
Podczas wrzeúniowego posiedzenia Rady Nadzorczej, 
szczegóùowo przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu 
spoùeczno-gospodarczego za okres oúmiu miesiæcy 2021 r.  

Prezes Spóùdzielni przedstawiù poszczególne kategorie 
kosztów podkreúlajàc, ýe wszystkie prace remontowe  
i badania kontrolne realizowane sà zgodnie z przyjætym 
planem. Przedstawiù informacje dotyczàce windykacji 
zalegùoúci czynszowych na dzieñ 31.08.2021 r., omawiajàc 
obszernie strukturæ zalegùoúci czynszowych lokali 
mieszkalnych oraz analizæ bieýàcej windykacji.  

Ponadto omówiono sprawozdanie z wykonania planu 
funduszu remontowego za 8 miesiæcy br. Podkreúlono,  
ýe wykonanie finansowe planu nie zawiera wszystkich 
kosztów, niektóre nie zostaùy zaewidencjonowane, z uwagi  
na trwajàce jeszcze, a niezafakturowane prace.  
Plan w zakresie rzeczowym w wiækszoúci pozycji  
jest na ukoñczeniu. Przedstawiono informacjæ na temat robót, 
które jeszcze w tym roku zostanà wykonane. 

Nastæpnie Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej  
p. Janina Szlagowska przedstawiùa opiniæ Komisji,  
która podczas swojego posiedzenia w dniu 27 wrzeúnia br. 
poddaùa badaniu sprawozdanie z wykonania planu spoùeczno-
gospodarczego oraz funduszu remontowego Spóùdzielni  
za osiem miesiæcy 2021 roku, oceniajàc je pozytywnie.  

W dalszej czæúci posiedzenia, czùonkowie Rady 
Nadzorczej zatwierdzili uchwaùæ w sprawie wysokoúci 
skùadników wymiaru opùat eksploatacyjnych obowiàzujàcych 

od 01.01.2022 r. W zwiàzku ze znaczàcym wzrostem kosztów 
(energii, pùac, usùug itp.), które odczuwalne sà od wielu 
miesiæcy przez wszystkich, a zapowiadane sà kolejne, zaszùa 
koniecznoúã podniesienia stawki eksploatacji i funduszu 
remontowego o 10 groszy – ùàcznie o 20gr. Warto nadmieniã, 
ýe tylko dziæki prowadzonej przez Spóùdzielniæ dziaùalnoúci 
gospodarczej oraz poczynionym oszczædnoúciom podwyýka 
nie bædzie wyýsza. 

Zarzàd Spóùdzielni przedstawiù 7 zùoýonych ofert  
na badanie bilansu Spóùdzielni za rok 2021 i 2022,  
które pozyskano w drodze ogùoszenia zamieszczonego  
w „Dzienniku Baùtyckim”. Podkreúlono, ýe podczas 
dokonywania wyboru naleýy zwróciã szczególnà uwagæ  
na posiadanie przez firmæ doúwiadczenia w badaniu 
dziaùalnoúci finansowej spóùdzielczoúci mieszkaniowej. 

Majàc na uwadze cenæ za badanie bilansu, doúwiadczenie 
w badaniu bilansów spóùdzielni mieszkaniowych, Rada 
Nadzorcza dokonaùa wyboru Biura Biegùego Rewidenta 
Krzysztof Pawelski z Gdañska. Rekomendowana firma, 
zaoferowaùa jednà z najniýszych cen badania bilansu,  
a przede wszystkim wykazuje w swojej dziaùalnoúci wieloletnie 
doúwiadczenie w badaniu spóùdzielni mieszkaniowych. 

W ostatniej czæúci posiedzenia, Rada Nadzorcza zùoýyùa 
gratulacje prezesowi Zarzàdu, Józefowi Chmielewskiemu  
z okazji 30-lecia Jego pracy w naszej Spóùdzielni. 
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Spóùdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” 
w Rumi, ul. Dàbrowskiego 56 

 
Z a t r u d n i 
Informatyka 

 
na stanowisko Administratora sieci komputerowej 

w niepeùnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu, 
posiadajàcego: 

wyksztaùcenie minimum úrednie techniczne, úciúle zwiàzane z informatykà, 
doúwiadczenie zawodowe min. 2-letnie na podobnym stanowisku, 
znajomoúã sieci LAN i VPN , 
doúwiadczenie w pracy z systemem Microsoft Windows 10/2008R2/2016, 
znajomoúã podstawowà CMS Wordpress, 
podstawy obsùugi CCTV,  
podstawowà znajomoúã usùug hostingowych: FTP, SSL  
samodzielny serwis sprzætu komputerowego 

 mile widziane doúwiadczenie w pracy z monitoringiem CCTV.  

