DODATEK ENERGETYCZNY
W związku ze zmianą prawa energetycznego i
wprowadzeniu definicji „odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej”,
osoby
otrzymujące
dodatek
mieszkaniowy od tego roku mają prawo do
zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek
energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%
iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej
ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodatek
energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego
podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.
O dodatek energetyczny mogą się ubiegać
wszyscy,
którzy
mają
przyznany
dodatek
mieszkaniowy, mają zawartą umowę na dostawę
energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkują w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Wysokość limitu wynosi:
 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla
gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4
osób;
 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla
gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny w przypadku rumian przyznaje
burmistrz, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii
elektrycznej. Wniosek można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl
(zakładka jak załatwić sprawy w urzędzie/druki),
wypełnić go i złożyć w Wydziale Polityki Gospodarczej,

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
BALKON I OGRÓDEK JANOWA
Komisja Społeczno-Samorządowa RN naszej
Spółdzielni po raz kolejny przeprowadzi doroczny
„Konkurs na najpiękniejszy ogródek przydomowy i
balkon Janowa”. Członkowie Komisji zachęcają
wszystkich mieszkańców
do upiększania
swoich balkonów i ogródków.
Wszyscy miłośnicy ukwieconych i pięknych oaz
zieleni mogą zgłaszać swój bądź czyjś balkon
lub ogródek do 11 lipca 2014r. (piątek).
Zgłoszenia składać należy w Domu Kultury SM
„Janowo” osobiście albo telefonicznie pod nr:
58 671-82-93 lub 58 679-57-55.
Tradycyjnie wyróżnieni otrzymają atrakcyjne
nagrody, które zostaną wręczone podczas
sierpniowego festynu „Janowska Biesiada”.

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pok. 110. Do
wniosku należy dołączyć kopię umowę na dostawę
energii
elektrycznej
z
przedsiębiorstwem
energetycznym.
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego
miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w
którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia
30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny
wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od
decyzji w sprawie dodatku energetycznego
zaniechano poboru opłaty skarbowej. Zaniechanie
poboru opłaty ma zastosowanie do decyzji wydawanych
na wnioski złożone od dnia 01-01-2014r. do 31-122014r.
WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w
terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12
miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od
liczby osób w gospodarstwie domowym.
Od 1 stycznia 2014 r. kwota dodatku energetycznego
wynosi:
 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną,
 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 4 osób,
 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 5 osób.
Redakcja

