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Z okazji nadchodzących  

Świąt Wielkiej Nocy  

życzymy wszystkim Mieszkańcom  

zdrowia, szczęścia, powodzenia oraz  

spokoju w gronie rodziny i przyjaciół. 

 
Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy SM „Janowo” 

oraz Redakcja „Naszych Spraw” 

 
NOWA RADA NADZORCZA WYBRANA! 

 

 
Podczas Walnego Zgromadzenia członków SM „Janowo”, które odbyło się w dniach 8-11 kwietnia br., wybrano nową 

Radę Nadzorczą SM „Janowo”. (szczegółowe wyniki głosowań na str. 2) 
Przez kolejne trzy lata tworzyć ją będą (od lewej): Bożena Bogucka, Barbara Górska, Jerzy Issajewicz, 
Mieczysław Kamiński, Tadeusz Kołkowski, Aleksander Kubina, Edward Lipowski, Tadeusz Piątkowski, Zbigniew 
Rachwald, Janina Szlagowska i Sylwester Szymański. 

Osoby te uzyskały największą ilość głosów, spośród zgłoszonych do RN kandydatów. Podczas najbliższych 
posiedzeń nowa Rada ukonstytuuje się, a więc wybierze spośród siebie przewodniczącą/-ego, zastępcę, sekretarza, 
przewodniczących komisji Rady. Członkowie RN wybiorą także komisje, w których będą pracować przez kolejne trzy lata. 

 

A Redakcja ze swojej strony wszystkim członkom RN gratuluje i życzy udanej oraz owocnej pracy na rzecz 
wszystkich mieszkańców i całej naszej Spółdzielni! 
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SERDECZNIE DZIĘKUJĘ! 
 

W piątek, 11 kwietnia, wybrano nową 
Radę Nadzorczą. Tym samym skończyła 
się kadencja poprzedniej Rady, której 
miałem zaszczyt przewodniczyć. 

Trzy lata minęły tak szybko! Wszystkie 
osoby pracowały rzetelnie i solidnie, ale 
kilkoro z nas, moim zdaniem, wyróżniło się 
zaangażowaniem, dyspozycyjnością i 
jakością realizowanych zadań. Pan Henryk 
Łubniewski nie tylko przewodniczył 
Komisji Rewizyjnej, lecz także uczestniczył 
w pracach Komisji Przetargowej. Nie do 
przecenienia jest jakość i nakład pracy 
p.Ewy Poźniak-Kilkowskiej i p.Sylwestra 
Szymańskiego – pozostałych członków 
Komisji Rewizyjnej. Komisja Społeczno–
Samorządową z p.Ireną Gąsior, 
p.Stanisławem Rudnym przy udziale 
zastępcy Przewodniczącego RN, p. 
Ireneusza Leśniaka, poświęciła sporo 
czasu na przegląd ogródków, balkonów 

oraz placów zabaw. Pan Jerzy Hoppe cały 
czas czuwał nad jakością „Naszych 
Spraw” i wzbogacał wiedzę historyczną 
mieszkańców.  

Nie sposób  w tak krótkim tekście opisać 
działań wszystkich członków RN! Nigdy 
nie spotkałem się z odmową realizacji 
zadań doraźnych czy unikaniem roboty! 

Za solidną pracę całej „10” bardzo 
dziękuję! Dziękuję Zarządowi SM 
„JANOWO” za współpracę z Radą 
Nadzorczą. Dziękuję Pracownikom 
Spółdzielni, obsługującym Radę, za pomoc 
w przygotowaniu materiałów i „wsparcie 
techniczne” oraz życzliwość. 

Gratuluję wybranym ponownie Kolegom 
oraz nowym Członkom Rady Nadzorczej, 
życząc wytrwałości, uporu i dociekliwości 
podczas realizacji zadań statutowych – dla 
dobra Mieszkańców! 

Jan Goździewicz 

WYNIKI GŁOSOWAŃ NAD UCHWAŁAMI  
Walne Zgromadzenie 2014 

uchwała w sprawie 
ilość głosów 

za przeciw 
wstrzym 

się  

nr 1 

zatwierdzenia porządku 
obrad Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w 
Rumi. 

