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SPÓŁDZIELCY PISZĄ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
Sprawa jest ważna – poprzyj protest! 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza, jako naczelny organ 
ruchu spółdzielczego w Polsce, zwróci się do 
Parlamentu Europejskiego z petycją w sprawie naruszeń 
celów, zasad i postanowień prawa unijnego w 
prawodawstwie obowiązującym na terenie Polski w 
stosunku do 8 milionów członków polskiej 
spółdzielczości i 300 tysięcy osób zatrudnionych w 
spółdzielniach. Petycja ta zostanie skierowana w 
związku z działalnością polskiego ustawodawcy (a 
konkretnie koalicji rządzącej PO-PSL), który prowadzi do 
ograniczenia działania i stopniowej likwidacji spółdzielni.  

Na łamach biuletynu niejednokrotnie opisywaliśmy 
kolejno wprowadzane nowelizacje ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego. 
Od wielu lat kolejne rządy wprowadzają przepisy, które 
ingerują w wewnętrzne sprawy spółdzielni po to, by je 
ostatecznie zniszczyć. 

Krajowa Rada Spółdzielcza podkreśli w petycji 
szkodliwą działalność polskiego rządu w związku z 
uchwalaniem ustaw, które Trybunał Konstytucyjny uznał 
za niezgodne z Konstytucją RP, a także brakiem reakcji 

na liczne wystąpienia spółdzielczych organów do 
Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, kolejnych 
przewodniczących klubu parlamentarnego PO. Nie bez 
znaczenia są też aktualnie procedowane w Sejmie 
projekty ustaw, które zakładają automatyczne i to z 
mocy prawa! przekształcanie nieruchomości 
spółdzielczych we wspólnoty w przypadku 
wyodrębnienia choćby jednego lokalu w danym 
budynku. Warto dodać, że w naszej Spółdzielni w 
każdym z budynków znajduje się przynajmniej jedno 
mieszkanie na odrębnej własności. Czyli po przyjęciu 
takiego rozwiązania każdy z 88 naszych budynków 
stanie się wspólnotą – czy tego chcemy, czy nie! 

Dlatego też zwracamy się do Państwa o poparcie 
petycji w powyższej sprawie. W Spółdzielni – na stoliku 
przy kasie oraz w Domu Kultury – leżą listy, pod którymi 
można złożyć podpis popierający protest. Wszystkie 
zebrane podpisy zostaną przesłane do Krajowej Rady 
Spółdzielczej. 

Zarząd Spółdzielni 

 
PRZYPOMINAMY – ZASADY ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW 

 

W ubiegłorocznych wydaniach „Naszych Spraw” (nr 
389 i 390) zamieściliśmy artykuły na temat nowo 
zainstalowanych podzielników kosztów. Po ich publikacji 
wielu mieszkańców zadzwoniło do Spółdzielni w celu 
uzyskania szczegółowych wyjaśnień. Jak pisaliśmy, 
osoby te często z przerażeniem stwierdzały, iż 
wskazania podzielników są zbyt duże w stosunku do 
wskazań, jakie były odczytywane na podzielnikach 
dotychczas stosowanych. 

 

Przypominamy, że każdy rodzaj podzielnika 
posiada własną skalę, wg której zliczane są 
jednostki, co sprawia, iż odczytów tych w żaden 
sposób nie można ze sobą porównywać. 

 

Ponadto każdy rodzaj podzielników posiada własne 
współczynniki grzejnikowe, charakteryzujące wielkość i 
rodzaj grzejnika, na którym zamontowany jest dany 
podzielnik. Stąd też przy dokonywaniu rozliczeń będą 
zastosowane nowe współczynniki dostarczone przez 
producenta tych urządzeń.  

Należy pamiętać, że samo zastosowanie nowych 
podzielników nie ma wpływu na wielkość zużycia 
ciepła, a tym samym na wnoszone przez poszczególne 
osoby opłaty.  

Wiele osób w rozmowach próbowało ustalić też, ile 
będzie wynosić opłata za jedną jednostkę rozliczeniową, 
Jednakże ustalenie jej wysokości będzie możliwe 
dopiero po dokonaniu rozliczenia. 

Jednocześnie przypominamy zasady stanowiące 
podstawę dokonywania rozliczenia kosztów za c.o. wg 
podzielników kosztów w naszej Spółdzielni.  