Zainteresowane osoby prosimy o skùadanie ofert pracy do dnia 8.11.2021 r.: 
- w sekretariacie Spóùdzielni – I piætro, pok. 104 
- na adres SM „Janowo”, ul. Dàbrowskiego 56, 84-230 Rumia 
- e-mail: ds@smj-rumia.pl 

Dodatkowe informacje moýna uzyskaã pod nr telefonu 58 679 57 00. 
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Po raz kolejny przypominamy o koniecznoúci wietrzenia 
mieszkañ zwùaszcza wtedy, gdy na dworze jest zimno. 
Gotowanie, schniæcie prania, przebywanie w pomieszczeniach 
powoduje wzrost wilgotnoúci. Gdy powstaùa para nie bædzie 
miaùa którædy ujúã z mieszkania, podniesie siæ wilgotnoúã 
powietrza i stworzà siæ idealne warunki dla powstania grzyba  
na úcianach. Jednakýe nie tylko wietrzenie jest istotne,  
ale takýe wùaúciwe „postæpowanie” z ogrzewaniem.  

Musimy pamiætaã, ýe szczególnie w mroêne zimowe dni, 
zanim otworzymy na oúcieý okna, naleýy zakræciã termozawory. 
Dopiero wtedy moýemy wietrzyã – intensywnie, ale krótko.  
Nie moýna zostawiã otwartych okien na caùy dzieñ  
(gdy wychodzimy np. do pracy), poniewaý nawet  
przy wyùàczonych grzejnikach w momencie, gdy temperatura 
powietrza przy gùowicach spadnie do 8

º
C, termozawory wùàczà 

grzanie. A to spowoduje wzrost zuýycia ciepùa.   
Przy poszukiwaniu oszczædnoúci energii, a tym samym 
kontrolowaniu wielkoúci pùaconych rachunków za centralne 
ogrzewanie, naleýy znaã podstawowe zasady uýytkowania 
gùowic termostatycznych.  

Regulacji temperatury dokonujemy za pomocà pokrætùa  
ze znacznikiem umieszczonym na obudowie w skali od 1 do 5. 
Zalecana temperatura pomieszczeñ w mieszkaniu to ok. 20ºC, 
ale oczywiúcie kaýdy z nas ma inne upodobania w tym 
zakresie. Warto wiedzieã, ýe gdy nastàpi nagrzanie 
pomieszczenia do zadanej temperatury, zawory termostatyczne 
wyùàczajà dopùyw ciepùa do grzejników. Nie jest to wówczas 
usterka, ale normalne funkcjonowanie gùowicy termostatycznej, 

która wùàczy ponownie dopùyw ciepùa, jeúli temperatura  
w pomieszczeniu spadnie poniýej wartoúci zadanej. 

Kolejnà bardzo istotnà kwestià jest zastawianie grzejników 
meblami (kanapami, szafkami itp.), a takýe zasùanianie  
ich dùugimi firanami i zasùonami. Powoduje to, ýe nawet  
przy wùàczonych na maksimum grzejnikach emitowane ciepùo  
w wiækszoúci znajduje siæ tylko w ich rejonie, poniewaý 
przeszkody te skutecznie uniemoýliwiajà rozprzestrzenianie  
siæ ciepùa na caùy pokój. W efekcie jest nam zimno,  
mimo ýe grzejniki grzejà, a rachunki za ciepùo sà wysokie. 

