35 LAT – TO BRZMI ŁADNIE!
Przed nami obchody jubileuszu 35-lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”. Dla uczczenia tej rocznicy m.in.
zostanie 7 września odprawiona specjalna msza św. w
kościele pw. św. Jana z Kęt. A dlaczego „35 lat” brzmi ładnie?
Z jednej strony kojarzy się jeszcze z młodzieńczością, pełnią
sił witalnych, z drugiej zaś – z doświadczeniem, stabilnością,
konkretnym dorobkiem. Warto z okazji tego jubileuszu
przypomnieć początki naszego osiedla, zwłaszcza że wkrótce
Rumia będzie świętować bardziej nobliwe 60-lecie nadania
praw miejskich.
W końcu lat 70. XX wieku narastające trudności „dekady
sukcesu” E. Gierka były widoczne już dla każdego w Polsce.
Również w Rumi odnotowano zastój nawet w liczbie
mieszkańców (nieco ponad 26 tys.). Jedną z barier rozwoju był
brak mieszkań, a jak szeptano, nie było szans na ich budowę
w Rumi przez jedyną tu działającą Wejherowską Spółdzielnię
Mieszkaniową, bo na Rumię ... obraził się były I sekretarz
PZPR powiatu (do 1975). Czas oczekiwania na mieszkanie tylko w Wejherowie! - dla spółdzielców z Rumi wynosił 12-15
lat. Mieszkaniowe kłopoty przeżywały jednak również
sąsiednie miasta, np. Gdynia i Sopot.
Władze centralne miały świadomość frustracji wywołanej
m.in. głodem mieszkań i były gotowe partycypować w ich
budowie. W tamtych czasach przeszkodą nie były prywatne
grunty
(stosunkowo
prosto
następowało
urzędowe
wywłaszczenie), ale – poza pieniędzmi - wydolność
niezbędnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy
elektrycznych. Przerwy w dostawie wody już odczuwali
mieszkańcy gdyńskiego Witomina. Dlatego też, kiedy na
szczeblu województwa gdańskiego stanął w 1978 r. problem,
gdzie najpierw wykorzystać pozyskane w Warszawie środki,
energiczne starania podjęły władze Rumi, widząc w tym wielką
szansę dla rozwoju miasta.
Ówczesny I sekretarz KM PZPR i jednocześnie
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Kazimierz Ceplin
(rumianin, absolwent tutejszego Liceum) oraz naczelnik
Apolinary Bittner (wejherowianin, działacz harcerski)
przygotowali materiały od strony polityczno-społecznej. Do
fachowego opracowania konkretnego projektu pozyskali
wiceprezesa gdyńskiej SM „Bałtyk”, inż. Henryka
Wolszczaka. Zobowiązali – i odpowiednio przygotowali –
do wystąpień w tej sprawie na forum Wojewódzkiej Rady
Narodowej dwie radne WRN z Rumi: nauczycielkę
Wiesławę Rembelską oraz robotnicę Rumiańskich
Zakładów Garbarskich, Jadwigę Leśniak. I udało się!
Pustawe tereny Janowa, na równinie sąsiadującej z
Gdynią, z bliskim ujęciem wody, ale też niedaleką
oczyszczalnią ścieków w Dębogórzu „przebiły”
Witomino. Tym bardziej, że już w poł. lat 60. – tak samo
jak jeszcze przed wojną - uznano rozległą Rumię za
naturalną rezerwę dla rozrastającej się Gdyni.
Potem poszło już szybko. Ambitny projekt osiedla
sięgającego aż do centrum miasta, z nowym urzędem
miejskim i kinoteatrem oraz wiaduktem nad torami (ul.
Gdańska), opracował zespół inż. Jerzego Poklewskiego.
Zebranie założycielskie SM „Janowo” w dniu 27
września 1979r. wybrało Zarząd z Henrykiem
Wolszczakiem jako prezesem oraz Radę Nadzorczą. Jej
przewodniczącym został Jan Poźniak (nadal mieszka na
naszym osiedlu). Uroczystość wmurowania aktu