Opłatę zmienną za zużycie ciepła (naliczaną przez 
OPEC Gdynia na podstawie wskazań liczników ciepła 
zainstalowanych w budynku) liczoną w GJ dzieli się w 
następujący sposób: 

 
 30% zużycia w budynku (lub w węźle 

rozliczeniowym – w niektórych budynkach znajdują 
się dwa węzły rozliczeniowe) – dzieli się 
proporcjonalnie do powierzchni lokali w danym 
budynku bądź przynależnych do danego węzła 
cieplnego 

 70% zużycia w budynku (lub w węźle 
rozliczeniowym) dzieli się wg wskazań podzielników 
ciepła przy uwzględnieniu współczynników redukcji 
usytuowania pomieszczeń oraz współczynników 
grzejnikowych. 

 
Tak więc przy rozliczeniu części kosztów (zużycia) 

wg podzielników kosztów najistotniejsze jest, aby w 
każdym z lokali znajdowały się tego samego rodzaju 
urządzenia – posiadające tę samą skalę. Dzięki temu 
zasada naliczania jednostek jest dla wszystkich taka 
sama.  

Zbigniew Antochowski 
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ROK 2014 - RUMSKIE JUBILEUSZE I NAZWY 
 

W 2014 roku Polskę czeka wiele okrągłych 
jubileuszy, w tym 10-lecie wejścia do Unii 
Europejskiej. Własne jubileusze będzie mieć również 
Rumia, w tym my, mieszkańcy Janowa, będziemy 
obchodzić 35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo”. A cała Rumia? Przede wszystkim w 
październiku minie 60 lat od uzyskania praw miejskich 
(1954). Zapewne ten jubileusz będzie bardzo 
uroczyście obchodzony. Natomiast już na sierpień 
wypada 80-lecie powstania wspólnej gminy Rumia-
Zagórze (1934), wtedy jeszcze z Łężycami i 
Kazimierzem. Warto jednak przytoczyć jeszcze jeden 
jubileuszowy fakt historyczny. Oto historycy przyjmują 
– bo dokument nie ma daty – że w 1224 r., czyli 790 
lat temu, po raz pierwszy zapisano nazwę Rumi, choć 
w nieco innym brzmieniu – jako Rumina (Rumna? 
Ruminia?). W tym dokumencie gdański książę 
Świętopełk II potwierdził nadanie oliwskim ojcom 
cystersom owej Ruminy (Rumny, Rumini) wraz z 
wielkim obszarem ziemi. Dokładne granice w połowie 
XIV wieku zapisali skrupulatni urzędnicy krzyżaccy. 
Zakonne włości obejmowały nie tylko tereny 
dzisiejszej Starej Rumi i Lotniska, ale również Janowa 
oraz prawostronnej – jadąc w stronę Redy – Białej 
Rzeki. Południowo-zachodnią granicę tych włości 
wyznaczał stary trakt, czyli obecne ulice Sobieskiego i 
Grunwaldzka („krajowa szóstka”). Taka sytuacja 
trwała do I rozbioru Polski (1772), kiedy to pruskie 
władze całą majętność upaństwowiły, z czasem 
ziemię podzieliły i sprzedały. Na części obszaru 
powstały odrębne folwarki – Johannisdorf (Janowo) 
oraz Louisenhof, inny zapis Ludwigshof (po 1920 r. 
Ludwichowo/Ludwikowo – prawostronna Biała 
Rzeka). 

A co z Zagórzem? Najstarszy zapis pochodzi z 
1283 roku. Natomiast rok temu minęło 600 lat, kiedy 
to gdański komtur, Henryk von Plauen, wystawił 
mieszkańcowi Chełmna przywilej dzierżawny 
zagórskiego tartaku i karczmy (1413). Pierwotnie 
Zagórze było osobną wioską, należącą do rodzaju 
tzw. dóbr rycerskich, czyli państwowych, 
podlegających starostwu puckiemu. Historyczny 
obszar wsi zaczynał się mniej więcej od obecnej 
karczmy „Zochliny” (pobliskie stare nazwy tego 
zakątka – Krępiec i Pomorzanka – znają dziś 
nieliczni). Dalej Zagórze sięgało wzdłuż morenowych 
wzgórz z jednej strony oraz wspomnianego traktu z 
drugiej strony aż do granic Redy. Dopiero z upływem 
lat powstały dwa przysiółki – Szmelta oraz Kanie 
Budy (Biała Rzeka). Dzisiaj najstarszych 
mieszkańców Zagórza denerwuje przenoszenie na 
tereny zagórskie nazwy Szmelty i Janowa. Słyszy się 
nieraz, że niby to kościół pw. św. Judy Tadeusza jest 

na Szmelcie (a to serce Zagórza!), a nawet, że w 
Janowie znajduje się cmentarz komunalny przy ul. 
Górniczej, czyli faktycznie na leśnych obrzeżach 
historycznego Zagórza.  

