NASZ PROJEKT W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Już niedługo rozpocznie się głosowanie!

Chcemy wyremontować ulicę, która jest w bardzo złym stanie
12 września rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do
budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Jak pisaliśmy, został również zgłoszony projekt dotyczący
naszego osiedla o nazwie „Remont nawierzchni asfaltowej na
osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39”.
Podpisany projekt został przedstawiony w trakcie tegorocznego
Walnego Zgromadzenia. Dotyczy on remontu fragmentu ulicy na
wysokości bud. Gdańska 37 i 39 – aż do wyjazdu w kierunku ul.
Gdańskiej. Remont obejmie około 70 metrów aktualnie bardzo
zniszczonej nawierzchni. W ramach prac wykonane zostaną także
przejścia dla pieszych w rejonie nowego placu zabaw, co na pewno
poprawi bezpieczeństwo. Całkowity koszt prac szacowany jest na 200
tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego można było zgłaszać tylko
takie projekty, które są realizowane na gruntach gminnych i tak
właśnie jest w naszym przypadku. Warto dodać, że ulica ta łączy się z
ulicą Wrocławską, Krakowską i Poznańską. Dlatego też zachęcamy

Planowany zakres remontu
wszystkich mieszkańców do głosowania na nasz projekt, aby
znalazł się on wśród zwycięskich inwestycji.
Ponadto w tym roku podczas WZ przedstawiono dwa inne
projekty, które związane są również z naszym osiedlem. Jeden w
sprawie powstania fontanny w Parku Żelewskiego, drugi natomiast
wybudowania bieżni wokół boiska „Orlik” przy zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców.
Łącznie do tegorocznego budżetu obywatelski ego (to jego trzecia
edycja) zostało zgłoszonych 60 projektów. 5 września zostanie
ogłoszona lista projektów zweryfikowanych pozytywnie pod względem
merytorycznym i formalnym przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego oraz zweryfikowanych negatywnie wraz z
uzasadnieniem. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 12-25
września na stronie internetowej rumskiego magistratu:
www.um.rumia.pl. Gdy tylko się rozpocznie, o jego szczegółach
będziemy informować w kolejnym wydaniu „Naszych Spraw”, na
naszej stronie internetowej i na Facebooku.
A.F

Natalia Capelik-Muianga
Gwiazdą wrześniowej imprezy będzie finalistka
ostatniej, 8 edycji programu "Mam Talent" pochodząca z Trójmiasta, 18-letnia Natalia CapelikMuianga. Natalia występowała w „Sylwestrze z TVN”
w Krakowie. Zajęła pierwsze miejsce w III Konkursie
Piosenki „Była kiedyś piosenka…”. W wypełnionej po
brzegi Ergo Arenie wygrała także konkurs dla młodych
wokalistów na interpretację piosenek Seweryna
Krajewskiego! Brała udział w koncercie „Wiara,
Nadzieja, Miłość” organizowanym w ramach
Światowych Dni Młodzieży, gdzie miała okazję
śpiewać u boku gwiazd polskiej sceny. Obecnie
pracuje nad swoją debiutancką płytą.
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REMONT PAWILONU PRZY POMORSKIEJ
Już widać pierwsze efekty

Przed wakacjami rozpoczęła się długo oczekiwana
rewitalizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul.
Pomorskiej. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano
także remont Domu Kultury.
W całym pawilonie wymieniona została stolarka okienna i
drzwiowa, a na ukończeniu są prace związane z wykonaniem
docieplenia elewacji wewnętrznych ścian pawilonu. Gdy tylko
zakończą się te prace, zostanie wykonana rewitalizacja
terenów zielonych na dziedzińcu wewnętrznym, zostaną
wymienione płytki chodnikowe na kostkę betonową na
ciągach komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz pawilonu.
W ramach prac w naszym Domu Kultury przewidziano
zainstalowanie klimatyzacji w części pomieszczeń, w tym sali
widowiskowej. Przeprowadzone zostanie także w sali