Czasami po rozpoczæciu sezonu grzewczego,  
zdarzaùy siæ przypadki zauwaýalnie zwiækszonego zuýycia 
ciepùa w niektórych mieszkaniach. Czæsto przyczynà  
sà odkræcone termozawory na maksimum, co powodujà duýe 
zuýycie ciepùa. Prosimy zwróciã szczególnà uwagæ, aby po akcji 
odkræcania termozaworów przez rozpoczæciem sezonu 
grzewczego w celu napeùnienia instalacji, ponownie skræciã 
zawory. A kiedy zostanie wùàczone ogrzewanie ponownie  
je odpowiednio wyregulowaã. 

Zachæcamy nowych mieszkañców Spóùdzielni do zwrócenia 
uwagi na poziom zuýycia energii cieplnej (moýna to sprawdziã 
równieý w Spóùdzielni), gdyý opùaty zaliczkowe dla danego 
lokalu sà ustalane wg zuýycia z trzech ostatnich sezonów 
grzewczych. W przypadku wàtpliwoúci czy pytañ dotyczàcych 
indywidualnego zuýycia zachæcamy do kontaktu  
z pracownikami dziaùu techniczno-eksploatacyjnego  
pod numerami tel.: 58 679-57-42/43.  

Dziaù techniczno-eksploatacyjny 

 

 
 

W ostatnim czasie po raz kolejny do Redakcji wpùynæùy proúby 
mieszkañców o przypomnienie na ùamach biuletynu kilku 
podstawowych zasad obowiàzujàcych na naszym osiedlu zgodnie  
z „Regulaminem porzàdku domowego”: 

 
Cisza nocna 

Na terenie osiedla (budynku) w godz. od 22:00 do 6:00 obowiàzuje 
cisza nocna. Warto podkreúliã, ýe w ciàgu dnia  
w godzinach 6.00 – 22.00 równieý nie wolno w sposób uciàýliwy  
i raýàcy zakùócaã spokoju innych mieszkañców,  
jeúli nie ma takiej koniecznoúci (usuwanie awarii, remont). 
W niedziele oraz dni úwiàteczne obowiàzuje caùkowity zakaz 
wykonywania gùoúnych prac przez caùà dobæ. 
Naprawy i remonty w lokalach wywoùujàce haùasy mogà  
byã prowadzone jedynie w dni powszednie w godzinach  
od 8.00 do 19.00. O planowanym remoncie, zwùaszcza 
dùugotrwaùym, mieszkaniec osiedla winien w miaræ moýliwoúci 
wczeúniej poinformowaã mieszkañców klatki schodowej. 
 

Palenie papierosów 
Palenie papierosów i uýywanie niebezpiecznego ognia  
na klatkach schodowych, w piwnicach, garaýach i halach 
garaýowych jest zabronione. 

Úmieci tylko do pojemników 
Úmieci i odpadki naleýy wynosiã do úmietników i pojemników 
usytuowanych na terenie osiedla i segregowaã je zgodnie  
z obowiàzujàcymi przepisami.  

Sprzàtajmy po psach… 
Wùaúciciele psów obowiàzani sà do wyprowadzania psów  
na smyczy i w kagañcu. Taki obowiàzek nie dotyczy wùa úcicieli 
psów o wysokoúci do 30cm w kùæbie.  
Zabrania siæ wyprowadzania psów na tereny przeznaczone  
na place zabaw, piaskownice oraz boiska sportowe.  
Osoby posiadajàce zwierzæta obowiàzane sà do usuwania 
zanieczyszczeñ spowodowanych przez nie na klatkach 
schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku 
sùuýàcych do wspólnego uýytku, a takýe w jego otoczeniu.    

Administracja Osiedla
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Bieýàcy rok przyniósù kolejny, znaczny wzrost kosztów 

w szczególnoúci energii, paliw, pùacy minimalnej, efektem 
czego jest wzrost kosztów usùug oraz cen materiaùów.  
A powszechnie zapowiadane sà kolejne takie wzrosty.  