erekcyjnego pod fundamentem bloku (ul. Gdańska 20) – z
udziałem nie tylko władz, członków-założycieli, ale także
młodzieży licealnej – odbyła się 8 października tegoż roku.
Realizację
budowy
osiedla
powierzono
dwom
przedsiębiorstwom - z Gdyni i Gdańska. Pierwsze bloki
zasiedlono w kwietniu 1981 r. (ul. Gdańska 20 i 16), kolejny
blok w maju (ul. Gdańska 14), natomiast dwa w czerwcu (ul.
Pomorska 5 i 9). Już we wrześniu 1981 r. oddano do użytku
przedszkole przy ul. Dokerów („Iskierka”). Wyrastały kolejne
bloki, ale także sklepy, a w 1986 r. kaplica (stary kościół) oraz
Szkoła Podstawowa nr 9.
Liczbowy rozdział oddawanych mieszkań leżał w
kompetencjach Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stąd
też do Janowa trafiali nie tylko rumianie, ale również
dotychczasowi mieszkańcy Gdyni i Sopotu. Nie wszyscy z nich
byli zachwyceni, bo niektórzy dotąd nic nie wiedzieli o Rumi.
Jednak nawet oni pozytywnie oceniali przestrzenność osiedla,
dobre rozwiązania mieszkań, gotowe uliczki i chodniki
osiedlowe wraz z ich oświetleniem. Podobały się ogródki dla
lokatorów, którzy wybrali mieszkanie na parterze. Za wielki
plus uchodziło, i uchodzi nadal, dobre skomunikowanie z
Trójmiastem, a także bliskość terenów rekreacyjnych – łąk,
lasów z obu stron osiedla.
Wśród pierwszych lokatorów bloków SM „Janowo”
przeważały rodziny z małymi dziećmi, stąd powodzeniem
cieszyły się place zabaw przy każdym kwadracie. Znacznie
mniej było wtedy samochodów i wystarczało dla nich miejsc
postojowych.
W późniejszych latach zaczęły działać w Rumi także inne
spółdzielnie mieszkaniowe, a w czasach nowszych – prywatni
deweloperzy. Niewątpliwie SM „Janowo” pozostaje największą
strukturą mieszkaniową w Rumi i nadal widoczny jest jej wpływ
na oblicze miasta. Miasta, które pod względem liczby
mieszkańców dogania powiatowe Wejherowo, zbliżając się do
50 tys. osób.
Jerzy Hoppe
członek założyciel SM „Janowo”
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„ZAPRASZAM PO 19”
Od 10 lat nie ma wśród nas Wieśka Boguckiego
Wchodząc do głównej sali widowiskowej spółdzielczego
Domu Kultury SM „Janowo”, przeczytasz, że nosi ona imię
Wiesława Boguckiego. Kim był i co robił?
Wiesiek przez 15 lat, poczynając od roku pamiętnej
rewolucji w spółdzielczości mieszkaniowej zarządzonej
przez premiera Mazowieckiego, uczestniczył we wszystkich
ważnych wydarzeniach w życiu Janowa. Większość z nich
odbywała się w spółdzielczym Domu Kultury. Nie pamiętam
Jego nieobecności na którejkolwiek Radzie Nadzorczej czy
Walnym Zebraniu. Dał się poznać jako skromny i mądry
człowiek. Przychylność zjednywał sobie racjonalnymi
argumentami, bez zbędnej ideologii i bez emocji. Jego
niedokończona kadencja w RN trwała 15 lat. Był wybierany
do 5 kolejnych Rad Nadzorczych, zawsze z największą
ilością głosów. Był także radnym Rumi.
W głowie Wieśka zrodziło się wiele pomysłów, wśród
nich pomysł na spółdzielczą osiedlową gazetkę, przekuty
Jego własnymi siłami w istniejący już 19 lat osiedlowy
biuletyn „Nasze Sprawy”. Był redaktorem naczelnym i
autorem
większości
tekstów.
Tekstów
mądrych,
inspirujących, nawołujących do troski o nasze mieszkania i
wspólne mienie, a także trzymania działaczy partyjnych z
dala od majątku naszej spółdzielni.
W każdej stopce NS pisał „Zapraszam po 19”. I
przychodziliśmy do Niego. Pogadać o sprawach ważnych,

lub po prostu pogadać. W atmosferze Jego domu powstało
wiele pomysłów, w tym także założenia lokalnego,
bezpartyjnego ugrupowania najpierw „Zasady nie układy”,
przekształconego później w istniejącą do dzisiaj
„Gospodarność". To On rzucił pomysł, aby Elżbieta RogalaKończak wystartowała w wyborach na burmistrza Rumi. Był
także autorem kampanii wyborczej, która pozwoliła ten
pomysł zrealizować. Po wygranych wyborach odmówił
przyjęcia stanowiska wiceburmistrza, pozostając wiernym
swojej pracy w ośrodku wychowawczym z trudną młodzieżą
Gdyni. To Jego staraniom zawdzięczamy, że w budynku po
likwidowanym przedszkolu przy SKM Janowo powstał
ośrodek szkolno-wychowawczy, funkcjonujący do dzisiaj,
znany jako Ognisko Dziadka Lisieckiego.
Wiesiek kategorycznie odrzucał wszelkie propozycje
przyznania mu zaszczytnych medali czy tytułów, zawsze
wskazując innych, Jego zdaniem bardziej godnych tych
wyróżnień. Przez trzy kadencje nieprzerwanie pełnił także
funkcję radnego Rumi, dbając na forum Rady Miasta o to,
żeby spółdzielczy Dom Kultury przetrwał i był
współfinansowany przez miasto.
Podstępna choroba zabrała Go nam w dniu, w którym
odbywała się sesja Rady Miejskiej, w ostatni czwartek
sierpnia 2004 roku. Zbyt wcześnie...
Tadeusz Piątkowski