baletowej cyklinowanie podłogi, montaż sufitu podwieszonego
oraz zmiana oświetlenia.
Jak pisaliśmy, dodatkowo, w ramach współpracy z gminą,
wokół pawilonu handlowego powstanie droga, dzięki której
udrożni się komunikacja – tak aby zaistniała możliwość
poruszania się przez mieszkańców samochodem w każdym
kierunku (jak wiadomo, aktualnie obowiązujący ruch
jednokierunkowy przy pawilonie, sklepie i szkole uniemożliwia
proste dostanie się z jednej części jednostki D na drugą).
Ponadto
powstaną
dodatkowe
miejsca
postojowe,
wyremontowane zostaną chodniki. Prace te rozpoczną się po
uzyskaniu przez gminę stosownych zezwoleń na budowę.
Redakcja

Piękne ogródki i balkony w SM Janowo
Od 15 lat w naszej Spółdzielni organizowany jest „Konkurs na
najpiękniejszy ogródek i balkon Janowa”. Przeglądu ogródków i balkonów
dokonała tradycyjnie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:
Aleksander Kubina – przewodniczący, Mieczysław Kamiński, Tadeusz
Kołkowski i Jerzy Issajewicz,.
Oceniając ogródki i balkony, Komisja brała pod uwagę układ i
rozmieszczenie roślin, kolorystykę, estetykę oraz wprowadzenie nowych
rozwiązań. Przy czym stosowała zasadę, że w konkursie nie mogły brać
udział te ogrody i balkony, które nagrodzono w ubiegłorocznej edycji.
Konkurs cieszył się i nadal cieszy dużą popularnością. Mieszkańcy
zgłosili wiele ogródków i balkonów, członkowie Komisji również
wytypowali ich sporo. Warto podkreślić, że w tym roku aura nas nie
rozpieszczała i aby utrzymać odpowiedni stan ogródków i balkonów,
należało włożyć więcej pracy, a także ponieść wyższe nakłady finansowe.
Mimo tych trudności, mieszkańcom udało osiągnąć naprawdę wspaniałe
efekty. I chwała im za to!
Często się spotykamy z zarzutami, że nie zauważamy balkonów z
wyższych kondygnacji. Nic bardziej mylnego. Przykładem może być
balkon przy Gdańskiej 24 (piąta kondygnacja!) – warto zobaczyć.
Cieszymy się z tego, że coraz częściej mieszkańcy myślą o upiększeniu
terenów zielonych przed klatkami schodowymi. Przykładem może być
mieszkaniec z Pomorskiej 17, który nie tylko ma fantastyczny ogródek, ale
wspaniale zagospodarował przestrzeń przed klatką schodową.
Zastanawiamy się nad wprowadzeniem nowej kategorii w konkursie, która
by obejmowała te tereny.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za dbałość o ogródki i
balkony, mimo problemów związanych z nieprzychylną aurą. Nam
wszystkim się marzy mieszkać wśród zieleni i kwiatów. Zwłaszcza że i dla
władz Spółdzielni tak ważne jest zagospodarowanie i tworzenie terenów
zielonych. Dzięki! Zapraszamy wszystkich mieszkańców na „Biesiadę
Janowską” w dniu 27 sierpnia (sobota), na której to zostaną wręczone
wyróżnienia dla uczestników konkursu.
Aleksander Kubina