Ciekawe bywa pochodzenie tutejszych nazw 
miejscowych. Łatwo wyjaśnić nazwę Zagórza, choć 
nam bardziej logiczne mogłoby się wydawać 
„Podgórze” lub „Pogórze”. Natomiast od właścicieli 
nowych folwarków w czasach zaborów pochodzą 
nazwę Janowa (Johannisdorf) oraz 
Ludwichowa/Ludwikowa. Kanie Budy to nazwa 
żartobliwa, nadawana bardzo skromnym 
zabudowaniom. Znamy podobne nazwy, nowsze już, 
żartobliwe (np. w Gdyni i gdzie indziej) – Meksyk, 
Pekin, Kurze Grzędy, Syberia czy Betlejem. A wielu 
śmieszy Szmelta, bo dzisiaj nazwa się kojarzy z 
jakimś szrotem. Jednak u Sienkiewicza znajdziemy 
„szmelcowane zbroje”, czyli zbroje uszlachetnione, 
lepsze. Taką miał słynny Zawisza Czarny. Nazwa 
Szmelty pochodzi od tamtejszych dawnych kuźni, 
hamerni, gdzie pozyskiwano i wykorzystywano metale 
do wyrobów. Może i tych lepszych gatunków? Biała 
Rzeka swą nazwę wzięła od Białej Strugi, która 
jeszcze dziś rozdziela prawostronne tereny Rumi i 
Redy. Będzie konieczny mostek (przepust), gdy ruszy 
przedłużenie ul. Kosynierów do Redy. Także Rumina 
(Rumna, Ruminia) najpierw była nazwą dolnego 
odcinka Zagórskiej Strugi, a wg prof. J. Tredera 
pochodzi od dawnego określenia „pustej przestrzeni” 
(u Sienkiewicza „robić rum” znaczyło robić sobie 
miejsce, np. podczas bitwy). Bo spomiędzy 
morenowych wzgórz Zagórzanka wypływa na rozległą 
równinę, gdzie powstała także sama wieś... 
Kojarzenie nazwy Rumi z Romą (Rzymem) ma w 
sobie coś z „etymologii pana Zagłoby”, choć „wieczne 
miasto” rzeczywiście najpierw nosiło etruską nazwę 
Ruma, co widać jeszcze w... polskiej nazwie państwa 
Rumunia (Romania). 

Lotnisko było naprawdę w latach 30. XX w 
cywilnym lotniskiem, w czasie okupacji niemieckim 
lotniskiem wojskowym i jeszcze przez parę lat po 
wojnie już polskie samoloty ćwiczyły tam strzelanie do 
atrap pociągu towarowego i ciężarówek. W latach 50. 
rumskie władze gminne przejęły teren i przeznaczyły 
na budownictwo jednorodzinne i ogródki działkowe. 

O odleglejszej przeszłości Rumi wiele można się 
dowiedzieć z wydanego rok temu tomu I „Historii 
Rumi”; w tym zaś jubileuszowym roku planowane jest 
wydanie tomu II, który obejmie nowsze dzieje, od roku 
1945 do 1990, potem zaś „kalendarium” do roku 
2010. 

Jerzy Hoppe 

 
 

UWAGA!!! UWAGA!!! 
 

Prosimy o stawianie samochodów wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. 
Parkowanie samochodów na chodnikach, przed wejściami do klatek schodowych itp. utrudnia 

przejazd pojazdów odśnieżających drogi i chodniki. 
 Stanowi to także zagrożenie w ruchu drogowym. 



