śr., czw., pt. 16.00 – 19.00

Zapisy i informacje: 58 671 82 93

Nowe podesty wykonano już w bud. Warszawska 23 i 25

W trakcie remontu jest dach na bud. Gdańska 20
Ogłoszenie sfinansowane ze środków KWW platforma.nowoczesna koalicja obywatelska
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ZWIERZAKOWO
Rubryka adopcyjna z „Bezbronnymi Zwierzętami”
2 kocurki: TOUDI I GUMIŚ.
Urodzone: ok. 10.07.2018
Umaszczenie: buro białe,
czarno białe. W Domu
Tymczasowym:
od
01.09.2018.
Znalezione:
Rumia
ul.
Harcerska
Kastracja: NIE. Odrobaczone
i odpchlone: TAK TOUDI I GUMIŚ to kolejni nasi podopieczni
pochodzą z prywatnej posesji w Rumi. Właścicielka od lat
zajmuje się wolno bytującymi kotami, lecz z roku na rok coraz
trudniej było jej utrzymać wciąż powiększające się stado.
Szukając pomocy dla dwóch maluchów natrafiła na naszą
fundację. Wolontariuszki zabrały potomstwo i przeprowadziły
sterylizację dorosłych kotów. Kontakt Agnieszka 516 184 560
Trzy kotki: Ramona, Rusia, Rosi. Urodzone:
ok. 15.06.2018. Umaszczenie: trójkolorki.
W Domu Tymczasowym: od 02.09.2018
Znalezione: w lesie. Sterylizacja: NIE.
Odpchlone i odrobaczone: TAK. Ramona,
Rusia, Rosi to siostry, które zostały
wyrzucone do lasu. Swoje życie
zawdzięczają panu Pawłowi, który podczas
spaceru zauważył koty. Nie zastanawiając
się zabrał kocie dziewczynki i oddał pod
opiekę naszej wolontariuszki. Gratulujemy wspaniałej postawy
panu Pawłowi i zapraszamy do poznania trojaczków.
Kontakt Agnieszka 516 184 560

Ogłoszenie sfinansowano ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość

Ogłoszenie sfinansowano ze środków KWW Bogdan Formella NASZA RUMIA

Kocurek
Frico.
Urodzony:
ok. 01.04.2018. Umaszczenie:
biało
–
bure.
W
domu
tymczasowym od: 10.09.2018.
Znaleziony:
Gdynia
Pogórze
Wykastrowany: TAK. Odpchlony i
odrobaczony: TAK. Chociaż nie
jestem już maluszkiem, cieszę się z
drapania za uszkiem, wtedy mruczeć zaczynam i na boki się wyginam.
Do jedzenia jestem prędki, bo łakomczuch ze mnie wielki. W ciągu
dnia skaczę i figluje, sił mi nigdy nie brakuje. Jak trzeba to się położę,
bo sen wkrótce zmorze. Taki jestem doskonały, że FRICO zostałem
nazwany. Kontakt: Karolina 513306079

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

wykładzin

ZŁOTA RĄCZKA tel. 518-204-992

NASZE SPRAWY

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
„NASZYCH SPRAW”

Redaktor naczelna: Agnieszka Feil
ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10, e-mail: ns@smj-rumia.pl

Zbigniew Rachwald

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.

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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APETYT NA SZTUKĘ

Nasze apetyty na sztukę rozbudziła wystawa „Irredenta
w malarstwie Macieja Tamkuna". Artysta na 26 obrazach przedstawił
dzieje oręża polskiego od czasów husarii po II wojnę światową.
Szczególne miejsce na wystawie zajął patriota, żołnierz i pierwszy wójt
Rumi-Zagórza, Hipolit Roszczynialski, pokazany jako rotmistrz kawalerii
na koniu. Wernisaż wystawy uświetnił występ Gdańskiej Orkiestry
Ogrodowej oraz recytacje wierszy autora wystawy w wykonaniu
uczniów rumskiego „Hipolita”. Impreza odbyła się w ramach
XIV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Prace można oglądać
w naszej placówce do końca listopada.
400 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 wzięło udział w żywych
lekcjach muzyki, podczas których w oparciu o dziecięce przeboje
poznało instrumenty takie jak: akordeon, klarnet i saksofon.
Z okazji 64 urodzin naszego miasta gościem Biesiady Literackiej był
znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Spotkanie połączone było
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z promocją jego książki pt.:”Uczyń ze swego życia arcydzieło". Autor
mówił, że współczesna kultura „to tylko zabawa, wieczny karnawał,
pogoń za tym, co przyjemne, czyli tzw. kultura beztroski. Co złego
w karnawale? Niby nic. Pod warunkiem, że przeplata się z postem.
Beztroska winna splatać z zastanowieniem. Dziecinność z dorosłością
i odpowiedzialnością." Zanussi stwierdził, że tytuł swojej książki
zapożyczył od Jana Pawła II. „Życie jest dziełem, a dzieło może być
bardziej albo mniej udane. Dobrem jest zapanowanie nad sobą i nad
życiem. Nie warto wznosić sobie pomników, nie warto zostawiać
milionowych spadków, natomiast warto pięknie żyć na miarę tego
co nam w życiu dane". Z perspektywy 80 lat swojego życia uważa tak,
uznany w kraju i zagranicą artysta, twórca takich filmów
jak: „Iluminacja”, „Cwał”, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona
drogą płciową” czy ostatniego obrazu „Eter”.
Leszek Winczewski