337 0 3 

nr 2 
wyboru członków Rady 
Nadzorczej SM „Janowo”  

357 0 0 

nr 3 

zatwierdzenia protokołów 
obrad Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w 
Rumi odbytego w dniach 9-
11.04.2013r. 

234 3 34 

nr 4 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 
rok 2013. 

164 2 6 

nr 5 
zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej Spółdzielni 
za rok 2013. 

171 6 1 

nr 6 
zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Zarządu 
Spółdzielni za rok 2013. 

177 7 0 

6.2.a 
udzielenia absolutorium Panu 
Józefowi Chmielewskiemu 
Prezesowi Zarządu. 

162 8 12 

6.2.b 
udzielenia absolutorium Pani 
Elżbiecie Pawlak zastępcy 
Prezesa Zarządu. 

159 12 9 

6.2.c 

udzielenia absolutorium Panu 
Zbigniewowi 
Antochowskiemu zastępcy 
Prezesa Zarządu. 

174 3 7 

Wyniki wyborów członków 
Rady Nadzorczej 

Walne Zgromadzenie 2014 

Kandydat 
ilość uzyskanych 

głosów 

Issajewicz Jerzy 212 

Kołkowski Tadeusz 195 

Lipowski Edward 209 

Bogucka Bożena 211 

Szlagowska Janina 206 

Piątkowski Tadeusz 205 

Kubina Aleksander 190 

Kamiński Mieczysław 198 

Szymański Sylwester 213 

Rachwald Zbigniew 199 

Górska Barbara 211 

Lewicki Janusz 81 

Samulska Emilia 130 

Stępień Andrzej 157 

Wincenciak Mariusz 150 

Cieślik Aleksandra 135 

Sztykiel Jan 139 

Kaczmarek Elżbieta 152 

Zawadzki Marek 151 

Biłyk Alicja 22 

Spodzieja Artur 160 

Andrzejczak Andrzej 168 

Rybacka Karolina 169 

Bartelke Piotr 173 
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Zarząd Spółdzielni informuje, iż  

W PIĄTEK, 2 MAJA,  

biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE. 

W dniach od 1 – 4 maja, w godz. od 8.00-22.00, dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495)  

i hydraulik (tel. 607-978-497) 
 

WALNE ZGROMADZENIE ZA NAMI 
 

W ubiegłym tygodniu odbyły się doroczne zebrania 
Walnego Zgromadzenia. Tradycyjnie obecni na WZ 
członkowie naszej Spółdzielni zatwierdzili uchwały 
dotyczące protokołów ubiegłorocznych zebrań i po 
wysłuchaniu informacji na temat działalności organów 
Spółdzielni w 2013r. – sprawozdania Rady Nadzorczej, 
Zarządu oraz finansowego Spółdzielni. Absolutorium 
uzyskali również wszyscy członkowie Zarządu.  

W tym roku odbyły się wybory do Rady Nadzorczej. 
Czwartego, ostatniego dnia obrad ogłoszono wyniki z 
poszczególnych zebrań i dokonano podsumowania. 
Skład nowej Rady podajemy na str. 1 „Naszych Spraw”, 
a wyniki wszystkich kandydatów na stronie 2. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż nową Radę tworzą znane osoby, które 
od wielu lat działają na rzecz naszej społeczności. Mają 
doświadczenie, większość z nich zasiadała w Radach 
Nadzorczych poprzednich kadencji i nie ukrywają, iż 
chcą kontynuować dotychczasową politykę zmierzającą 
do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni, 
zakresu prac wykonanych w spółdzielczych budynkach i 
upiększania osiedla. Nowa Rada została wybrana na 
kolejne trzy lata.  

W tym roku dopisała również frekwencja. W czterech 
zebraniach uczestniczyło blisko 400 członków 

Spółdzielni, co oznacza, że frekwencja 
wyniosła 9,7%. Jest to najwyższy od lat 
wynik. Szkoda tylko, że zdecydowana 
większość uczestników opuściła 
zebranie po wrzuceniu do urny karty do głosowania w 
wyborach do RN i nie została, aby wysłuchać 
sprawozdań z działalności Spółdzielni. Szkoda, bo 
można było wysłuchać – choć raz w roku – bardzo 
ważnych informacji na ten temat. 