Lista laureatów
w „Konkursie na najpiękniejszy
ogródek i balkon Janowa”
OGRÓD I BALKON
 Cześnikowscy Roman i Elżbieta – Kujawska
4/27
 Grubba Genowefa – Poznańska 8/41
 Lawrenz Renata i Zygmunt – Szczecińska 1/2
 Ptaszyńska Krystyna – Gdańska 14/56
 Romińska Kazimiera – Gdańska 26/2
OGRÓD
 Czech Maria i Wacław – Gdańska 39/27
 Dudziak Elżbieta Witold – Poznańska 4/42
 Gabrych Janina – Gdańska 12/31
 Jaroniec Marian-Pomorska 17/17
 Kreft Andrzej – Pomorska 5/26
 Nazarko Mirosława – Pomorska 17/37
 Niklas Bożena – Poznańska 10/27
 Orłowska Maria – Stoczniowców 5/10
 Szulc Zofia – Gdańska 14/36
 Szysz Katarzyna i Marek – Poznańska 8/21
BALKON
 Damps Maria i Henryk – Wrocławska 28/19
 Doroszewska Łucja – Gdańska 26/12
 Gieliński Bronisław – Gdańska 24/50
 Kędziora Czesława – Gdańska 4/29
 Rogalewska Magdalena – Stoczniowców 2U/A1
 Sójka Urszula – Gdańska 24/36
 Wensierska Izabela – Gdańska 18/50
 Zarach Henryka – Gdańska 4/38
 Zientara Anna – Stoczniowców 2M/A4
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PIĘCIU PANÓW I TRZY PANIE
Niedawna wizyta w sopockiej Państwowej Galerii Sztuki
była dla mnie samą radością, gdyż nagle spotkałem oprócz
znanych postaci - Juliusza i Wojciecha [no może jeszcze
Jerzego] - jeszcze dwóch innych Kossaków w przemiłym
połączeniu z ekspozycją osiągnięć Dam tegoż rodu – tu
oczywiście osiągnięć w dziedzinie literatury.
Nigdy dotąd nie miałem okazji oglądania dzieł zebranych
tej malarskiej rodziny i dla mnie Kossak oznaczało
wprawdzie obraz konia, ale w konfiguracji „ułan i
dziewczyna”. Mimo iż zarówno konnych wojskowych, jak i
towarzyszących im panienek, jest w ekspozycji dostatek, ale
pośród ponad dwustu zgromadzonych dzieł
mamy i
portrety, i szeroko reprezentowaną batalistykę, no i
oczywiście - przede wszystkim – konie.
Osiodłane i
swobodne, pojedyncze i całe tabuny. Wszystkich odmian,
ras i barw. Cudne konie malowane z czułością, miłością przez Juliusza, Leona, Wojciecha, Jerzego i Karola!
Ponieważ mam serdeczną nadzieję, iż przed wizytą u
panów K. nie będzie można Państwa powstrzymać, ośmielę
się przedstawić swoje typy – to dwóch panów z końmi i
pewna dama solo. I tak - Juliusz Kossak namalował w 1880
roku portret Leona Pinińskiego. Pan Piniński jest na obrazie,
ale właściwie się go nie zauważa. Dla mnie to portret konia,
a jeździec pełni jedynie rolę sztafażu. Widać cudnego
karego wierzchowca w sugestywnym ruchu, spoglądającego
na nas błyszczącym, żywym okiem. Z kolei Wojciech [syn
Jerzego] zastrzelił mnie namalowanym w 1911 roku
portretem arystokratki, księżny Teresy Sapieżyny,
spoglądającej z uprzejmym uśmiechem na – jak mniemam –
trudzącego się malarza, no a teraz i na nas. Zaś na koniec pieszy ułan, idący obok swego wierzchowca przeciw
silnemu zimowemu wietrzysku, obydwaj zziębnięci,
walczący z naporem wichury – to dzieło Jerzego Kossaka z
1937 roku.