KOSZENIE TRAWNIKÓW
W maju na całym osiedlu miało miejsce pierwsze koszenie
trawników. Wykonywała je firma zewnętrzna.
W związku z koszeniem w gablotach w każdej klatce schodowej
znalazła się informacja na ten temat. Znalazła się także prośba o
stawianie samochodów w takiej odległości od trawników, by odpady
powstałe przy koszeniu nie zabrudziły lub nie uszkodziły karoserii
pojazdów. Ponadto niektóre trawniki dzieli od parkingu wyłącznie
wąski krawężnik. Gdy nie odstawimy samochodów, niestety, nie
uda się również dokładnie skosić całej trawy bez ryzyka
uszkodzenia pojazdów. I właśnie po ostatnim koszeniu kilku
mieszkańców zgłosiło przypadki zabrudzenia/zniszczenia lakieru w
samochodach, a nawet uszkodzenie szyby.
Każdego roku akcje koszenia traw na osiedlu odbywają się
3-4– krotnie. Każdorazowo stosowna informacja na ten temat jest i
będzie umieszczana w gablotach. Dlatego też apelujemy o
stosowanie się do próśb dotyczących parkowania samochodów w
trakcie koszenia. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych
niespodzianek po zejściu na parking.
Zarząd Spółdzielni
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CZERWIEC W HISTORII
Do obchodów rumskich rocznic – 35-lecia SM
„Janowo” oraz 60-lecia praw miejskich Rumi mamy
jeszcze sporo czasu. A o jakich wydarzeniach
historycznych warto pamiętać w czerwcu? Ten piękny
miesiąc, początek lata, przyniósł w przeszłości wiele
dramatycznych wydarzeń. Przynajmniej niektóre z nich
będą w tym roku w mediach częściej przypominane ze
względu na okrągłość rocznic.
100 lat temu (28.06.1914) zginęli w zamachu w
Sarajewie austriacki arcyksiążę Franciszek Ferdynand z
małżonką Zofią, co stało się bezpośrednią przyczyną
wybuchu I wojny światowej. Długiej i krwawej, ale w jej
wyniku Polska odzyskała niepodległość. Również w
czerwcu (22.06.1941), hitlerowskie Niemcy zaatakowały
ZSRR. Ucieszyli się wtedy Polacy i Brytyjczycy, a
początkowo także Ukraińcy i nawet niektórzy Rosjanie,
pozamykani w „gułagach”. Po trzech latach, w czerwcu
1944 roku (czyli równo 70 lat temu), nadzieję na szybkie
zakończenie II wojny światowej przyniosły dwie wielkie
operacje wojskowe przeciw Wehrmachtowi. Na
Zachodzie lądowały w Normandii wojska amerykańskobrytyjskie, a na Wschodzie pod Smoleńskiem zaczęła
się radziecka operacja „Bagration”, w wyniku której
Armia Czerwona dotarła aż do linii Wisły.
W powojennych dziejach Polski tragiczny był
czerwiec 1956 roku, kiedy to w Poznaniu doszło
najpierw do strajku i pokojowych demonstracji, a potem
do walk ulicznych z pożarami budynków publicznych i
użyciem czołgów. Smutny bilans - 57 (lub 70) ofiar
śmiertelnych, w tym 8 żołnierzy. Może jednak dzięki
temu bezkrwawo przebiegł „październik 1956”... A w tym
roku Polska uroczyście, z udziałem gości zagranicznych,
obchodziła 25. rocznicę Okrągłego Stołu i częściowo
demokratycznych
wyborów
parlamentarnych
(4.06.1989).
Ale cofnijmy się do czasów znacznie odleglejszych.
Równo 580 lat temu, 1 czerwca 1434 roku, zmarł w
Gródku (teraz Ukraina) Władysław II Jagiełło, polski król
od 1386 roku. Został założycielem dynastii Jagiellonów i
z polskich królów rządził najdłużej – aż 48 lat. Wszyscy
oczywiście kojarzymy go przede wszystkim ze
zwycięską bitwą pod Grunwaldem. To nią „krzepili serca
Polaków” w XIX wieku, podczas zaborów, Sienkiewicz i
Matejko; pierwszy powieścią „Krzyżacy”, drugi - znanym
obrazem. Tę narodową pamięć już w XX wieku
umacniali inni. Paderewski ufundował w 1910 roku w
Krakowie pomnik króla Jagiełły. Po II wojnie światowej
Ford stworzył na podstawie „Krzyżaków” Sienkiewicza
pierwszą polską superprodukcję filmową w kolorze. No,
a w czasach najnowszych co roku jest organizowana na
polach Grunwaldu największa w Polsce inscenizacja
historyczna.
Historycy nie są pewni, kiedy Jogaila (to litewskie
imię Jagiełły) się urodził. Wiadomo, że był potomkiem