3 

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 
 

Pod koniec stycznia miało miejsce posiedzenie Rady 
Nadzorczej naszej Spółdzielni. Wśród omawianych przez 
członków Rady kwestii znalazły się te dotyczące spraw 
związanych z członkostwem w Spółdzielni. Zatwierdzono 
m.in. uchwały dotyczące reaktywacji członkostwa w 
związku ze spłaceniem zadłużenia przez dwoje 
mieszkańców.  

Zarząd Spółdzielni przedstawił informację na temat 
funkcjonującego od września ubiegłego roku systemu 
odczytów wodomierzy. Na koniec grudnia dokonano 
odczytów wodomierzy i można było dokonać analizy tego 
systemu. W trakcie posiedzenia przedstawiono dokładne 
dane na ten temat. 

Członkowie Rady zajmowali się także bieżącymi 
sprawami Spółdzielni, w tym omówili korespondencję od 
mieszkańców. Kolejne posiedzenie RN odbędzie się pod 
koniec tego miesiąca. 

D.L. 
 

CO KTO LUBI 
 

Gdy ktoś nam oznajmi, że lubi coś takiego,  co nam – 
na przykład – nie przyszłoby  przez gardło, a sama myśl o 
lubieniu czegoś takiego jest wręcz dziwaczna  – wtedy 
stwierdzamy chłodno i wyniośle – „de gustibus…”. Że mówi 
się trudno, że gusta są poza dyskusją, dając jednocześnie 
do zrozumienia, iż dalszy ciąg tej mądrej sentencji również 
w oryginale pamiętamy. 

Otóż Mili Państwo, właśnie taką, zapewne godną 
pożałowania konstatację, chcę tu przedstawić – wśród 
miłych sercu memu miesięcy każdego roku – luty jest w 
pierwszej trójce! Bardzo lubię ten miesiąc. 

To dla mnie miesiąc wielkich, corocznych nadziei – już 
widać, co się będzie działo, dzień naprawdę już dłuższy, 
zima wprawdzie często mocno przyciśnie – ale w słoneczku 
sopelki już lśnią! Jeszcze zwykle można po naszych 
górkach trochę połazić na nartach, ale i na rower warto 
uważnie spojrzeć. 

No i te daty! Wiele wspaniałości przypominające, a i 
zapowiadające. Dla odpornych na chłód zakochanych – 
coraz weselej obchodzone walentynki. Dla mnie, 
łakomczucha – Tłusty Czwartek – dwudziestego siódmego! 

A lutowe wydarzenia! Toż Mazurek Dąbrowskiego – 
jako nasz hymn narodowy – właśnie w lutym osiemdziesiąt 
parę lat temu, oficjalnie został wprowadzony. A z całkiem 
najnowszej historii – to przecież w lutym podjęta została 
bezprecedensowa w historii Kościoła decyzja – Benedykt 
XVI obwieścił, iż nie może dłużej być biskupem Rzymu!  

Zaś ze spraw przyziemnych – jakiś dziwny dzień czegoś 
musi być obchodzony także w lutym. Ten z dwudziestego 
drugiego jest właściwie ciut przerażający – to Dzień Bez 
Łapówki. A pozostałe 364… 

I jeszcze jedna, może całkiem marginalna, ale bardzo 
mnie ciesząca rocznica. Druga, bo dwa lata temu, w lutym 
2012 roku, w bardzo starym, założonym jeszcze przez 
Rzymian, angielskim mieście Leicester – odnaleziono 
miejsce pochowania króla Ryszarda III oczernionego przed 
potomnymi za sprawą  monarchów z dynastii Tudorów. To 
mój ulubiony król angielski, ten od białej róży Yorków, od 
królestwa za konia i od dramatu Szekspira. Losy pamięci o 
nim to kapitalne świadectwo starej prawdy, że to, co wiemy 
o przeszłości, zależy od przekonań, chęci i interesów 
potomnych, że historia to córka czasu. Tym, którzy jeszcze 
tego za dobrze nie czują, polecam świetną opowieść na ten 
temat pani Josephine Tey zatytułowaną właśnie „Córka 
czasu”. 