NA MARGINESIE KONKURSU PIĘKNOŚCI OGRÓDKÓW,
czyli łyżka dziegciu w tym miodzie
Szczycimy się – i słusznie – urodą naszych ogródków
i balkonów, nagradzamy co roku te najpiękniejsze… Ale
problem dbałości o nasze przydomowe piękno ma,
niestety, również inną, wstydliwą stronę. A wynika ona
ze zmodyfikowanej wersji prawa powszechnego
ciążenia – to, co wyrzucimy przez okno, spada do
ogródka na parterze.
To, co „z nieba” leci w trawę, krzewy i kwiaty na dole,
można podzielić na trzy kategorie – jedzenie, niedopałki
i cała reszta.
Jedzenie to najczęściej dar serca dla ptaków czy
kotów. A więc pieczywo – i to bogato – bułki, kromki
chleba, prawie całe bochenki. Nadto wędliny, makaron,
ziemniaki, ryby… A z takich bardziej oryginalnych
potraw dla głodnej ptaszyny czy kotka – rabarbar,
wyciśnięte cytryny i kiszone ogórki. Kochani! Nawet tych
najbardziej smakowitych kąsków nigdy nikt nie zje, a na
pewno nie zje do końca. To leży, pleśnieje, nie pachnie.
A sąsiad z dołu niech posprząta!

Z niedopałkami [zwykle niedogaszonymi] jest jeszcze
jeden problem – wystąpił on szczególnie ostro w czasie
upałów. Kilkakrotnie informowali nas mieszkańcy, że
wysuszona trawa tliła się niebezpiecznie. Jeszcze tego
nam wtedy było potrzeba! Pożaru - jak na bezmyślnie
wypalanych łąkach!
A cała reszta śmieci – to prawie wszystko, co jest
mniejsze niż otwór okienny czy drzwi balkonowe! Nie
starczyłoby ram tego tekstu, by spisać wszystko to, co
można sobie znaleźć w ogródku. I co trzeba zebrać, by
wynieść na śmietnik.
Mili czytelnicy „Naszych Spraw”! Przekażcie Waszym
sąsiadom - tym, którzy nie czytają, że ci z parteru to też
sąsiedzi, że wszyscy możemy zadbać o to, by bardziej
kolorowo, przyjemnie nam się tu mieszkało. A już
przynajmniej możemy w tym zbożnym dziele – nie
przeszkadzać.
Redakcja

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni spotkała się na
pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu, które
odbyło się w miniony poniedziałek.
W porządku obrad znalazła się m.in. sprawa
członkowska. Zajmowano się wnioskiem dotyczącym
wykreślenia z rejestru członka w związku z zaistniałym
znaczącym zadłużeniem.
Członkowie Rady Nadzorczej podjęli także uchwałę w
sprawie modernizacji alejek w Parku Miejskim w Janowie.
Rada zdecydowała przeznaczyć środki pozyskane od
Gminy z odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntu pod
budowę ul. Krakowskiej na modernizację alejek w parku.
Jak pisaliśmy, w ramach inicjatyw lokalnych, tj. w tym
przypadku we współpracy Gminy z naszą Spółdzielnią,
planowane jest powstanie połączenia ul. Wileńskiej z
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ul. Poznańską, właśnie ulicą Krakowską, dzięki czemu
mieszkańcy janowskiego osiedla zyskają lepszy wyjazd do
głównych ulic miejskich. Natomiast już w tym roku – z
inicjatywy prezesa Zarządu Spółdzielni i radnego
miejskiego
Józefa
Chmielewskiego
zostały
zmodernizowane pierwsze ciągi piesze w parku, z którego
w głównej mierze korzystają mieszkańcy Spółdzielni.
Decyzja Rady Nadzorczej umożliwi sfinansowanie
kolejnych takich prac.
W pozostałej części obrad członkowie Rady Nadzorczej
omówili obchody 35-lecia SM „Janowo”, a także wyniki
konkursu na najpiękniejszy ogródek i balkon Janowa.
A kolejne posiedzenie RN planowane jest za miesiąc –
pod koniec września br.
D.L.