Giedymina, synem księcia Olgierda. Ale którym synem z
kolei? Dawniej przyjmowano, że drugim i że urodził się
ok. 1352 roku. To znaczyłoby, że na Litwie objął władzę
po ojcu w wieku 25 lat. Z 12-letnią (sic!) Jadwigą
Andegaweńską – koronowaną na polskiego króla w
wieku lat 10! – ożenił się, przyjąwszy chrzest i imię
Władysława, mając 34 lata. Obecnie część historyków
uważa, że był szóstym lub nawet ósmym synem
Olgierda, a w takim razie objął książęcy tron w wieku ok.
15-19 lat, ożenił się zaś z Jadwigą w wieku 24-28 lat.
Jadwiga zmarła w wieku 25 lat wkrótce po urodzeniu 22
czerwca 1399 r. córeczki (dziecko też zmarło), a Jagiełło
żenił się jeszcze trzykrotnie. Dopiero czwarta żona
urodziła mu trzech synów, z których dwaj zostali kolejno
królami.
Władysław Jagiełło żył skromnie, nie pił alkoholu,
lubił polować, był analfabetą, jednak wspierał kulturę i
chrześcijaństwo. Po jakiemu mówił? Na pewno nie po
polsku. Znał język rodzimy i osobiście przełożył na język
litewski „Ojcze nasz” i „Skład apostolski”. Ale na
litewskich dworach powszechny był język ruski
(białoruski), bo ogromne Wielkie Księstwo w 90%
obejmowało ziemie zamieszkałe przez Rusinów lub
pustkowia. Tu wyjaśnienie: język litewski należy do
grupy języków bałtyckich, podobnie jak łotewski i język
wymarłych Prusów. W stosunku do języków
słowiańskich są one „kuzynami”. Akurat 180 lat temu, w
czerwcu 1834 r., Mickiewicz – urodzony na terenie
obecnej Białorusi - oddał do druku „Pana Tadeusza” ze
słynnym początkiem: „Litwo! Ojczyzno moja...”. Za
„swojego” uważają Wieszcza i Polacy, i Litwini i
Białorusini, a „Pan Tadeusz” został przetłumaczony
m.in. nawet na chiński i kaszubski.
Litwini przez długi czas bardzo źle oceniali JogailęJagiełłę, uważając, że ojczyznę „sprzedał” Polakom. Dla
nich bohaterem, patriotą był jego kuzyn, wielki książę
Witold. Na ową niechęć wpływ miał spór o Wilno.
Mieszkańcami tej historycznej stolicy Litwy byli w
większości Polacy i po I wojnie światowej na ciche
polecenie Piłsudskiego gen. Żeligowski zrobił coś
podobnego, jak ostatnio zrobiono z Krymem.
Obrażonym Litwinom Polska musiała zagrozić w marcu
1938 roku wojną, by zgodzili się nawiązać stosunki
dyplomatyczne, tym samym uznać granice. Podobno
teraz, kiedy Litwa razem z Polską jest w Unii, oficjalne
oceny Jagiełły są tam łagodniejsze. Kochać nas tam
jednak nie kochają... Cóż, polityka! A przy okazji: w
czerwcu 2003 r. odbyło się w Polsce dwudniowe
referendum ws. przystąpienia do Unii. Frekwencja
wyniosła 58,85%, „za” było 77,45%, przy 126 187
głosach nieważnych.
Jerzy Hoppe

KOSZE NA PSIE ODCHODY
Niejednokrotnie na łamach biuletynu pisaliśmy na
temat sprzątania po pieskach. Informowaliśmy o
stojących, specjalnych koszach, do których można w
woreczku, papierowej torebce wyrzucić psie odchody.
Przypominamy, że specjalne kosze (brązowe z
wizerunkiem psa) na psie odchody zlokalizowane są
wzdłuż głównych ciągów pieszych przy ul. Gdańskiej i
Pomorskiej, a także przy budynkach: przy ul. Dokerów 1
i 7, Stoczniowców 5 i 9, a także po jednym obok
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budynków Kujawska 4, Gdańska 14, 24, 28, 31, 33,
Poznańska 4, 10 i 14.
Na pewno kosze te ułatwiają właścicielom czworonogów
sprzątanie po nich.
Przypominamy też, iż Straż Miejska – za
zaśmiecanie, w tym również za niesprzątanie po
psach – może wystawić mandat w wysokości nawet
500 zł!
Red.

DODATEK MIESZKANIOWY – WZRÓSŁ LIMIT DOCHODU
Zachęcamy do lektury poniższego tekstu na temat
możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jest
szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym
przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o
niskich dochodach, którym przysługuje tytuł do lokalu,
w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia
innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal
mieszkalny.
Jeśli ten problem dotyczy kogoś z nas, można a nawet
trzeba sprawdzić, czy i my możemy ubiegać się o jego
otrzymanie. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu możemy
odczuć istotną ulgę przy uiszczaniu comiesięcznych opłat.
Ważne jest też to, że umożliwi nam to uniknięcie
ewentualnych zaległości czynszowych.
Kto może dostać?
 Najemca bądź podnajemca mieszkania;
 Osoba posiadająca spółdzielcze prawo do mieszkania;
 Osoba mająca tytuł prawny do zajmowanego
mieszkania, ponosząca wydatki związane z jego
zajmowaniem;
 Osoba zajmująca mieszkanie bez tytułu prawnego,
oczekująca na przysługujący lokal zamienny lub
socjalny;
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy, poprzedzających
datę
złożenia
wniosku
o
przyznanie
dodatku
mieszkaniowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (od 1
marca 2014r. jest to kwota 1 477,79 zł brutto) i 125% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1 055,56 zł
brutto). Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to
możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie
przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny
dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia
użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni
normatywnej o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że
udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej
tego lokalu nie przekracza 60%, co daje:
Liczba
Powierzchnia
osób w normatywna
lokalu
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Powierzchnia normatywna
powiększona o:
30%