Rada Nadzorcza i Zarzàd naszej Spóùdzielni 
skrupulatnie monitorujà koszty, ograniczajàc  wydatki  
do niezbædnych. Pomimo powyýszych dziaùañ  
oraz uwzglædniajàc prognozy wskaêników 
ekonomicznych na 2022 rok, zaistniaùa koniecznoúã 
podwyýszenia od 1 stycznia 2022 roku stawki 
eksploatacji podstawowej i funduszu remontowego 
ùàcznie o 20 groszy. Zgodnie z Uchwaùà Rady Nadzorczej 
nr 12/2021 z 27.09.2021 r. bædzie ona wynosiùa  
2,90 zù/m² powierzchni uýytkowej lokali mieszkalnych 
(2,10 zù - stawka eksploatacji podstawowej i 0,80 zù – 
fundusz remontowy) dla osób bædàcych czùonkami 
Spóùdzielni. Wzrost stawki dotyczy równieý osób 
niebædàcych czùonkami Spóùdzielni, osób najmujàcych 
lokale bez tytuùu prawnego czy posiadajàcych umowæ 
najmu. 

Taka podwyýka oznacza wzrost opùaty z tytuùu 
eksploatacji podstawowej wraz z funduszem 
remontowym úrednio o 10 zù miesiæcznie  
(dla przeciætnego mieszkania o powierzchni 50 m²). 
Poùowa tej kwoty (tj. 5 zù) przeznaczona zostaje na prace 
remontowe przeprowadzane na osiedlu.  
Podwyýka stawki eksploatacji podstawowej pokrywa 

wzrost kosztów usùug wykonywanych przez firmy 
zewnætrzne na rzecz Spóùdzielni, miædzy innymi: 

utrzymania czystoúci budynków i terenów wokóù nich, 
pielægnacji zieleni (koszenia trawników, przycinania 
drzew i ýywopùotów), 
odúnieýania i zachowania bezpieczeñstwa  
na chodnikach i drogach osiedlowych w okresie 
zimowym, 
ubezpieczenia budynków, 

 przeglàdów technicznych nieruchomoúci, 
bieýàcych robót remontowo-konserwacyjnych, 
remontów mienia Spóùdzielni. 

Dziæki dodatkowym dochodom Spóùdzielni 
uzyskiwanym z prowadzonej dziaùalnoúci gospodarczej, 
tj. wynajmu lokali uýytkowych, dzierýawy terenów, 
zarzàdzania nieruchomoúciami wspólnot mieszkaniowych 
pokrywana jest czæúã kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, a tym samym moýliwe byùo czæúciowe 
pokrycie rosnàcych kosztów wynikajàcych z powszechnie 
wprowadzanych podwyýek. 

Naleýy zaznaczyã, iý z informacji uzyskanych  
z okolicznych spóùdzielni wynika, ýe stawki jakie majà 
obowiàzywaã od 1 stycznia 2022 r. mimo wszystko  
sà w naszej Spóùdzielni jednymi z najniýszych. 

Wymiar opùat, w tym dotyczàcych mediów  
(szerzej o tym poniýej) obowiàzujàcych od 1.01.2022 r. 
zostanie Pañstwu dostarczony w grudniu 2021 r. 

Red.
 

 

 

 
 

Informujemy, ýe w zwiàzku z rozpoczæciem sezonu 
grzewczego mieszkañcy otrzymali nowy  
wymiar opùat czynszowych obowiàzujàcy  
od 1 paêdziernika 2021 r. 
W zwiàzku z podwyýkà taryf dostawców mediów PGE 
Energia Ciepùa S.A. i PEWiK Gdynia w nowym 
wymiarze opùat czynszowych zostaùy uwzglædnione 
zmiany ceny: dla opùaty staùej za c.o., podgrzania 
wody, dostawy wody i odbioru kanalizacji. 
 

Nie zdàýyliúmy jeszcze na dobre wdroýyã powyýszych 
opùat, a juý Spóùdzielnia otrzymaùa kolejne informacje  
o nowej, wyýszej taryfie – tym razem OPEC, która 
równieý odnosi siæ dla cen ciepùa i podgrzania wody.  
Nowa taryfa OPEC wchodzi w ýycie  
15 paêdziernika 2021 – zmiany w opùatach 
czynszowych zostanà wprowadzone natomiast  
z dniem 01.01.2022 roku, a róýnice wynikajàce  
ze wzrostu cen zostanà uwzglædnione w rozliczeniach 
mediów.  
Opùaty z uwzglædnieniem powyýszej taryfy 
wyniosà: 
 

Ogrzewanie –cena gigadýula (GJ) 
Budynki wysokoparametrowe – 81,97 zù/GJ 
Budynki ze stacji grupowej – 81,84 zù/GJ 
Podgrzanie wody 
Jednostka E – 30,69 zù/m3 
Jednostka D i C – 29,87 zù/m3 
pozostaùe budynki wysokoparametrowe – 20,47 zù/m3 
Wymiary opùat czynszowych uwzglædniajàce powyýszà 
podwyýkæ mieszkañcy otrzymajà na koniec br. 