Codziennie w zebraniach uczestniczyła również 
Burmistrz Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak, która jest 
również członkiem naszej Spółdzielni. Pani Burmistrz 
omówiła m.in. bieżące plany inwestycyjne miasta, w tym 
na naszym osiedlu (budowę ul. Sopockiej, przedłużenia 
ul. Krakowskiej, czy tunelu pod torami na wysokości ul. 
Piłsudskiego, która niestety póki co jest blokowana 
przez koalicję większościową w Radzie Miejskiej), 
odpowiadała też na pytania mieszkańców. 

Tegoroczne zebrania Walnego Zgromadzenia 
przebiegły w bardzo spokojnej atmosferze. Nie zabrakło 
co prawda emocjonalnych wypowiedzi, jednak trzeba 
podkreślić, że zebrania przebiegły sprawnie i bez 
niepotrzebnych kłótni. 

Red. 
 

 
W obradach wzięła udział ustępująca Rada Nadzorcza 

 
W każdej części WZ uczestniczyła Burmistrz Rumi –  będąca 
zarazem członkiem SM „Janowo” 

 
Bardzo cieszy fakt, że w tym roku zanotowano wyższą niż zwykle 
frekwencję 

 
Każdej części przewodniczyło wybrane przez członków Prezydium 
– tu prezydium części trzeciej 
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REFLEKSJE PO WALNYM 
 

Będąc osobą 
niekandydującą do nowej Rady 
Nadzorczej, mogłem 
tegoroczne obrady Walnego 
Zgromadzenia oglądać z 
pewnym dystansem. 
Oczywiście dla mnie były 
ważne jako mieszkańca 

osiedla zarówno wybory, ich wyniki, jak i głosy, padające 
podczas zebrań. Pierwsze spostrzeżenie: większa niż w 
latach poprzednich frekwencja na początku każdej 
części WZ, ale co dziwne – zaraz po wyborach sala 
mocno się przerzedzała. Żadne sprawozdania, żadne 
informacje o wynikach Spółdzielni, o pracy jej 
statutowych organów nie interesowały osób, które się 
„urywały”?  

Nowością była przedwyborcza ulotka całej grupy 
kandydatów, większości których społeczna działalność 
na terenie osiedla dotąd nie była szczególnie znana. Jak 
się potem okazało, niektórzy z nich mają się czym 
pochwalić. Zadziwiać natomiast musiały opinie, zawarte 
w ulotce, a potem publicznie powtarzane. Można 
powiedzieć, że – pod modnym hasłem „zmian” - 
wyważano tam otwarte drzwi, bo ogólnie jest tam to, co 
realizował – w miarę możliwości Spółdzielni - 
dotychczas Zarząd, wsparty decyzjami poprzedniej 
Rady.  

Z wyjątkiem obniżania czynszów. Zarząd słusznie 
uważa za swoje wielkie osiągnięcie utrzymanie przez 6 
lat dotychczasowej stawki eksploatacyjnej. Ale czynsze 
obniżyć? Ten kuriozalny postulat świadczy o oderwaniu 
autorów od rzeczywistości, w której żyjemy. Wszyscy 
przecież wiemy, że nic w Polsce nie tanieje, ale 
odwrotnie, co roku rosną ceny. Czasem nieznacznie, ale 
rosną... Na dodatek przy owym obniżonym czynszu 
chcieliby dodatkowych wydatków, np. na siłownie, 
miniparki, dodatkowe ławki, kosze. Populizm? 
Oczywiście! Każdy by tak chciał – mniej płacić, więcej 
dostać. 