50%
2

1 osoba

35 m

45,5 m

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

- w razie zamieszkania w lokalu większej liczby osób, dla
każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię o 5
m2
W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje
osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga
zamieszkania
w
osobnym
pokoju,
powierzchnię
normatywną zwiększa się o 15 m2. Z wnioskiem należy
złożyć stosowne zaświadczenie lekarskie

Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się:
powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w
lokalu, w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi,
alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń
służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
lokatorów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób
używania.
Do powierzchni użytkowej lokalu nie zalicza się
powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i
schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów
i piwnic. W przypadku najmu albo podnajmu części
lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu
mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego
przez gospodarstwo domowe tego najemcy lub
podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi,
wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część
powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych
pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu,
odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa
domowego najemcy lub podnajemcy do liczby osób
zajmujących cały lokal.
Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego
zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się
powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo
domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni,
łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych
wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą
stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego
wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę
pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną
powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a wysokością
dochodów otrzymywanych przez wnioskodawcę.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale
Polityki
Gospodarczej,
Mieszkaniowej
i
Ochrony
Środowiska pok. 110. Decyzję o przyznaniu lub odmowie
przyznania świadczenia Urząd prześle do domu w
ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Jakie dokumenty należy przedstawić?
 wypełniony
wniosek
o
przyznanie
dodatku
mieszkaniowego (do pobrania w Urzędzie Miasta oraz
w biurze Spółdzielni pok. nr 7);
 zaświadczenie o zarobkach za 3 miesiące
poprzedzające datę złożenia wniosku:
 osoba pracująca – zaświadczenie wystawione przez
pracodawcę o wysokości dochodu,
 emeryci i renciści – odcinki świadczenia,
 osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w
PUP, pozostałe składają oświadczenie o dochodach
osiągniętych z tytułu prac dorywczych,
 matki samotnie wychowujące dzieci – decyzja z MOPS
przyznająca świadczenie oraz oświadczenie o
wysokości alimentów,
 osoby pełnoletnie uczące się – zaświadczenie
potwierdzające naukę i pobieranie lub nie stypendium;
 właściciele mieszkań powinni okazać do wglądu tytuł
prawny do mieszkania – przydział, umowę najmu, akt
notarialny, umowę podnajmu;
 do wniosku należy dołączyć wydruk czynszu.
W trakcie składania wniosku należy mieć przy sobie
dowód osobisty w celu jego okazania.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do wizyty w dziale
czynszu i windykacji naszej Spółdzielni (pok. nr 7), w
którym pracownicy wyjaśnią wszelkie kwestie związane
m.in. z możliwością uzyskania dodatku mieszkaniowego.
Red.
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OBCHODY KOLBERGOWSKIE W JANOWIE
Specjalną uchwałą Sejmu rok
2014 został ogłoszony rokiem
Oskara Kolberga – znakomitego
kompozytora, folklorysty, etnografa.
Jego dorobek twórczy to 33 tomy
monografii
regionalnych,
tematycznych i blisko 200 artykułów
z
zakresu
etnografii,
językoznawstwa
i
muzykologii.
Spuścizna kolbergowska to fundament dokumentujący kulturę
ludową XIX w. na obszarze Polski przedrozbiorowej, rozbiorowej
oraz państw ościennych. W obchody 200-lecia urodzin Kolberga
włączył się także spółdzielczy Dom Kultury. Przy współpracy z
rumską szkołą muzyczną odbył się specjalny koncert, podczas
którego wystąpili uczniowie, prezentując muzykę ludową z
różnych zakątków Polski.
Bardzo poważnym wydarzeniem, już z samej nazwy, była
sesja naukowa pt. „Dziedzictwo Oskara Kolberga”. Jej głównym
organizatorem było Ekologiczne Gimnazjum Społeczne pod
kierunkiem polonistki pani Jolanty Tańskiej. Gościem specjalnym
sesji był prof. Jerzy Samp, historyk Uniwersytetu Gdańskiego,
autor licznych monografii o historii naszego regionu. Podczas
spotkania uczniowie rumskich szkół prezentowali pokazy
multimedialne, ukazujące działalność Kolberga, tradycje
kaszubskie oraz kulturę Pomorza. Nie zabrakło również
akcentów muzycznych.
W części artystycznej wystąpił ukraiński artysta Walery
Filipow oraz rumski chór św. Cecylii z parafii św. Krzyża w Rumi.
Imprezie towarzyszyły warsztaty muzyczne i dziennikarskie oraz
wizyta uczniów w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie. Mottem sesji były znamienne słowa
Oskara Kolberga „Bez korzeni nie ma korony drzew”.
Leszek Winczewski