Obok pięknej ekspozycji malarskiego trudu panów - jest
mała cząstka wystawy poświęcona paniom – wystawione są
wczesne wydania dzieł literackich – córek Wojciecha
Kossaka - Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny
Samozwaniec, a także ich kuzynki Zofii Kossak-Szczuckiej.
Utalentowane te damy patrzą na nas również z licznych
portretów autorstwa głównie Wojciecha Kossaka.
Warto również zwrócić uwagę na dostępne na wystawie
pisemne opracowania pani kuratorki wystawy Stefanii
Kozakowskiej-Krzysztofowicz i pana Bolesława Deptuły.
Jest tam masa kapitalnych informacji o osobach twórców i
ich niekiedy zabawnych, a niekiedy dramatycznych
wzajemnych relacjach
Świetna ta wystawa zajmuje dwa piętra sopockiej galerii i
obchodząc wokół sale dekorowane cudnymi obrazami miałem wrażenie, jakbym oglądał wspaniały, wielobarwny,
wielowarstwowy tort.
Zatem - zgodnie z obyczajem - mam jeszcze maleńką
wisienkę, ale nie tyle na, co obok tegoż tortu. Otóż najwyraźniej umknęło to organizatorom sopockiej wystawy jest jeszcze jedna gwiazda rodu, wnuczka Jerzego Kossaka,
współcześnie żyjąca malarka - pani Joanna Kossak. Dama
ta mieszka i tworzy w sercu głośnej obecnie z innych
powodów puszczy – czyli w Białowieży, jak wszyscy
Kossakowie lubi malować konie i – co ostatnio słyszałem –
miała wystawiać swoje obrazy podczas tegorocznego święta
Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
Wracając do meritum - Mili Państwo – wprawdzie koń,
jaki jest, każdy widzi, ale konie Kossaków są nie do pobicia.
Tak więc serdecznie namawiam do odwiedzenia
Państwowej Galerii Sztuki –
mamy jeszcze odrobinę, gdyż wystawa jest czynna do
drugiego października.
Zbigniew Rachwald

„A LATO BYŁO PIĘKNE TEGO ROKU...”
Przed nami 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nie
tylko cytat ze znanego wiersza Gałczyńskiego, ale także
wspomnienia żyjących seniorów mówią o wyjątkowo pogodnym
sierpniu 1939 roku. Tu, na Wybrzeżu, liczni letnicy korzystali
jeszcze z plaż i morskich kąpieli na tym skrawku Polski od
Orłowa do Dębek (ujścia rzeki Piaśnicy do Bałtyku). Czy nie
wyczuwano niebezpieczeństwa ze strony hitlerowskich
Niemiec? Można by tak pomyśleć, bo nieraz się słyszy, że
Niemcy zaatakowali Polskę niespodziewanie. Tak było?
Niezupełnie, chociaż obawy mieszały się z nadziejami na
zachowanie pokoju. Chciano wierzyć, że Hitler nie odważy się
zaatakować Polski, bo to oznaczałoby wojnę z Wielką Brytanią i
Francją.
Do jesieni 1938 r. stosunki polsko-niemieckie były w miarę
poprawne. Polska wzięła udział nawet w niechlubnym rozbiorze
Czechosłowacji (Zaolzie). Sytuacja gwałtownie się zmieniła po
odrzuceniu przez Polskę niemieckich żądań w sprawie
Gdańska, tzw. „korytarza” i przystąpienia do paktu
antykominternowskiego (marzec 1939). Hitler bardzo liczył na
to, że Polacy pójdą razem z Niemcami przeciwko ZSRR. Ale się
zawiódł i był wściekły...
Kilka lat temu polski historyk młodszego pokolenia Piotr
Zychowicz wydał mocno kontrowersyjną książkę pt. „Pakt
Ribbentrop-Beck”, w której sugerował, że polski rząd powinien
był przyjąć niemieckie żądania. Razem rozbilibyśmy Armię
Czerwoną, odzyskali stare granice wschodnie, a potem... razem
z Zachodem pokonalibyśmy Hitlera. Cóż, marzyć wolno
każdemu. Swoją drogą dzisiaj wiemy, że gwarancje brytyjskie
były czysto papierowe. Brytyjski rząd dał je tylko po to, by
Polacy nie ustąpili Niemcom. A Francja? Czuła się bezpieczna
za Linią Maginota. Oba mocarstwa były zainteresowane, by
Hitler najpierw uderzył na wschód.