 

Ja z kolei polecam się łaskawej pamięci Miłych Czytelników 
 

Zbigniew Rachwald 
 
 

 

„Tango” to koncert najpiękniejszych tang argentyńskich, między 
innymi: „La Cumparsita”, „Volver” czy „Libertango”, wybawiony z 
trywialności dzięki osobowości artystów i polskim tekstom. 
Niepowtarzalny klimat tego koncertu buduje fascynujący głos 
wokalistki i wirtuozeria zespołu. Interpretacje Doroty Lulki i 
kwartetu Milonga Baltica są porywające i posiadają walor 
autentyczności. Teksty utworów, oprócz dwóch wykonywanych w 
oryginale, napisali Jerzy Jurandot i Józef Lipski, jak również 
współcześni poeci: Jacek Dehnel, Marcin Sosnowski i Tomasz 
Olszewski, nadając ponadczasowym przebojom nowy, urzekający 
kształt. Zespołowi udaje się przekładać klasyczne brzmienia tego 
gatunku na język kolejnych pokoleń, przyciągając do tanga nowe 
rzesze młodych słuchaczy. Priorytetem pozostaje jednak 
zachowanie stylowego charakteru tang, które osiągnęły status 
światowych hitów. 
Skład zespołu:  
Dorota Lulka - śpiew, Milonga Baltica: Paweł Nowak - 
bandoneon, Tomasz Siarkiewicz - skrzypce, Ignacy Jan 
Wiśniewski - fortepian, Maciej Sadowski - kontrabas. 

Stowarzyszenie  
Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

serdecznie zaprasza swoich słuchaczy, a także 
inne zainteresowane osoby, na  

 

II semestr wykładów 2013/14. 
Zapisy będą miały miejsce  

od 17 do 21 lutego. 
 

Odbywać się będą w Miejskim Domu Kultury 
przy ul. Mickiewicza 19 w godz. 11.00 – 14.00. 

 

Koszt udziału w wykładach za semestr wynosi 25 zł 
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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
 

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej Rumi 
poświęcone było tematowi związanemu z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem 
narkomanii w Rumi. Radni wysłuchali sprawozdań w tym 
zakresie, a także przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”. Podjęto także 
szereg uchwał prospołecznych dotyczących realizacji 
państwowych i gminnych programów w zakresie 
dożywiania, strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w Rumi a także programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.  

W trakcie sesji zatwierdzono ponadto zmiany do 
budżetu, określono warunki udzielania dotacji placówkom 
oświatowym, stawkę dotacji dla Administracji Budynków 
Komunalnych oraz regulamin wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli. Członkowie Rady podjęli uchwały dotyczące 
planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech 

regionów miasta, zatwierdzające wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Rumia na lata 2014 - 2018 oraz przystąpienia po raz 
kolejny do zorganizowania przez miasto prac społecznie 
użytecznych.  

Dłuższą dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczący 
skargi na działalność pani burmistrz, którą to złożył radny 
K. Klawiter. Radny złożył zażalenie na panią burmistrz w 
związku z odmową usunięcia słupa energetycznego 
(będącego w gestii zakładu energetycznego) przez miasto 
w ramach tzw. inicjatyw lokalnych sprzed posesji radnego. 
Mimo tłumaczeń, iż takie prace nie wchodzą w zakres 
inicjatyw lokalnych, mimo negatywnej opinii prawnej, radni 
koalicji większościowej Samorządność-PO-PiS, do której 
należy radny K.Klawiter, uznała skargę za zasadną.  

A na zakończenie obrad zatwierdzono plany pracy 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej w roku bieżącym. 
      Red. 

 Romanca  
Od 1986 r. „Romanca” miała 21 premier w Polsce i 3 za granicą, stając się tym samym jedną z najpopularniejszych polskich sztuk 
współczesnych. Jacek Chmielnik napisał rewelacyjną sztukę na kanwie historii miłosnego trójkąta, który pochłonął młodego 
szlachcica Lorenza, piękną Biankę i Euzebia. „Romanca” to szalona komedia z nieoczekiwanymi zwrotami akcji i ukrytą intrygą w tle. 
Komedia Jacka Chmielnika uzmysławia, że na scenie możliwe są wszystkie rozwiązania. Bohaterowie, aktorzy, widzowie - wszyscy 
zostają wciągnięci w pułapkę niespodzianek. „Romanca” pokazuje, z jaką łatwością życie i teatr mogą wymknąć się spod kontroli. 
Komedia w swojej istocie jest początkiem tragedii, a tragedia początkiem komedii. 
Prapremiera "Romancy" miała miejsce w 1986 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Została nagrodzona Nagrodą Specjalną 
Jury na XXV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu. 
Reżyseria: Dariusz Majchrzak 
Scenografia: Małgorzata Kacprzak 
Muzyka: Patryk Szwichtenberg 
Inspicjent/Sufler: Dorota Sadowska 
Obsada: Maciej Konopiński, Dariusz Majchrzak, Anna Nowacka, Tomasz Piątkowski, Agnieszka Skawińska, Michał Zacharek 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi przypomina, iż 
 

większość dróg przelotowych przez nasze osiedle jest 
własnością Gminy Rumia i to na niej spoczywa 
obowiązek ich utrzymania, w tym odśnieżania. 