RODZINNE ŚWIĘTO W ISKIERCE

Święto Rodziny w „Iskierce”

W minioną sobotę, w przededniu Dnia Dziecka, w
janowskim przedszkolu – już po raz 17. – odbył się festyn pod
nazwą Święto Rodziny. Tego dnia ogród przyprzedszkolny –
mimo swych sporych rozmiarów – wypełnił się rodzinami
aktualnych i byłych wychowanków przedszkola.
Wszystkie
przedszkolaki
wystąpiły
z
programami
artystycznymi, śpiewały, tańczyły, deklamowały wiersze. Część
artystyczną zamknęło krojenie wielkiego tortu, na którym
świeczki zapalili: goszcząca podczas imprezy burmistrz Rumi,
Elżbieta Rogala-Kończak, dyrektor „Iskierki”, Ewa Fornalczyk, i
przewodniczący Rady Rodziców, Tomasz Wikowski.
Wśród dalszych atrakcji znalazło się tradycyjnie rozpalone
ognisko, przy którym każdy chętny mógł upiec kiełbaskę, także
pokazy i wykłady Straży Pożarnej, Policji, loterie, malowanie
buziek i wiele gier oraz zabaw. A wspaniała pogoda była
uzupełnieniem tej jak zwykle udanej imprezy, z której każdy
wyszedł zadowolony.
A.Feil

Podczas zabawy nie zabrakło występów przedszkolaków…

… i ogniska
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GRAND PRIX - RUMIA 2014r.
W dwudniowym XI Otwartym Mityngu Brydża Sportowego,
który odbył się w Domu Kultury SM „JANOWO‘’, uczestniczyło
w kategorii seniorów 194 zawodników i zawodniczek z klubów
województwa pomorskiego. W kategorii młodzieży do lat 18 do
turnieju zgłosiło się 13 par. Wszystkie turnieje zaliczane są do
punktacji długofalowej i wchodzą w skład cyklu GRAND PRIX
PWZBS w Gdańsku.
W rozegranym 31 maja turnieju par na zapis maksymalny o
Puchar Prezesa SM „JANOWO‘’ zwyciężył duet arcymistrzów
międzynarodowych: Antoni Sękowski – Bogdan Małysz. Na
drugim i trzecim miejscu uplasowały się pary: Janusz
Kobylarski – Witold Kaliński oraz Edmund Pinkiewicz z
Jackiem Piotrowskim. Popołudniowy turniej par na punkty
meczowe o Puchar Burmistrza Miasta Rumi wygrali mistrzowie
międzynarodowi: Aleksander Chrenowski – Jacek Lew, którzy
pokonali parę arcymistrzów międzynarodowych: Ireneusza
Dzikowskiego i Aleksandra Kasprzaka. Trzecie miejsce
przypadło Janowi Staniszewskiemu i Mieczysławowi Smugale.
Na bardzo dobrym piątym miejscu sklasyfikowana została
rumska para: Jarosław Pęski z Markiem Jacyków. W
niedzielnym turnieju par na zapis maksymalny o Puchar
Prezesa SM „JANOWO‘’ zwycięstwo odniosła para:
Aleksander Chrenowski – Jacek Lew. Drugim i trzecim
miejscem podzieliły się duety wejherowskie: Andrzej Pieper –
Jan Maciejewski.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęli ex aequo:
A. Chrenowski - J.Lew, trzecie miejsce zajęła para J.
Piotrowski – E. Pinkiewicz. Najlepszą parą mikstową okazała
się para: Elżbieta Czekaj – Waldemar Warzała.
Zwycięskim parom turniejowym okazałe puchary, medale i
nagrody rzeczowe wręczyli patroni i fundatorzy imprezy:
Burmistrz Rumi Elżbieta Rogala – Kończak, Wiceburmistrz
Leszek Kiersznikiewicz i Zastępca Prezesa SM Zbigniew
Antochowski. Sędziował tradycyjnie sędzia międzynarodowy
Janusz Liwosz.
31 maja 2014r. w sali baletowej DK odbył się III Turniej
Młodzieży Szkolnej z cyklu Grand Prix Rumia 2014r., w którym
wzięło udział 28 zawodników. Pierwsze miejsce wywalczyła
para: Patryk Iwaniuk – Adam Suchodolski z Gdańska, drugie
miejsce zajęły Małgorzata Krukowska i Monika Suchodolska, a
trzecie miejsce przypadło parze Natalii Radtke i Adrianie
Kużel. W barwach DK SM wystąpili: Maja Krukowska z kl. II,
Bartosz Drabiński kl. III, Kaja Miłek i Jakub Zduńczyk z kl. IV
ze szkółki brydża sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w
Rumi. Zwycięskim parom puchary medale, a pozostałym
uczestnikom
turnieju
upominki
książkowe,
wręczył
Wiceburmistrz Leszek Kiersznikiewicz.
Stanisław Rudny