Niemieckie radio rozpoczęło „hecpropagandę” w formie
m.in. cyklu polskojęzycznych audycji pt. „Czy to nie dziwne?”.
Siano wzajemną nienawiść, ubolewano nad rzekomymi
krzywdami niemieckich rodzin w Polsce, wymyślano jakieś
napady, podpalenia, okaleczanie ciężarnych Niemek itp. Jak
wspomina p. M. Kohnke, część niemieckich rodzin z Rumi
przenosiła się do Wolnego Miasta Gdańska, zostawiając swój
dobytek (wiedzieli, że wkrótce będą mogli tutaj wrócić?). Polskie
władze wywieszały instrukcje dotyczące zabezpieczania
domostw, wzmacniania piwnic, sporządzania prowizorycznych
masek przeciwgazowych. Kierownik szkoły w Starej Rumi, A.
Murawski, przygotował budynek do roli szpitala polowego.
Rozwieszano patriotyczne plakaty z napisami typu „Nie oddamy
ani guzika!”, już wcześniej uczono w szkołach piosenki z
tekstem: „Nikt nam nie ruszy nic, nikt nam nie zrobi nic, Bo z
nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz” (wódz naczelny).
Wehrmacht był w zasadzie w pełni przygotowany do wojny,
polskie wojsko w wielu miejscach dopiero zaczęło budować
umocnienia obronne, bo wcześniej obawiano się raczej
zagrożenia ze wschodu. Zarządzono częściową cichą
mobilizację. Zgłaszali się ochotnicy, harcerze. Włączono
społeczeństwo do zakupów broni (Fundusz Obrony Narodowej).
Chociaż władze uspokajały, że Niemcy nie będą ryzykować
wojny, zalecono urzędnikom na Wybrzeżu, by swoje rodziny
przewieźli w głąb Polski. Tu, na miejscu, sklepy odnotowały
zwiększone obroty, bo zaczęto robić zapasy. Kto miał radio,
pilnie nasłuchiwał wiadomości...
Taka to atmosfera panowała 77 lat temu także w Rumi.
Chociaż w tym roku lato mamy mniej upalne, a politycznie bywa
nerwowo,
cieszmy
się,
że
żadne
poważniejsze
niebezpieczeństwo nam nie zagraża.
Jerzy Hoppe
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KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ SAMA RAMA
SERDECZNIE ZAPRASZA NA
WYCIECZKI ROWEROWE
27 sierpnia 2016 – Rumia - Reda - Młynki - Wejherowo - Reda – Rumia – ok. 48 km
10 września 2016 - Rumia - Mosty - Mechelinki - Kazimierz – Rumia- 45 km
24 września 2016 - Rumia - HEL – Rumia 147 km (wyjazd z Rumi o godz. 08.00, parking przy SP 9)
1 października 2016 – WYCIECZKA NIESPODZIANKA - 44 km
wyjazd godz. 09.30 - parking przy Szkole Podst. nr 9, ul. Stoczniowców w Rumi - Janowie
Kontakt: Roman Łuczak 888 233 200

GDZIE WYRZUCAĆ PSIE ODCHODY?
Warto wiedzieć!
W związku z wnioskami mieszkańców o dostawienie pojemników na psie odchody na terenie
osiedla, Zarząd Spółdzielni wystąpił do Urzędu Miasta Rumi w powyższej sprawie.
W odpowiedzi, otrzymaliśmy zapewnienie, że Urząd będzie dostawiał takie kosze w miarę
możliwości finansowych.
Co istotne, zgodnie z pismem z Urzędu ODCHODY PSIE MOŻNA WYRZUCAĆ nie tylko do
specjalnych pojemników (z logo psa), ALE TAKŻE DO ZWYKŁYCH KOSZY ULICZNYCH. A
tych jest nieco więcej w mieście.
Red.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi
ul. Dąbrowskiego 56

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

posiada na wynajem lokal w
budynku mieszkalnym przy
ul. Pomorskiej 3 kl. B

posiada na wynajem lokal w
budynku mieszkalnym przy ul.
Krakowskiej 10C

Lokal o pow. 16,9m2 położony jest na IV
piętrze, idealny na dodatkowe pomieszczenie.
Lokal
wyposażony
jest
w
instalację
elektryczną i centralnego ogrzewania.