UWAGA ZMIANA OPŁAT ZA CIEPŁO
W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże od 1 września 2014r. nastąpią zmiany w wysokości opłat za ciepło. Stawka
za moc zamówioną wzrasta dla węzłów grupowych o 3,62%, a dla węzłów o wysokich parametrach o 4,06%.
Natomiast ceny 1 GJ będą kształtować się następująco:
 61,98 zł/GJ dla węzłów grupowych (wzrost o 6,27%)
 61,44 zł/GJ dla węzłów wysokoparametrowych (wzrost o 6,22%)
W naszej Spółdzielni zmiany zostaną wprowadzone w opłatach czynszowych od 1 października br. Różnice jakie powstaną w wyniku
późniejszego wprowadzenia zmian zostaną uwzględnione w rozliczeniu mediów za okres VI-XII/2014.

POWSTANIE PLAC ZABAW
W ostatnim wydaniu „Naszych Spraw” (nr 406 - ukazał się
na początku lipca) pisaliśmy o placu zabaw, którego powstanie
zaproponował Zarząd Spółdzielni na terenie jednostki „E”. Jak
pisaliśmy, pomysł ten zrodził się kilka lat wcześniej, lecz
podczas Walnego Zgromadzenia sprzed dwóch lat nie spotkał
się z przychylnością grupy mieszkańców. Podczas
tegorocznych zebrań temat ten powrócił, Zarząd i Rada
Nadzorcza przeprowadziła też rozmowy z grupą mieszkańców
(o tym również pisaliśmy). Tym razem mieszkańcy podczas
zebrań i spotkań nie mieli nic przeciwko, największych
oponentów udało się przekonać do tego pomysłu. Została też
opracowana ankieta adresowana głównie do mieszkańców
jednostki „E”. Do Spółdzielni wpłynęły łącznie 62 ankiety i tylko
w 6 z nich mieszkańcy nie zaaprobowali propozycji.
W związku z tym Zarząd rozpoczął realizację
przedsięwzięcia. Zakres prac został uzgodniony z Komisją
Społeczno-Samorządową Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.
Została złożona dokumentacja do Starostwa Powiatowego w
Wejherowie, a także zamówione urządzenia.
Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu, plac
zabaw powstanie na terenie znajdującym się w centralnej

części jednostki „E” – na terenach położonych z dala od
budynków mieszkalnych (w tym mało wykorzystywane już
boisko), naprzeciwko przedszkola „Iskierka”.
Plac zabaw będzie podzielony na dwie części. W większej z
nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe
dla najmłodszych, w tym m.in. siatkowa drabina skonstruowana
na kształt pajęczyny, huśtawki „bocianie gniazda”, ścianka
wspinaczkowa, konstrukcja ze zjeżdżalnią, karuzela, huśtawki
„ważki”. Natomiast w mniejszej postawione zostaną urządzenia
do ćwiczeń – w sumie 14 stanowisk. Teren na placu zabaw
będzie pokryty warstwą piasku, a przy urządzeniach do ćwiczeń
wyłożony kostką brukowaną (a pod samymi urządzeniami
wyłożony specjalną gumowaną nawierzchnią). Cały teren
zostanie ogrodzony, ustawione zostaną też ławeczki z
oparciami oraz kosze na śmieci.
Rozpoczęcie prac zaplanowane jest w połowie września br.
W kolejnych latach planowane jest także powstanie dwóch
kolejnych takich placów zabaw – na pozostałych jednostkach
osiedla.
Redakcja

KTÓRĘDY PRZEZ TORY?
To, że Rumia jest podzielona przez tory kolejowe i ulicę
Sobieskiego-Grunwaldzką na dwie części, powszechnie
wiadomo. Wiadomo też, że przejazd nad torami wiaduktem na
wysokości rumskiego dworca PKP jest dalece niewystarczający
dla zapewnienia sprawnego układu komunikacyjnego miasta.
Koniecznym jest budowa nowych przejazdów udrożniających
komunikację między jedną a drugą częścią Rumi.
Którędy więc przez tory? Spójną koncepcję rozwiązania
tego problemu zawiera projekt planu zagospodarowania
Centrum, przedstawiony już ponad rok temu przez panią
Burmistrz. Zakłada on budowę tunelu pod torami, łączącego
ulicę Piłsudskiego - z jednej strony, z drogą przy budynku
Urzędu Miasta, wpadającą prostopadle w ulicę Sobieskiego - z
drugiej strony. Oznaczałoby to także przywrócenie lewoskrętu w
kierunku Gdyni. Ten układ komunikacyjny miałby być
rozszerzony o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego
i Dąbrowskiego (jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w
mieście). Wzdłuż ulicy Sobieskiego, przy wyjeździe z UM
planuje się budowę trzeciego pasa aż do wjazdu w ulicę
Towarową - Cegielnianą w kierunku Wejherowa. To znakomicie
ułatwi mieszkańcom prawej strony Rumi (2/3 miasta!) jazdę w
kierunku Wejherowa, bez karkołomnych nawrotów i bez
włączania się w przeciążoną ruchem drogę krajową.
Rozwiązanie to ma szereg zalet. Przede wszystkim,
zapewniając połączenie znacznej części miasta (Janowo, Stara
Rumia) z drugą stroną, umożliwia skierowanie ruchu w dwóch
kierunkach. W stronę Gdyni i Obwodnicy Trójmiejskiej poprzez
skrzyżowanie ulicy Sobieskiego i Sabata, a w kierunku
Wejherowa - poprzez dodatkowy pas ruchu wzdłuż Sobieskiego
w ulicę Towarową i Cegielnianą. Co jest niezmiernie istotne,
niewielkie różnice w wysokości terenu po obu stronach torów
PKP nie stwarzają problemów technicznych przy budowie
projektowanego tunelu. Budowa tego układu komunikacyjnego
spełnia wymagania programu budowy dróg w ramach tzw.
schetynówek, co umożliwia uzyskanie dotacji na pokrycie
ponad połowy kosztów realizacji. Dofinansowanie budowy
zapewnia też właściciel terenów położonych wzdłuż ulicy
Sobieskiego, gdyż jej realizacja pozwoli na włączenie tego
obszaru w układ komunikacyjny miasta. Uruchomi to także tak
potrzebne inwestycje w mieście na tym terenie.