Jeden z kandydatów rzucił pomysł, by „Nasze 
Sprawy” były redagowane tylko przez członków nowej 
Rady. I ograniczały się do tego, co się dzieje na osiedlu. 
Nawet sprawy Rumi to już zbędne poszerzenie ram 
gazetki. Czyżby mu się marzył swoisty skansen? 
Głównie zależało mu jednak na tym, by odciąć od 
biuletynu Zarząd. Propozycja dziwaczna, świadcząca o 
tym, że ów kandydat przede wszystkim nie lubi Zarządu, 

ale także o tym, że zupełnie nie orientuje się w 
dziennikarskiej „kuchni”. Przecież dla członków 
Spółdzielni właśnie Zarząd jest cennym, podstawowym 
źródłem bieżących informacji nie tylko o tym, co się 
dzieje na osiedlu, ale np. wokół ustaw spółdzielczych. 
Również za tę wiedzę członkowie Zarządu biorą pensje. 
Z wypowiedzi także innego kandydata wynikało, że 
nawet Pani Burmistrz nie powinna tam mieć dostępu. 
„Nasze Sprawy” powinny zawierać tylko materiały 
pochodzące od redakcji-członków nowej Rady oraz od 
mieszkańców. Wszystkie, bez selekcji? Ciekawe, czy 
wie, jakie niekiedy obrzydliwe, obelżywe teksty trafiają 
do redakcji. I co, mają być „Nasze Sprawy”  szerokim 
polem dla tzw. pyskówek? Materiałem procesowym? Aż 
tak się nudzimy?  

Ponoć poprzednio biuletyn publikował więcej listów 
od czytelników. Pragnę zwrócić uwagę, że jeszcze kilka 
lat temu nie było takiej zaciekłej agresji, nie tylko na 
terenie Spółdzielni. Nie było ciągania członków 
statutowych organów Spółdzielni po prokuratorach, 
sądach. Niestety, wojny polsko-polskie stały się w wolnej 
Polsce chlebem powszednim. 

O całkowitym niezrozumieniu funkcji Rady 
Nadzorczej świadczy końcowy postulat w ulotce, by 
Rada... kontrolowała Zarząd. I niektórzy z kandydatów 
jeszcze to jako swój zamiar powtarzali podczas 
prezentacji. A przecież takie jest podstawowe zadanie 
Rady, za to m.in. jej członkowie dostają diety!  

Niemniej jednak trzeba przyznać, że w porównaniu z 
ubiegłymi latami tegoroczne Walne było znacznie 
spokojniejsze. Wnoszono sprawy, które są i nadal będą 
musiały być przedmiotem troski nie tylko Zarządu, Rady, 
ale nas wszystkich, mieszkańców osiedla. Czyli 
problemy zadłużeń, segregacji i wywózki śmieci, 
trafiających się przypadków społecznej patologii itp.  

Na zakończenie chciałbym osobiście podziękować 
Szanownym Czytelnikom „Naszych Spraw” za 
kierowane – w toku minionej kadencji – słowa uznania i 
sympatii pod moim adresem jako do przewodniczącego 
Rady Programowej oraz także autora tekstów. Wraz z 
redaktor Agnieszką Feil i całym kolegium redakcyjnym 
staraliśmy się zachować kształt i poziom, nadany 
biuletynowi przez śp. Wiesława Boguckiego (w tym roku 
mija 10. rocznica Jego śmierci). Chociaż bez 
krzyżówek... 

Jerzy Hoppe 

 

DZIEŃ OTWARTY W II LO 
 

W ubiegły wtorek w II Liceum Ogólnokształcącym w 
Rumi im. Józefa Konrada Korzeniowskiego 
zorganizowano dzień otwarty, w trakcie którego 
zaprezentowano ofertę tej janowskiej szkoły. 

Tego dnia promowano m.in. zajęcia z robotyki, które 
znajdą się w planie zajęć już od nowego roku szkolnego. 
Szkoła ponadto oferuje klasy o profilu psychologiczno - 
pedagogicznym, artystycznym, obronno - sportowym. 
Szkoła od 2005 r. objęta jest patronatem Akademii 
Morskiej w Gdyni, dzięki czemu uczniowie mogą wybrać 
zajęcia w ramach dwóch kierunków: administracyjnego (z 
elementami wiedzy o UE) oraz morskiego (nautyka z 
nawigacją i fizyka doświadczalna). Podczas dnia 
otwartego można było także zwiedzić licealne klasy i 
liczne pracownie.     Red. 
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CO ZAPISANO W RAPORCIE? 
 