 
Jednoczeúnie informujemy, ýe sà to koszty 

zupeùnie niezaleýne od Spóùdzielni. 
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Jak co roku, Przedszkole „Iskierka” 17 wrzeúnia doùàczyùo do miædzynarodowej akcji „Sprzàtanie Úwiata”. We wszystkich 
grupach przedszkolnych nauczycielki przybliýyùy dzieciom zagadnienie ekologii i znaczenie dbania o úrodowisko. Dzieci  
z mùodszych grup sprzàtaùy teren przedszkolny, starsze przedszkolaki porzàdkowaùy pobliskie trawniki i chodniki.  
Przecieý najlepiej uczymy siæ poprzez dziaùanie. 

Korzystajàc ze sùonecznej pogody, w Iskierce odbyùy siæ jesienne warsztaty z udziaùem rodziców przedszkolaków  
pod hasùem „Jarzynowe kukieùki”. Wszyscy zebrani w ogrodzie przedszkolnym mieli moýliwoúã stworzenia wùasnych 
kompozycji, jednoczeúnie prezentujàc swojà kreatywnoúã i pomysùowoúã. Uczestnicy jak zwykle nie zawiedli, o czym úwiadczà 
ich wyjàtkowe kukieùki oraz wspaniaùa atmosfera. Ewelina Kamiñska  

  

 
 

W zwiàzku z czæstymi w ostatnim czasie przypadkami powiewów 
silnego wiatru apelujemy o usuniæcie bàdê zabezpieczenie 
przedmiotów na balkonach i parapetach zewnætrznych. Niestety 
podczas silnego wiatru niezabezpieczone elementy mogà zostaã 
przeniesione, spaúã i wyrzàdziã szkody, a przede wszystkim stanowiã 
zagroýenie dla ýycia. 

 
 

Z uwagi na coraz niýsze temperatury w dzieñ,  
a zwùaszcza w nocy prosimó o zamókanie okienek 
piwnicznych i na klatkach schodowych. Uniemoýliwi 
to nadmierne wychùadzanie budynków,  
a takýe wchodzenie gryzoni do piwnic. 
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NAJBLIÝSZE WYDARZENIA W STREFIE DLA WAS  
(ul. Pomorska 11, Rumia) 

NAZWA ZAJÆÃ OPIS ZAJÆÃ KIEDY KOSZT ZAPISY 

ZAJÆCIA Z 
GIMNASTYKI Z 
ELEMENTAMI 

ZUMBY.  

Zajæcia sà skierowane  dla 
aktywnych Seniorów, polegajà na 
ãwiczeniach, które dobrze dziaùajà 
na nasz krægosùup, rozciàgajà i 
poprawiajà postawæ; Wykonywane 
sà przy uýyciu taœmy gimnastycznej, 
maty i piùki fitness; Ãwiczenia sà 
uzupeùnione o elementy zumby; 

W kaýdy piàtek: 
Grupa 1: 08:00 – 09:00 
(grupa zamkniæta) 
 
Grupa 2: 09:00 – 10:00 
(moýliwoœã zapisów) 

5 zù za osobæ obowiàzujà zapisy:  
strefa@dlawas.org,  
tel. 58 500 87 28 

„DARY JESIENI” 
– JESIENNY BAL 
DLA DZIECI W 
WIEKU 5 – 12 

LAT 

Bal dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
Przebierz siæ w jesiennym klimacie i 
spædŸ w Strefie dla Was  piàtkowy 
wieczór; 

22.10.2021 r.  
w godz. 17:00 - 19:30 

40 zù za osobæ obowiàzujà zapisy: 
strefa@dlawas.org,  
tel. 48 695 758 966 

UNIWERSYTET 
MALUTKICH 

Zajæcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
w wieku 2-4 lata. Warsztaty oparte 
sà na edukacji sensoryczno-
plastycznej, która wpùywa na 
stymulacjæ wszystkich zmysùów;  