Jak na razie projekt budowy tunelu, możliwy do
zrealizowania pod względem technicznym, posiadający realną
ścieżkę finansowania, pozytywne opinie specjalistów od
komunikacji oraz uzgodnienia z GDDKiA w Gdańsku, został
jednak zablokowany przez obecną koalicję radnych. Projekt
planu zagospodarowania Centrum, obejmujący ten układ
komunikacyjny, został odrzucony przez koalicję PO, PiS i
Samorządność. Co ciekawe, przeciwko głosowali radni Michał
Pasieczny i Bogdan Formella - kandydaci w najbliższych
wyborach samorządowych na burmistrza miasta - deklarujący
się jako zwolennicy dynamicznego rozwoju miasta. Jak widać
na tym przykładzie, dobrze brzmiące slogany, jak to bywa w
kampanii wyborczej, nie przekładają się na konkretne czyny.
Przedstawionemu
rozwiązaniu
komunikacyjnemu
przeciwstawiana jest, w szczególności przez radnego
M. Pasiecznego, budowa wiaduktu nad torami na przedłużeniu
ulicy Gdańskiej. Jest to inwestycja o zakresie i kosztach
znacząco większych od proponowanej przy ul. Piłsudskiego,
wymagająca budowy długiego najazdu od strony ulicy
Gdańskiej oraz zjazdu po drugiej stronie ulicy Sobieskiego.
Rozwiązanie to jest gorsze od poprzedniego, gdyż w obu
kierunkach sprowadza ruch na i tak obciążoną już ulicę
Sobieskiego. Nie daje także szans na jazdę w kierunku
Wejherowa ul. Cegielnianą - Leśną bez włączenia się w drogę
krajową. Bardzo istotnym argumentem jest tutaj koszt realizacji
takiego przedsięwzięcia, który wg specjalistów jest kilka razy
większy od budowy wariantu tunelu na przedłużeniu
ul. Piłsudskiego, bo dodatkowo wymaga także wykupu znacznej
ilości gruntów prywatnych pod budowę oraz wyburzeń co
najmniej kilku obiektów.
Po raz kolejny w Rumi ma miejsce sytuacja, w której ludzie
o
ogromnych
ambicjach,
lecz
bez
przygotowania
merytorycznego i kompetencji usiłują decydować o ważnych dla
mieszkańców miasta rozwiązaniach. A to, że specjaliści i
powołane do tego urzędy mówią odwrotnie niż oni, nie ma dla
nich specjalnego znaczenia. No cóż, w wyścigu wyborczym
liczą się atrakcyjne hasła, także te bez pokrycia...Czy dadzą się
na nie nabrać mieszkańcy Rumi? Czas pokaże…
Józef Chmielewski
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CZY DBAMY O NASZE BALKONY I OGRÓDKI?
„Konkurs na najpiękniejszy balkon i
Lista laureatów:
ogródek przydomowy Janowa” jest już
Lp.
Imię i nazwisko
adres
kategoria
pełnoletni. Tak, tak! Przypomnę, osiemnaście
1.
Brygida Bielawska
Gdańska 24/43
balkon
lat temu, w roku 1997, zaproponowałem
2.
Maria i Wojciech Domańscy
Poznańska 2/18
balkon
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni
3.
Łucja i Tadeusz Doroszewscy
Gdańska 26/12
balkon
zorganizowanie tego właśnie konkursu i
4.
Alina i Marian Dyrałowie
Gdańska 6/16
balkon
kolejne Rady Nadzorczej z powodzeniem
5.
Urszula i Jerzy Janiccy
Gdańska 20/26
balkon
organizowały go każdego roku.
6.
Aldona Jarzynka
Poznańska 12/28 d
balkon
Kolorowo, pośród zieleni mieszkamy w SM
7.
Czesława Kędziora
Gdańska 4/29
balkon
„Janowo” – taka jest w większości opinia
8.
Barbara Kosakowska
Gdańska 14/66
balkon
mieszkańców naszych zasobów. Zazdroszczą
9.
Anna Kulikowska
Wrocławska 35/4
balkon
nam mieszkańcy innych rejonów miasta.
10. Lucyna i Stanisław Ochalowie
Gdańska 26 /9
balkon
Chwalą nas za dbałość o tereny zielone i
11. Wiesława i Michał Plewińscy
Gdańska 41/39
balkon
poszerzanie ich, za tworzenie nowych