W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliśmy o 
przeprowadzonym audycie sprawdzającym działanie 
funkcjonującego systemu ISO 9001:2008. Kontrolę 
przeprowadzał audytor z firmy BVC. Audytem objęto 
działalność poszczególnych działów Spółdzielni. 
Sprawdzano dokumentację, działanie zgodne z przyjętymi 
procedurami, a przede wszystkim z normą jakości ISO 
9001:2008. W ubiegłym tygodniu do Spółdzielni wpłynął 
raport z audytu. Zwrócono w nim uwagę na 
przeprowadzone zmiany oraz inwestycje, które zdaniem 
audytora są dowodem na doskonalenie systemu 
zarządzania w aspekcie infrastruktury, zdolności 
produkcyjnych, bezpieczeństwa oraz realizacji i osiągania 
celów. 

Audytor wskazał też, że do mocnych stron 
funkcjonującego systemu i zarządzania Spółdzielnią 
należą: 

 Jasna i klarowna wizja Zarządu Spółdzielni dotycząca 
perspektyw działania Organizacji 

 W pełni wykwalifikowany i świadomy personel na 
stanowiskach kierowniczych oraz poziomach niższych 

 Niezwykła dbałość i udokumentowane działania 
Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania 
Jakością dla utrzymania tego systemu w Organizacji 
S.M. Janowo na najwyższym poziomie 

 Doskonalenie stałego monitorowania procesu 
odczytów zużycia wody i ciepła w lokalach lokatorskich 
poprzez wdrożenie systemu radiowo- elektronicznego 

celem redukcji reklamacji i 
skarg lokatorów dotyczących 
tego tematu  

 Znakomita realizacja auditów 
wewnętrznych w 
zidentyfikowanych obszarach 
Spółdzielni przez audytorów wewnętrznych o 
wymaganych kwalifikacjach celem doskonalenia 
systemu oraz prawidłowości realizacji procesów  

 Precyzyjny nadzór zasobów ludzkich w temacie 
ustanowionych zakresów obowiązków i uprawnień oraz 
bogatego zakresu realizowanych i udokumentowanych 
szkoleń personelu 

 Szczegółowość wyboru dostawców wyrobów i usług na 
drodze organizacji wewnętrznych przetargów   

 Elastyczność i szybkość reakcji na wskazane elementy 
systemu do doskonalenia oraz działań prewencyjnych 
wskazanych przez jednostkę certyfikacyjną BV Polska 

 Znakomita realizacja przeglądów Systemu Zarządzania 
Jakością szczegółowo dokumentowana w  protokole z 
przeglądu 

Audytor stwierdził, że w Spółdzielni skutecznie 
funkcjonuje, utrzymany jest i doskonalony jest system 
zarządzania, który odpowiada wymaganiom normy i daje 
dowody skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak 
również ciągłego doskonalenia. W trakcie kontroli audytor 
nie stwierdził niezgodności i zarekomendował Spółdzielnię 
do kontynuacji certyfikacji.  

 

KOŚCIUSZKO I INSUREKCJA 
 

W tym roku przypada okrągła 220. rocznica powstania 
kościuszkowskiego, zwanego też insurekcją kościuszkowską. 
Ten zbrojny zryw Polaków z 1794 roku był z jednej strony 
ostatnim powstaniem przed III rozbiorem Rzeczypospolitej, a z 
drugiej strony – początkiem walk o przywrócenie polskiemu 
narodowi państwowości na jego historycznych terenach. Jak 
wiemy z historii, musiały upłynąć 123 lata, a dla naszej części 
Pomorza nawet 148 lat, by w ogóle można było żyć w  Polsce 
Odrodzonej. Przedrozbiorowych granic nigdy nie osiągnięto. 

Zwykle nie uświadamiamy sobie, że powstanie 
kościuszkowskie ogarnęło jednak największy obszar ze 
wszystkich polskich powstań. Zaczęło się w Krakowie (24 
marca), ale potem walczono i w Warszawie, i w Wilnie, i w 
Wielkopolsce, i nawet w dalekiej Kurlandii (dzisiejsza Łotwa). 
Łącznie uczestniczyło w nim po stronie polskiej ok. 150 tys. 
powstańców. Solidarnie tłumili je też wszyscy trzej zaborcy, by 
rok później - jesienią 1795 r. - podzielić się resztką ogromnego 
niegdyś państwa. 