Lokal o pow. 9,5m2, idealny na działalność
biurową. Lokal wyposażony jest w instalację
wodno
–
kanalizacyjną,
elektryczną
i
centralnego ogrzewania
Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w
biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w
Rumi pok. 29, telefon 58 679-57-07.

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

NASZE SPRAWY
Redaktor naczelny: Agnieszka Feil
ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10,
e-mail: ns@smj-rumia.pl
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Działu członkowskoadministracyjnego w godzinach urzędowania biura Spółdzielni,
ul. Dąbrowskiego 56, pok. 29,
tel. 58 679-57-07.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
przesłanych materiałów, nie odpowiada za treść
zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie zwraca
materiałów niezamówionych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
PROGRAMOWEJ
„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
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JOSE TORRES
Gościem tegorocznego festynu „Janowska Biesiada”
będzie Jose Torres – artysta pochodzący z Kuby,
wirtuoz instrumentów perkusyjnych od wielu lat
zamieszkały na stałe w Polsce.
Założyciel pierwszej w Polsce orkiestry salsowej „Jose
Torres y Salsa Tropical”. Występując od ponad 25 lat
na polskiej scenie muzycznej współpracował z wieloma
gwiazdami estrady m.in. Marylą Rodowicz, Kayah, Ewą
Bem, Urszulą, Maanam-em, Ryszardem Rynkowskim,
Stanisławem Soyką, Grzegorzem Ciechowskim, Raz
Dwa Trzy, Mietkiem Szcześniakiem, Blue Cafe i
wieloma innymi. Koncertował i nagrywał również z
czołówką muzyków jazzowych..
Od ponad 25 lat zajmuje pierwsze miejsce w ankiecie
na najpopularniejszego muzyka roku w kategorii
„instrumenty perkusyjne”, którą corocznie organizuje
najstarsze i najbardziej renomowane czasopismo
muzyczne „Jazz Forum”.
W grudniu 2007r w księgarniach ukazała się
autobiograficzna książka pt. „Salsa na wolności”.

Stowarzyszenie Rumski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza mieszkańców Rumi na

PIERWSZY SEMESTR
ROKU AKADEMICKIEGO
2016/2017
Zapisy będą trwać
od 12 do 16 września 2016
w godz. 11.00 do 14.00
w Miejskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19
Koszt: 30 zł

30 LAT ROD JANOWO

W minioną sobotę miała miejsce uroczystość z okazji
jubileuszu 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Janowo”. Odbyła się ona na terenie ROD i wzięło w niej
udział wielu gości, w tym przedstawiciele władz krajowych i
wojewódzkich Polskiego Związku Działkowców, prezesi
zaprzyjaźnionych ogródków działkowych z Pomorza oraz
przedstawiciele władz miejskich Rumi. Oczywiście nie
zabrakło też samych działkowców – notabene w wielu
przypadkach mieszkańców naszego osiedla.
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W trakcie uroczystości wręczono Odznaki za zasługi dla
Polskiego Związku Działkowców, złote, srebrne i brązowe
Odznaki Zasłużonego Działkowca. Prezes ROD „Janowo”
wręczył też nagrodę zwycięzcom tegorocznego konkursu
na najpiękniejszy ogród, a Burmistrz Rumi wyróżnienia dla
dziesięciu działkowców. A po części oficjalnej nie zabrakło
dobrej zabawy przy muzyce i grillu.
AF