12. Władysław Szur
Gdańska 24/41
balkon
terenów zabawowych dla dzieci i młodzieży.
13. Barbara Świątek
Kujawska 15/24
balkon
Niestety, są i negatywy zamieszkiwania na
14. Wiesława i Ryszard
Poznańska 10/7
balkon
naszych osiedlach, między innymi dewastacja
Trojanowscy
sprzętu, umieszczanie na ścianach budynków
15. Izabela i Bronisław
Gdańska 18/50
balkon
napisów,
mających
często
obraźliwe
Wensierscy
znaczenie, no i bardzo ważne, brak
16. Małgorzata Zarzycka
Wrocławska 28/61
balkon
odpowiedzialności części właścicieli psów,
17. Anna i Radosław Zientarowie
Stoczniowców 2 M/A4 balkon
którzy traktują chodniki, osiedlowe trawniki,
18. Krystyna i Wiesław Byciowie
Gdańska 12/47
ogród
piaskownice - takie toalety, w których nie
19. Józef Czaszyński
Dąbrowskiego 52/2
ogród
trzeba po sobie sprzątać. Ale na szczęście
20. Jadwiga i Zbigniew
Stoczniowców 5/8
ogród
Giełażynowie
pozytywów jest znacznie więcej.
21. Gertruda Jeżewska
Dokerów 3/2
ogród
Chciałbym jednak powrócić do konkursu.
22. Barbara Kaczmarek
Krakowska 10/34
ogród
W tym roku – a był to bardzo trudny rok dla
23. Jadwiga i Ewaryst
Warszawska 27 B/2
ogród
użytkowników balkonów i ogródków (nie tylko
Lewandowscy
tych wyróżnionych!) – ze względu na
24. Jadwiga Mańke
Gdańska 43/42
ogród
panującą suszę i wysoką temperaturę. Mimo
25.
Halina
Próchniak
Gdańska
28/51
ogród
to Komisja konkursowa miała spore problemy
26.
Bożena
i
Jerzy
Skowrońscy
Kujawska
4/37
ogród
w wytypowaniu najładniejszych balkonów i
27. Marianna i Jerzy Szutowie
Gdańska 14/42
ogród
ogródków – tyle ich było!
28. Krystyna i Stanisław Tylorowie Kujawska 15/6
ogród
Komisja w tym jubileuszowym roku podjęła
29.
Teresa
Dziuba
Gdańska
14/46
balkon i ogród
decyzję, że zwiększy ilość wyróżnionych
30.
Janina
i
Tadeusz
Gdańska
12/31
balkon i ogród
ogródków i balkonów do 35, jednocześnie nie
Gabrychowie
przyznając
konkretnego
miejsca
31. Genowefa Grubba
Poznańska 8/41
balkon i ogród
wyróżnionym.
Ocena
poszczególnych
32. Wiesław Kasprzyk
Stoczniowców 11/5
balkon i ogród
ogródków i balkonów jest trudna, nie zawsze
33. Renata i Zygmunt
Szczecińska 1/2
balkon i ogród
jest obiektywna, a przecież liczy się efekt
Lawrenzowie
końcowy i jak największa ilość zadbanych
34. Teresa i Henryk Matysowie
Gdańska 14/47
balkon i ogród
balkonów i ogródków. W tym roku dodatkowo
35. Danuta Potrykus
Pomorska 5/25
balkon i ogród
wybieraliśmy
„najładniejszy
ogródek
z
balkonem”. I najprawdopodobniej ta konkurencja
Chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom,
pozostanie wpisana na stałe do konkursu.
którzy tworzą te piękne ogródki, balkony i życzylibyśmy
Jako Komisja dosyć często spotykaliśmy się z
sobie, aby ilość ich rosła z dnia na dzień  Kto nie
zastrzeżeniami mieszkańców, że termin, w którym
chciałby wszakże żyć w otoczeniu zieleni i kwiatów?
wykonywaliśmy przegląd ogródków i balkonów (tzn.
Jednocześnie zapraszamy na „Biesiadę Janowską”,
koniec lipca, początek sierpnia), nie w pełni oddaje stan
podczas której odbędzie się wręczanie nagród osobom
faktyczny. Nie można się nie zgodzić z tym
wyróżnionym.
stwierdzeniem. Pamiętajmy jednak o tym, że różne
Przewodniczący Komisji Konkursowej
rośliny mają różny okres kwitnienia. Tak więc nie
Aleksander Kubina
byliśmy w stanie zadowolić wszystkich.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56
posiada na wynajem lokale użytkowe:


przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m

2

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


2

przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 152,3 m
2
Lokal posiada dużą salę o powierzchni ok. 90m , idealnie nadającą się do prowadzenia zajęć zarówno dydaktycznych jak i
ruchowych. Lokal wyposażony jest w instalacje c.o. oraz posiada łazienki z pełnym węzłem sanitarnym.
Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07.
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MĄDRA POMOC, CZYLI
PROJEKT SZLACHETNA PACZKA W RUMI!
W tym roku
odbędzie się
14
edycja
projektu
Szlachetna
Paczka i co
istotne,
po
wielu
latach
organizowana
ona
będzie
też w Rumi.
Choć finał dopiero w grudniu, już dziś działamy, aby objąć
mądrą pomocą jak największą liczbę potrzebujących rodzin.

W SZLACHETNEJ PACZCE pomoc odpowiada na konkretne
potrzeby danej ubogiej rodziny, dlatego jest w stanie faktycznie
zmienić jej trudną sytuację. Najważniejsze jest to, że
darczyńca wie dokładnie, czego potrzebuje rodzina.
W paczkach może znaleźć się wszystko – żywność, środki
czystości, odzież, sprzęt AGD, książki, przybory szkolne, leki,
zabawki i wszystko, czego może potrzebować rodzina. Chodzi
o to, by odpowiedzieć na jak najwięcej jej potrzeb.
Pomoc w SZLACHETNEJ PACZCE prócz tego, że jest realna,
jest też prawdziwym prezentem – często spełnia marzenia, a
darczyńcy starają się, by niosła ze sobą ona jak najwięcej
radości. Prezent, który jest przygotowany z myślą o konkretnej
osobie ma niezwykłą moc – potrafi czynić cuda.

Wolontariusz poszukiwany
Już można wysyłać zgłoszenia na wolontariusza Szlachetnej
Paczki! Jego zadaniem będzie odwiedzać rodziny w potrzebie i
ustalać ich potrzeby. Razem zmieniajmy świat na lepsze! Zgłoś
się, jeśli:

Kogo chcemy obdarować?
Do nas nie można się zgłosić po pomoc. Nie pomagamy
tym, którzy potrafią ją sobie załatwić, którzy głośno krzyczą, że
im się należy. Sami szukamy potrzebujących. Prawdziwa
bieda jest cicha i skromna. Chcemy znaleźć tych, którzy
naprawdę potrzebują pomocy. Którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji materialnej nie ze swojej winy, nie mają postawy
roszczeniowej, a bieda nie jest ich sposobem na życie.

masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi
dbasz o swój rozwój osobisty
lubisz pracę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie
rzeczy niemożliwych
jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu
bierzesz odpowiedzialność za swoje działania
masz ukończone 18 lat
Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem www.superw.pl.
Wystarczy kliknąć ikonkę "zostań wolontariuszem" w prawym
górnym rogu, a następnie najechać na wybrany rejon i kliknąć
"dołącz do zespołu", a otworzy się formularz rekrutacyjny.
Parę słów tytułem wstępu
Szlachetna Paczka po raz pierwszy została zorganizowana w
Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów
duszpasterstwa akademickiego, prowadzona przez ks. Jacka
Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA), obdarowała
30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma
charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w
Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku
Paczka została zorganizowana w 508 lokalizacjach w całej
Polsce. Obdarowanych zostało blisko 18 tysięcy rodzin.

Po co?
Pomagamy, by dać szansę na lepsze życie. Wierzymy, że ci
ludzie na razie przegrywają. Nie wiemy też, czy skorzystają z
okazji i uda im się zmienić. Nie oceniamy ich. Dajemy im
szansę. I głęboko w nich wierzymy. Każdy może stać się Kimś.
Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy, którzy będą
odwiedzali rodziny w celu ustalenia konkretnych potrzeb oraz
podjęcia ostatecznej decyzji, czy dana rodzina będzie objęta
projektem.
W listopadzie otwiera się baza historii rodzin. Anonimowi
darczyńcy wybierają rodzinę (wszelkie dane rodziny są
zmienione) i przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej
rodziny. Angażując się finansowo, dają swoją energię
dobroci, dzięki której system Szlachetnej Paczki może
skutecznie działać.
Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują
nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.
(Materiały pozyskane od organizatora akcji na terenie Rumi)

Jak działa Szlachetna Paczka?