Co do oceny powstania, trudno o jednolitą opinię. Na 
pewno zapisała się jako chlubna karta polskiej historii 
zwycięska bitwa pod Racławicami (4 kwietnia), z udziałem 
chłopskich kosynierów. Obecnie we Wrocławiu możemy 
podziwiać Panoramę Racławicką, którą w 1894 r. - z okazji 
setnej rocznicy bitwy - namalował i wystawił we Lwowie zespół 
malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 
Różnie można oceniać wybór terminu wybuchu powstania i 
przebieg innych bitew, zwłaszcza tej pod Maciejowicami (10 
października), w której ranny Kościuszko dostał się do niewoli. 
Historycy raczej kwestionują prawdziwość jego rzekomego 
okrzyku „Finis Poloniae!” („koniec Polski”). Pięknym aktem o 
charakterze społecznym był „Uniwersał połaniecki” (7 maja), 
regulujący w duchu nowoczesności status polskich chłopów. 
Natomiast dzisiaj nie do akceptacji jest ówczesne publiczne 
wieszanie – właściwie lincz – przywódców targowicy, zdrajców, 
w tym nawet biskupów. Z kolei do wydarzeń martyrologicznych 
zaliczamy rzeź Pragi przez rosyjskie wojsko gen. Suworowa i 
gen. Fersena (4 listopada). Powstańcze walki zakończyły się w 
połowie listopada. 

Przywódca powstania, Tadeusz Kościuszko - Najwyższy 
Naczelnik Narodowych Sił Zbrojnych - cieszy się 
powszechnym szacunkiem jak mało który z polskich 

bohaterów narodowych, niezależnie od opcji. Najpierw został 
bohaterem amerykańskim w randze generała, będąc wybitnym 
specjalistą od inżynierii wojskowej. Podobnie jak Kazimierz 
Pułaski przyczynił się do zwycięstwa Amerykanów w ich wojnie 
o zrzucenie panowania Anglików. Sam Jerzy Waszyngton 
wręczył mu Order Cyncynata. W Polsce za udział w walce z 
targowiczanami został przez króla uhonorowany Orderem Orła 
Białego i wtedy ustanowionym Krzyżem Virtuti Militari. Polacy 
doceniali – choć część szlachty patrzyła krzywo – jego 
demokratyczne zasady, osobistą skromność (słynna chłopska 
sukmana) i uczciwość. Może początkowo nie rozumiano 
nieufności wobec Napoleona. Na pewno większość Polaków 
jednak podziela dystans Kościuszki wobec cara, który 
daremnie go zapraszał na kongres wiedeński.  

Ze szkolnych lekcji zapewne pamiętamy, że bohater „Pana 
Tadeusza” swoje imię otrzymał na jego cześć. W kilka lat po 
śmierci Kościuszki usypano mu w Krakowie okazały kopiec, 
który nadal stanowi charakterystyczny akcent miasta. Konny 
pomnik przed wejściem na Wawel kazał zburzyć w czasie 
okupacji gubernator Frank, a po wojnie nowy ufundowali ... 
NRD-owcy. Imię Tadeusza Kościuszki nadano w 1943 r. I 
Dywizji Wojska Polskiego w ZSRR. Od 2002 r. mamy fregatę 
rakietową ORP Gen. Tadeusz Kościuszko. Jak wiadomo, 
gdyński Skwer Kościuszki pełni rolę reprezentacyjnego rynku 
(nie mylić z halą handlową), którego „miasto z morza” nie 
posiada. A w Rumi mamy jego ulicę? Mamy, choć mieszkańcy 
Janowa może jej nie kojarzą. Stanowi pewnego rodzaju 
przedłużenie ul Żwirki i Wigury na Lotnisku. Natomiast 
stykająca się z nią ul. Kosynierów nie została tak nazwana na 
cześć kosynierów racławickich, ale dla uczczenia pamięci 
ochotników z września 1939 roku. Z powodu braku karabinów i 
amunicji zdecydowali się na taką, wydawałoby się prymitywną, 
broń. W bezpośrednim starciu, zwłaszcza nocnym, była 
groźniejsza od bagnetu. Niestety, wziętych do niewoli 
kosynierów Niemcy od razu zabijali.  