 

Poniżej podajemy wykaz dróg gminnych, których odśnieżanie znajduje się w 
gestii Miasta. W przypadku uwag co do utrzymania właśnie  tych dróg prosimy 

o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Rumi, pod nr tel.: 58 679-65-60. 

 

Drogi gminne na janowskim osiedlu: 
 

Jednostka C 

- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna), 
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Gdańskiej 33 do ul. Gdańskiej 41 wraz z 
wyjazdem w kierunku ul. Pomorskiej z chodnikami, 
- ul. Gdyńska z chodnikami, 
- wjazd oraz droga wzdłuż budynków przy ul. Gdańskiej 37-39, Wrocławskiej 31, 

Krakowskiej 10 wraz z chodnikiem i zatoką postojową przy ul. Krakowskiej 10 do 
wylotu z ul. Wileńską, 

- ul. Wileńska, Elbląska z parkingiem, ul. Opolska 2-4,  
- ul. Warszawska – wjazd w kierunku budynków przy ul. Warszawskiej 24-26 do końca, 
- wjazd do budynków przy ul. Szczecińskiej 1 i 18 wraz chodnikami, z ulicą i 
parkingiem przy ul. Szczecińskiej 18, 
- wjazd z ulicą do skrzyżowania z ul. Poznańską 2 w kierunku budynku przy ul. 
Poznańskiej 16 do boiska piłki nożnej. 
 
Jednostka D 

- wjazd do ulicy Pomorskiej 1 – do stacji trafo, 
- wjazd do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej łącznie z parkingiem przy 
ul. Pomorskiej 3, 
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Pomorskiej 5 do skrzyżowania z ul. 
Kujawską, 
- droga wzdłuż budynków przy ul. Kujawskiej 15, 4 i 2 w kierunku ul. Gdańskiej i ul. 
Pomorskiej, 
- droga i parking przy ul. Pomorskiej 11 od strony zachodniej z chodnikiem. 
 
Jednostka E 

- ulica prowadząca do przedszkola przy ul. Stoczniowców obok budynku Stoczniowców 
5, 
- ulica dojazdowa do domków za budynkiem przy ul. Stoczniowców 9, 
- ul. Stoczniowców i ul. Dokerów wraz z chodnikami (główna),  

- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna). 

 

 

 

 

 
CZYSZCZENIE profesjonalne 
dywanów, wykładzin i tapicerek 
meblowych SINDBAD 
Tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
ZAMIENIĘ 3 pokoje w Gdańsku na 2 
pokoje w Rumi, tel.609267921 

 
ANGIELSKI, tel. 604393732 

 

 
 

 

RADA PROGRAMOWA 

„NASZYCH SPRAW” 
Jerzy Hoppe 

tel. kom. 517-704-603 
e-mail: jerho@wp.pl 

Druk: ZP MERKO 
 

ul. Tatrzańska 10 

84-230 Rumia 

tel. 58 671 20 66 

NASZE SPRAWY 
REDAKCJA: ul. Dąbrowskiego 56,  

tel. 58 679-57-00, e-mail: ns@smj-rumia.pl 
 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Administracja Osiedla (pok. 30) w godzinach 
urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, pok. 30,  
tel. 58 679-57-52. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych 
materiałów, nie odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam 
oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. 

Reklama echo taxi 5x4 
cm 

Ubezpieczenia samochodu, 
mieszkania, firmy. 

 

ATRAKCYJNE OFERTY 
NAJLEPSZYCH FIRM 

UBEZPIECZENIOWYCH 
 

Rumia, ul. Kujawska 8 
Zapraszamy 

Tel. 795103006 

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, a także wchodzenie 
gryzoni do piwnic. 