SAMA RAMA – ZAPRASZA JESZCZE NA KILKA WYCIECZEK
Wakacje za pasem, ale Sama Rama nie mówi jeszcze „dość”.
Przez cały lipiec i sierpień regularnie odbywały się wycieczki
rowerowe po okolicach naszego miasta. Każdego roku nasz klub
rowerowy przyciąga wiele osób, chcących spędzić czas w ten
sposób. Każdorazowo na wypady na dwóch kółkach pisało się po
kilkadziesiąt osób! A to o czymś świadczy. Jutro już kolejna
propozycja – Sama Rama i jej szef Roman Łuczak zapraszają!
Plan najbliższych wycieczek:
30 sierpnia 2014 - Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk – Długi Targ
– Rumia
Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi,
ul. Stoczniowców. Wyjazd: godz. 9.30
13 września 2014 - Rumia – Szmelta – „SZLAK ZAGÓRSKIEJ
STRUGI” – Kamień – Rumia
Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi,
ul. Stoczniowców. Wyjazd: godz. 9.30
27 września 2014 - Rumia – Puck – Chałupy – Jastarnia – Jurata – Hel – TRASA 150 KM!
Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi, ul. Stoczniowców. Wyjazd godz. 8.00 - powrót około godz. 19.30
Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Łuczak

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
ZAPRASZAMY NA ROWERY
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu który w tym roku przypada w dniach 16 - 22
września, - w trakcie wieńczącego obchody "DNIA BEZ
SAMOCHODU" - w sobotę, 20 września - odbędzie się
Piknik Rowerowy - "ROWEROWA RUMIA 2014", na trasie;
Rumia - Kazimierz - Rumia. Piknik odbędzie się w
Kazimierzu, na ul. Majowej, w "Muzeum pod Dębową
Górą".
Program:
zbiórka o godz. 14.00 - parking przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 9 ul. Stoczniowców, o godz.
14.10 - wyjazd na rowerach do miejscowości
Kazimierz
w trakcie Pikniku przewidziano:
- harcerską grochówkę,
- pieczenie kiełbasek przy ognisku,
- gry i konkursy z nagrodami
Całą Imprezę uświetni muzycznie Zespół Muzyczny
"BROKAT" z Wejherowa.
Imprezę patronatem objęło: Ministerstwo Środowiska oraz
Burmistrz Miasta Rumi - Pani Elżbieta Rogala - Kończak

UWAGA MIESZKAŃCY!
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH W RUMI
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
organizuje dla mieszkańców Objazdową Zbiórkę
Odpadów
Niebezpiecznych.
W
trakcie
zbiórki
mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady, takie jak:
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż
telewizor)
Resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników
Środki ochrony roślin i owadobójcze
Zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
Przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki
Świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
Przełączniki, baterie i akumulator
Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do
specjalnego, oznakowanego samochodu i przekazać
obsłudze. Terminy i miejsca zbiórki na naszym osiedlu i
jego najbliższej okolicy:
piątek, 5 września:
godz. 9.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Stoczniowców 6
sobota, 6 września:
godz.10.30 – ul. Gdańska 6
godz.10.50 – ul. Stoczniowców 5
godz.11.10 – ul. Chylońska
(przy Domu Kultury SM „Janowo”)
godz.11.30 – ul. Gdańska 41
godz.11.50 – ul. Krakowska (przy wieżowcach)

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.

CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, wykładzin i
tapicerek meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
2

SPRZEDAM MIESZKANIE 2 pokoje + kuchnia, parter 49 m ,
2008 rok, zabudowa, ul. Wrocławska Rumia
tel. 796 – 826 - 822
2

SPRZEDAM MIESZKANIE M-4 IV p. (59,60 m ). Cena do
negocjacji. tel. 511 – 709 – 856
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Posiadam referencje.
tel. 504 – 846 – 352

Stowarzyszenie
Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
serdecznie zaprasza mieszkańców Rumi na

PIERWSZY SEMESTR ROKU
AKADEMICKIEGO 2014/2015
Zapisy będą trwać
od 15 do 19 września 2014
w godz. 11.00 do 14.00
w Miejskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19.
Koszt 25 zł.

RADA PROGRAMOWA
„NASZYCH SPRAW”
Zbigniew Rachwald
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
9