A z insurekcją wiążą się ponadto takie postacie, jak chłop 
Bartosz Głowacki (właściwie Wojciech Bartos) czy szewc Jan 
Kiliński. Wojenną sławę już wtedy zyskiwali Jan Henryk 
Dąbrowski i książę Józef Poniatowski.  

Jerzy Hoppe 
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ODPADY ZIELONE - o co to zamieszanie? 
 

Do Spółdzielni wpłynęło pismo od firmy wywożącej odpady z całego miasta, w tym i ze Spółdzielni, tj. 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w sprawie wyrzucania przez mieszkańców odpadów zielonych do 
pojemników na odpady bytowe. 

 

Jak się okazuje, mieszkańcy (głównie użytkownicy ogródków przydomowych) wyrzucają ten rodzaj 
odpadów do zwykłych pojemników, a są to odpady segregowane, podobnie jak plastik, makulatura czy szkło.  

Niegdyś poruszaliśmy już ten temat, ale przypominamy, iż wszelkie odpady zielone (z ogródków 
przydomowych, balkonów, a nawet te domowe kwiaty doniczkowe) należy zapakować w worki, zawiązać je i 
POSTAWIĆ OBOK PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ. 

 

Warto też pamiętać, iż stawka za wywóz odpadów, które segregujemy, wynosi 11 zł od osoby, a w 
przypadku, gdy nie są one posegregowane, 19 zł od osoby. W naszej Spółdzielni obowiązuje niższa ze 
stawek, jednakże musimy pamiętać, by wszystkie śmieci, łącznie z tymi zielonymi, prawidłowo 
segregować. Dlatego też Zarząd Spółdzielni uprasza wszystkich mieszkańców do zastosowania się do 
powyższych zasad dotyczących wyrzucania odpadów zielonych.     Red. 

 

 

II LO W RUMI 
 

84 – 232 RUMIA, UL. STOCZNIOWCÓW 6, 

tel./fax. 67-12-917; tel. 67-18-307; e-mail:2lo@rumia.edu.pl 

 

OFERUJEMY:  

 Zindywidualizowany tryb nauki: możliwość wyboru 

przedmiotów wiodących, szeroka gama przedmiotów akademickich: 
nautyka, fizyka doświadczalna, encyklopedia UE, samorząd 
terytorialny w Polsce,  psychologia z pedagogiką, przedmioty 
artystyczne 

 Współpracę z prestiżowymi uczelniami: Nasi uczniowie mają 

możliwość nabywać wiedzę i zdobywać  umiejętności pod okiem 
kadry oraz korzystać z zaplecza naukowego takich uczelni jak: 
 AKADEMIA MORSKA W GDYNI, 

 SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE, 

 POLITYCHNIKA GDAŃSKA 

 Naukę języków w grupach uwzględniających poziom 

zaawansowania znajomości języka 

 Fakultatywne zajęcia z wychowania fizycznego: basen, 

taniec, gry zespołowe, sporty walki 

 Zajęcia z modelarstwa i cybernetyki informatycznej, 

wspierające proces nauki matematyki, fizyki 

i informatyki „Młody inżynier”, „Automatyka i robotyka” 

 Wymianę  uczniów z Lauf/Niemcy 

 Naukę w grupach międzyoddziałowych 

 Relacje oparte na partnerstwie i szacunku 

 

CZEKAMY NA WAS 

od 15 maja 2014 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Janowo” 

 w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 
 

POSIADA NA 
WYNAJEM  

LOKAL UŻYTKOWY 
 

przy ul. Stoczniowców 7  
w Rumi  

o pow. 93,0m2 idealny na 
pomieszczenia biurowe. 

 

Lokal jest wyposażony w 
instalację centralnego ogrzewania, 
wodno – kanalizacyjną (c.w. i 
z.w.), telefoniczną oraz alarmową 

 

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

Rumski Uniwersytet 
III Wieku  

 

serdecznie zaprasza 
wszystkich słuchaczy na 

wykład pt.: 

 
„ALBANIA - PIĘKNA 

NIEZNAJOMA" 
 

16 maja 2014 r., 

godz. 10.00 
 

Miejski Dom Kultury 
ul. Mickiewicza 19. 