REMONTY „GLAZURNIK OK” 
 

Tel. 662121841 
 

ŁAZIENKI  SALONY 
PRZEDPOKOJE 

 

solidnie i w atrakcyjnej cenie 
 

www.facebook.com/glazurnik.ok  

SPRZEDAM 
MIESZKANIE 

3 pokoje, 48.5m2, I piętro 
NOWE BUDOWNICTWO 

w pełni wyposażone 
możliwość dokupienia garażu 

Rumia-Janowo 

Tel. 796 826 822 

mailto:jerho@wp.pl
mailto:ns@smj-rumia.pl
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„ISKIERKA” UHONOROWANA 
 

Najstarsze janowskie przedszkole „Iskierka” (przy ul. Dokerów) po raz 
kolejny zostało uhonorowane. Podczas VI Kongresu Edukacji 
Przedszkolnej w Warszawie „Iskierka” otrzymała polski certyfikat jakości 
im. Ireny Dzierzgowskiej „Partnerskie przedszkole". Taki certyfikat 
przedszkole otrzymało już czwarty raz. Trzy poprzednie przyznawane 
były na 5 lat, a tegoroczny tytuł „Iskierka” otrzymała na stałe. 

Tytuł „Partnerskiego przedszkola” nadawany jest placówkom za 
propagowanie wysokich standardów oświatowych, dbałość o rozwój 
edukacji przedszkolnej w Polsce oraz promowanie szczególnych 
osiągnięć w podnoszeniu jakości pracy. „Iskierkę” oceniano i doceniono 
m.in. za bazę (warunki lokalowe, otoczenie, poszerzanie oferty), za tzw. 
działania marketingowe (propagowanie przedszkola na zewnątrz, 
współpracę z organizacjami, instytucjami, itp.), a także za ciągłe 
dokształcanie i doskonalenie umiejętności przez kadrę oraz – i przede 
wszystkim – za rozwój podopiecznych przedszkola. 

Przedszkole „Iskierka”, które na naszym osiedlu działa już ponad 20 
lat, ciągle poszerza swoją ofertę dla najmłodszych. Warto wspomnieć, iż 
na początku roku w placówce rozpoczęła swoją działalność Fundacja 
„Dobroczyńca”. Fundacja działa na rzecz rodziców podopiecznych 
przedszkola i samych przedszkolaków. Organizuje bezpłatne zajęcia 
logopedyczne, a także udziela porad psychologicznych. 

I za taką właśnie działalność przedszkole zostało już wielokrotnie 
docenione. Gratulujemy! 

Redakcja 

 
 

PAMIĘTAJ O 1% 
 

W związku z rozpoczętym okresem rozliczeniowym przypominamy 
o możliwości odliczenia 1% podatku na wybraną przez siebie 
organizację pożytku publicznego.  
 

 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS: 0000037904          Cel: Adam Dybizbański 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS: 0000037904          Cel: 11694 Briszke Dawid 

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 

 
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  

 
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA 

KRS: 0000315840 

 

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

tel. 679-57-06 
 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI 

LOKALI MIESZKALNYCH: 
 

1. Nr 70 przy ul. Wrocławskiej 28 w Rumi 
pow. użyt. 32,88m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – IV p. 

Cena wywoławcza wynosi 112.000,00 zł. 
Oglądanie mieszkania w dniu 13.02.2014 w godz. 9.00-10.00 

 

2. Nr 30 przy ul. Poznańskiej 12 w Rumi 
pow. użyt. 34,29m2 – 2p + k, łazienka z w.c. – II p. 

Cena wywoławcza wynosi 139.000,00 zł. 
Oglądanie mieszkania w dniu 13.02.2014 w godz. 10.30-11.30 

 

3. Nr 103 przy ul. Stoczniowców 5 w Rumi 
pow. użyt. 32,53m2 – 1p z an.kuch. łaz. z w.c., – IV p. 

Cena wywoławcza wynosi 111.000,00 zł. 
Oglądanie mieszkania w dniu 13.02.2014 w godz. 12.00-13.00 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można 

uzyskać w biurze S-ni, pokój 29. 
 

Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie 
S-ni do dnia 18.02.2014r. do godz.1400. 

 

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w 
wysokości 10% wartości ceny wywoławczej w gotówce. 

 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego 

wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny. 

 