SAMA RAMA ZAPRASZA NA WYCIECZKI
W najbliższym czasie odbędą się kolejne wycieczki rowerowe organizowane przez klub turystyki rowerowej
„Sama Rama”, który działa przy Domu Kultury SM „Janowo”.
28 czerwca 2014 - Rumia – Kazimierz – Mosty – Mechelinki – Dębogórze - Rumia
5 lipca 2014 - Rumia – Demptowo – Chwarzno – Gołębiewo – Sopot – Rumia
19 lipca 2014 - Rumia – Łężyce – Koleczkowo – Kielno – jez. Marchowo – Rumia
Zbiórka uczestników
parking przy Szkole Podstawowej nr 9 przy
ul. Stoczniowców 9 -wyjazd na trasę godz. 9.30
kontakt tel. Roman Łuczak – 888 233 200
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JAK Z TEGO, CO BĘDZIE CZARNE - WZIĄĆ TO,
CO JEST BIAŁE
Tytuł długi i podejrzany, zalatuje
jakimiś tajnymi przekrętami. Aż prosi się,
by rzec stanowczo słowami klasyka –
nas nie przekonają, że białe jest białe, a
czarne jest czarne. Po prostu – gdzie nie
spojrzeć – szczerzy zęby polityka,
albowiem
po
dłuższym
okresie
względnego spokoju skala zjawisk o
politycznym charakterze wyraźnie się
nasila. Przed chwilą wybieraliśmy
europosłów, za moment radnych, potem
Sejm, Prezydenta.
Wobec tego będziemy musieli tłumić
wzrost fali panegiryków, przesłań czy przekazów mocno politycznych, by jak najwięcej
było miejsca dla artykułów, apeli czy anonsów o apolitycznym charakterze.
Dlatego pilnując, by Pandora siedziała w swojej puszce - syćmy się treściami
miłymi, przyjaznymi w stosunku do bliźnich i świata. To może być coś o modzie,
sporcie, jedzeniu czy piciu. Może o sporcie - mniej, bo i tak przed nami długie
brazylijskie noce; o modzie nic nie wiem, jedzenie winienem ograniczać - zostało –
picie! To, w zależności od charakteru napojów – może interesować zarówno miłe
Panie, jak i szarmanckich Panów.
Zatem Mili Państwo, by sprawiedliwie potraktować obie płcie, przedstawiam – coś
dla Panów [do roboty] i dla Pań [do degustacji] – czyli autorski przepis na - nalewkę na
białych kwiatach czarnego bzu! *)
Weź - 20 dużych baldachów bzu [30 mniejszych] **)
0,5 l wódki 40%
0,5 kg cukru
0,4 l. wody
4 cytryny [sok]
Baldachy [kwiaty] zalej wódką na dobę ***). Zlej nalew, odciśnij kwiaty [na przykład
odwirować, wycisnąć w maszynce do mielenia mięsa zaopatrzonej w specjalny stożek
wyciskowy, ew. - wykręcić w ściereczce]. Cukier rozpuść w wodzie, dodaj do nalewu.
Dodaj sok z cytryn. To razem jest ok. 1,5 l nastawu ****). Leżakowanie min. 2 m-ce,
gdyż zachodzi proces o uroczej technicznej nazwie – sedymentacja grawitacyjna, czyli
po prostu siada osad. Najlepiej [jeśli wytrzymamy ] ściągnąć znad osadu dopiero na
święta Bożego Narodzenia! Wtedy już na pewno ładnie jest oddzielony.
Uwagi:
*) czarny bez kwitnie zwykle ok. połowy czerwca. W tym roku już od początku !!!
**) przy zbiorze baldachów uważać na często występujące na nich mszyce i różne
inne owady,
***) z baldachów przed zalaniem odciąć nożyczkami i zalać - same kwiaty, jak
najmniej łodyżek
****) najwygodniej  sporządzać w dawce potrójnej, wtedy użyć balonu o poj. 5 l.
Efekt jest słodki, wonny i niegroźny [ok. 15 %].
Do dzieła Panowie!
Zbigniew Rachwald