 
Wykład poprowadzą 

Barbara i Andrzej 
Pasławscy



7  

 

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

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 59,6 m2, IV piętro na mniejsze około 
40,00m2 (dwa pokoje) tel. 511 709 856 

 
GARAŻ KUPIĘ tel. 696 561 904 

 
SPRZEDAM 47,59 m2 na parterze tel. 609 205 966 

 
KUPIĘ GARAŻ w okolicy Gdańska 45 tel. 695 046 939  

 
WYNAJMĘ GARAŻ, ul. Marynarska kontakt 605 209 771 

 
 

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. 

Druk: ZP MERKO: 84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 10, tel. 58 671 20 66 

RADNY RADY MIEJSKIEJ RUMI 

ALEKSANDER KUBINA 
 

zaprasza mieszkańców na dyżury 
 

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
 

Rumia, ul. Stoczniowców 7 (pawilon) 
Pomieszczenie Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi” 

PAMIĘTAJ O 1% 
 

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym 
zachęcamy do przekazania 1% podatku na wybraną 
przez siebie organizację pożytku publicznego. Poniższe 
stowarzyszenia, fundacje działają na terenie naszego 
miasta bądź też na rzecz jego mieszkańców. 

 
FUNDACJA AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 
KRS: 0000270809 Cel: Chaber, 3024 

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

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

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS: 0000037904 Cel: 22080 Jan Szczygieł 

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

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
KRS: 0000037904 Cel: 18950 Szmit Julia 

 
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 

Reklama echo taxi 5x4 
cm 

POGOTOWIE 

KOMPUTEROWE 

serwis w domu klienta 
- naprawa komputerów, rozbudowa, 

optymalizacja 
- usuwanie wirusów, złośliwego 

oprogramowania 
- instalowanie podzespołów, sterowników 

501 068 086 
www.PCPROBLEM.PL 

ParkingRumia.pl 

 

Strzeżony    Zapraszamy !!! 

Monitorowany  tel. 796 147 140 

Ubezpieczony 

 

Parkuj u Nas – Korzystaj z Rabatów !!! 

 

10 nowych klientów otrzyma 

atrakcyjną cenę na abonament 

mailto:ns@smj-rumia.pl
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OKIEM KULTURY 
 

„Szanowni Państwo, 4 czerwca 1989 roku 
skończył się w Polsce komunizm”. Autorka tych słów, 
Joanna Szczepkowska, która publicznie w TVP 
wypowiedziała to legendarne zdanie, była gościem 
„Janowskiej Biesiady Literackiej”. Przyczynkiem do 
spotkania była książka pt. „Kto Ty jesteś”, będąca 
sagą rodziny Szczepkowskich. Autorka wnikliwie 
przebadała korzenie swojej rodziny, w której przez 
wieki mieszała się krew polska, niemiecka, ukraińska i 
żydowska. Z pasją reportera odtworzyła historię 
swojej rodziny. Opowiadała, jak żyć w świecie 
wybitnych indywidualistów. Jej wspaniałymi 
przodkami byli jej dziadek Jan Parandowski, autor 
słynnej „Mitologii”, oraz ojciec Andrzej Szczepkowski, 
znakomity aktor. Mówiąc o swoich planach 
artystycznych, aktorka stwierdziła: „Że chyba wszyscy 
w Polsce widzieli jej monodram pt. „Goła baba”. 
Dlatego pracuje nad nową sztuką, która cieszyłaby 
się równie dużym zainteresowaniem odbiorców. 

W ramach „Rodzinnych Spotkań Teatralnych” 
odbył się spektakl krakowskiego teatru „Falcoshow” 
pt. „Iluzja marionetki”. Marionetka w sprawnych 
dłoniach jest w stanie oddać charakterystyczne ruchy 
światowych gwiazd estrady. Jest to możliwe tak 
idealnie, iż urzeczeni ruchem lalek na niciach 
widzowie nie odczuwają upływu czasu. Na jednej 
scenie spotkały się wielkie gwiazdy estrady - Michael 
Jackson, Tina Turner, Elvis Presley i inni. W 
widowisko wplecione były warsztaty na temat teatru 
marionetkowego. 

Leszek Winczewski  
 

 
Joanna Szczepkowska 

 
Teatr „Falcoshow” 