 
Grupa 1: poniedziaùek  
w godz. 16:30 –18:30 
 

Grupa 2: piàtek 
w godz. 10:00-12:00  
(zajæcia trwajà 2h) 

30 zù za osobæ 
(rodzeñstwo- 
zniýka -15%) 

obowiàzujà zapisy: 
strefa@dlawas.org, 
tel.48 695 758 966 

 

 
CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, 

wykùadzin i tapicerek meblowych SINDBAD 

tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
 

 
 

Informujemy, ýe z uwagi na aktualnà sytuacjæ, nadal 
zmieniony pozostanie cykl wydawania biuletynu 
spóùdzielczego „Nasze Sprawy”. Biuletyn bædzie siæ 
ukazywaù w przypadku zaistnienia szczególnych wydarzeñ. 
Wszystkie bieýàce informacje bædà zamieszczane  
na stronie internetowej Spóùdzielni: www.smj-rumia.pl,  
na profilu FB Spóùdzielni lub w formie ogùoszeñ na IOK  
czy na klatkach schodowych. 

PRZEWODNICZÀCY RADY PROGRAMOWEJ  
 „NASZYCH SPRAW” 

 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57, e-mail: 

zbigniew.rachwald@wp.pl  

 
Druk: ZP MERKO

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelna: Agnieszka Feil  

ul. Dàbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10,  
e-mail: ns@smj-rumia.pl 

 

Ogùoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Dziaùu  czùonkowsko -
administracyjnego w godzinach urzædowania biura Spóùdzielni,  
ul. Dàbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58 679-57-07. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 
przesùanych materiaùów, nie odpowiada za treœã zamieszczonych 
materiaùów i reklam oraz nie zwraca materiaùów niezamówionych.  ul. Tatrzañska 10 84 230 Rumia, tel. 58 671 20 66 
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Na terenie naszej Spóùdzielni organizowaliúmy niedawno XXIV Konkurs na Najpiækniejszy Ogród i Balkon SM „Janowo”. 
Przeglàdu ogródków i balkonów dokonaùa Komisja Konkursowa w skùadzie: Irena Gàsior, Mieczysùaw Kamiñski oraz Edmund 
Kapicki, która wyróýniùa piætnastu Laureatów.  

4 paêdziernika odbyùa siæ uroczystoúã wræczania tegorocznych nagród, tym razem w sali widowiskowej w Strefie dla Was 
przy ul. Pomorskiej 11. Przez te wszystkie lata tereny naszego osiedla bardzo zazieleniùy siæ i wypiækniaùy. To duýa zasùuga 
naszych mieszkañców, którym bliska jest przyroda. Mieszkañcy zgùosili wiele ogródków i balkonów, a i czùonkowie Komisji 
równieý wytypowali ich sporo. Podczas uroczystoúci p. Mieczysùaw Kamiñski podkreúliù, ýe w tym roku kapryúna aura utrudniaùa 
utrzymanie odpowiedniego stan ogródków oraz balkonów, naleýaùo wùoýyã wiæcej pracy, a takýe ponieúã wyýsze nakùady 
finansowe. Mimo tych trudnoúci, mieszkañcom udaùo osiàgnàã naprawdæ wspaniaùe efekty – co niewàtpliwie utrudniùo Komisji 
Konkursowej wybór Laureatów- . 

Cieszymy siæ, ýe coraz czæúciej Mieszkañcy myúlà o upiækszeniu terenów zielonych. Chcielibyúmy podziækowaã wszystkim 
Pañstwu za dbaùoúã o ogródki i balkony. Nam wszystkim marzy siæ mieszkaã wúród zieleni i kwiatów.  
Zwùaszcza, ýe i dla wùadz Spóùdzielni tak waýne jest zagospodarowanie i tworzenie terenów zielonych.  
Kaýdy z Laureatów otrzymaù pamiàtkowy dyplom oraz upominek. Bardzo dziækujemy za udziaù w Konkursie  
i jeszcze raz gratulujemy Laureatom!  

Komisja Spoùeczno-Samorzàdowa 
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