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

RADA PROGRAMOWA
„NASZYCH SPRAW”
Zbigniew Rachwald
tel. kom. 609-22-31-57
e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl

NASZE SPRAWY

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

posiada na wynajem lokale
użytkowe:
 przy ul. Stoczniowców 7 w
2
Rumi o pow. 93,0 m
Idealny
na
pomieszczenia
biurowe. Lokal jest wyposażony
w
instalację
centralnego
ogrzewania,
wodno
–
kanalizacyjną (c.w. i z.w.),
telefoniczną oraz alarmową.
 przy ul. Stoczniowców 7 w
2
Rumi o pow. 152,3 m
Lokal posiada dużą salę o
powierzchni ok. 90m2, 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.

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

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 47 m na
mniejsze 2-pokojowe, parter lub I
piętro lub równorzędne zadłużone,
spłacę zadłużenie tel. 507 170 866
2

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 47,59 m
parter, na mniejsze na parterze lub
sprzedam tel. 503 398 065

ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
2
2
pokojowe,48,00 m , IV/IV p., na 3 lub
4 pokojowe z Rumi za rozsądną
dopłatą. Tel. 889 138 828

Reklama echo taxi 5x4
cm

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.
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NA RZECZ DZIECI

z mat. UM Rumia

1 czerwca – w Dzień Dziecka – po raz 25!
odbyła
się
kolejna
Akcja
Honorowego
Oddawania Krwi pod patronatem burmistrz Rumi.
Tym razem krew zbierano pod hasłem: „Na rzecz
dzieci poszkodowanych w wypadkach w
wakacje”.
W trakcie akcji zarejestrowanych zostało 80
osób, a krew oddały 57 osoby, co oznacza, że
pozyskano blisko 26 litrów cennego płynu.
Akcja tradycyjnie odbyła się w Przychodni
„Panaceum” przy ul. Katowickiej 16 w Rumi
Obsługę medyczną zapewniło Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Gdańsku. Wszystkie osoby, które oddały krew,
mogły liczyć na smakowitą grochówkę oraz kawę
i herbatę, przygotowane przez ZHP w Rumi.
Wszyscy, którzy oddali krew, brali udział w
losowaniu upominków ufundowanych przez
rumskich sponsorów.
A.Feil

SEZON ROWEROWY ROZPOCZĘTY

Klub turystyki rowerowej „Sama Rama” oficjalnie rozpoczął
sezon rowerowy. 31 maja odbył się pierwszy, ale jak zapewnia
szef klubu, Roman Łuczak, nie ostatni, Piknik Rowerowy. Tym
razem w imprezie tej wzięło udział 82 rowerzystów. Wśród nich
znaleźli się zarówno stali wycieczkowicze Samej Ramy, jej
młodszej wersji „Bąbli”, jak i sympatycy obu klubów. Trasa
wycieczki wiodła przez malownicze tereny Rumi, Dębogórza,
Kazimierza i z powrotem do Rumi. Po powrocie na zapleczu
administracji SM „Janowo” odbył się piknik., w trakcie którego nie
mogło zabraknąć ogniska, konkursów i zabaw. W pikniku wzięła

udział i wręczała nagrody uczestnikom Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak.
Tydzień później odbyła się już standardowa wycieczka na
trasie Rumia-Wejherowo. Rowerzyści musieli przejechać co
prawda niespełna 40 km w obie strony, ale trasa częściowo wiodła
przez czarny szlak pieszo-rowerowy – pomiędzy Śmiechowem a
Pieleszewem, który jak się okazało, sprawił niejednej osobie
niemałe kłopoty. Niemniej jednak wszyscy wrócili zadowoleni do
Rumi i na pewno skorzystają z kolejnych wycieczek.
Red.

