ANKIETA „CZEGO JESZCZE POTRZEBUJEMY NA OSIEDLU?”
Mieszkańcy Spółdzielni zadecydują
Na stronie 3. zamieszczamy ankietę i informację na temat nowej akcji organizowanej specjalnie dla mieszkańców naszej
Spółdzielni. Wzorem tegorocznej – styczniowej ankiety zamieszczamy kolejną, poprzez którą mieszkańcy będą mogli
przedstawić swoje pomysły dotyczące realizacji nowych, rozmaitych prac, inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z
informacjami na ten temat i wzięcia udziału w ankiecie. Zarząd Spółdzielni

PARKING NIEMAL GOTOWY
Dobiegają końca prace związane z budową
oczekiwanego parkingu za budynkiem Gdańska 45. Jak
pisaliśmy, uchwałę w tej sprawie Rada Nadzorcza
podjęła jeszcze w ubiegłym roku. Jednakże ze względu
na konieczność wykonania dodatkowych robót, w tym
przełożenia kabla energetycznego realizacja tego
przedsięwzięcia została przesunięta w czasie.
W ramach prac, które trwają ponad miesiąc, powstała
już kanalizacja deszczowa oraz wykonano prace
brukarskie. Przed nami jeszcze pozostały tylko
czynności związane z odbiorem prac przez nadzór
budowlany. Już niedługo mieszkańcy okolicznych
budynków zyskają w końcu spory – składający się z ok.
30 miejsc postojowych – parking.
Red.

ZIELONO NAM
rewitalizacja zieleni na ukończeniu

Nowe drzewa (surmie i klony) i żywopłot przy Poznańskiej 18-20

W zasadzie zakończyły się prace związane z
rewitalizacją zieleni na terenie jednostki „C” i Osiedla
Centrum. Aktualnie trwają wyłącznie roboty pielęgnacyjne.
Jak pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Naszych Spraw”,
Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały, dzięki którym prace
rewitalizacyjne zostały przeprowadzone we wszystkich
jednostkach janowskiego osiedla. Były one rezultatem
licznych
zgłoszeń
mieszkańców,
dokonanych
w
przeprowadzonej na początku tego roku ankiecie „Jak się
mieszka na osiedlu”.
W ramach prac na jednostce „C” przewidziano
nasadzenia rozmaitych roślin – krzewów i drzew – w

Wokół nowego placu zabaw zasadzono rozmaite drzewa i trawy ozdobne

sześciu stanowiskach, przy czym w dwóch lokalizacjach są
to dwa duże skupiska drzew wysokich. Dodatkowo uchwała
dotycząca prac na jednostce „C” przewiduje wymianę na
nowe należące do Spółdzielni chodniki wokół nowo
powstałego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy bud.
Gdańska 33-37. Wzdłuż nowych chodników planuje się
postawienie ławek parkowych. Zakończenie tej części prac
planowane jest jeszcze w tym roku.
A na rok przyszły Zarząd Spółdzielni planuje kolejne
nasadzenia i na pewno pomocne w tym zakresie będą
sugestie przekazane przez mieszkańców w ankiecie
zamieszczonej na str. 3.
Red.
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PRZYWITAMY NOWYCH MIESZKAŃCÓW
Na początku października zakończone zostały prace
związane z budową budynku wielorodzinnego przy ul.
Pomorskiej (naprzeciwko Lidla). Odbiór budynku został
zgłoszony do Straży Pożarnej i Sanepidu. Potem kontroli
dokona nadzór budowlany. Budynek zasiedlony zostanie
jeszcze w tym roku.
Nowy budynek będzie miał numer 17C. Znalazło w nim
miejsce 27 mieszkań i 6 garaży. Nowo powstały budynek
to pierwszy z trzech, które zostaną wybudowane w tym
miejscu – drugi z budynków jest już w trakcie realizacji.
Jak wielokrotnie pisaliśmy, inwestycja ta jest ostatnią
tego typu na osiedlu. Ewentualne plany inwestycyjne
dotyczą już tylko terenu, na którym zlokalizowane są biura
Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego. Zbliżający się koniec
realizacji budownictwa mieszkaniowego w Spółdzielni
oznacza więc koniec wpływu do jej budżetu dodatkowych
środków z tytułu sprzedaży mieszkań.
A.F.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
W miniony poniedziałek odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. W jego trakcie
zajmowano się m.in. zmianą składu Komisji Rewizyjnej
RN. W związku ze złożeniem rezygnacji z przyczyn
osobistych przez dotychczasową przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej, Barbarę Górską, Rada Nadzorcza odwołała ją
z pełnionej funkcji, pozostawiając ją nadal członkiem
Komisji. Nowym przewodniczącym została Janina
Szlagowska.
Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w
sprawie wyboru firmy, która przeprowadzi badanie bilansu
za 2015r. Po przedstawieniu 10 ofert, które wpłynęły do

Spółdzielni oraz po dokonaniu analizy ostatecznie
wybrano Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski z
Gdańska.
W dalszej części obrad dyskutowano m.in. na temat
prowadzonych rozmów z władzami miasta w sprawie
zasad odbioru odpadów w przyszłym roku; na temat
planowanego remontu obiektu, w którym funkcjonuje Dom
Kultury oraz możliwości pozyskania środków na ten cel, a
także na zastosowanie w budynkach spółdzielczych
technologii fotowoltaicznej – szerzej na ten temat w
następnym numerze NS.
A.Feil

W NIEDZIELĘ IDZIEMY DO URN WYBORCZYCH
W najbliższą niedzielę odbędą się wybory
parlamentarne. Tego dnia będziemy wybierać
kandydatów do Sejmu i Senatu RP. Są to
najważniejsze organy w państwie, od których pracy
zależy jakość prawa, kierunek gospodarczy i ogólnie
sposób funkcjonowania kraju. Nie trzeba więc
tłumaczyć, jak istotne jest, by jak najwięcej obywateli
wzięło udział w głosowaniu. Do czego cała Redakcja
szczególnie zachęca.
Niedzielne głosowanie odbywać się będzie od godziny
7.00 do 21.00. Głosować mogą ci, którzy najpóźniej w dniu
wyborów ukończą 18 lat. Pamiętać należy, że aby wziąć
udział w wyborach do Sejmu i Senatu, należy przy sobie
mieć dowód tożsamości.
Głosowanie odbędzie się na różnokolorowych kartach
do głosowania. Innej do Sejmu i innej do Senatu.
Będziemy mogli wybrać określonego kandydata, stawiając
na karcie głosowania znak „X” obok jego nazwiska. Na
każdej z kart zamieszczona została pewna liczba
kandydatów, z których wybieramy tylko jednego. Dotyczy
to zarówno głosowania na posłów, jak i na senatorów.
Innymi słowy na każdej z otrzymanych kart stawiamy
TYLKO JEDEN ZNAK „x”. Jeśli postawimy większą ilość
znaków bądź żadnego, nasz głos będzie nieważny. Red.
Sprostowanie do artykułu pt. „61. Urodziny miasta
Rumi tuż, tuż” autorstwa J.Hoppe („Nasze Sprawy”
nr 428 z 02.10.2015r.)
Pierwszym przewodniczącym Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej po dodatkowych wyborach w
grudniu 1954 r. był Jan Kłosiński (a nie jak napisano
Jan Łosiński). Za pomyłkę przepraszamy.
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GDZIE GŁOSUJEMY?
Mieszkańcy naszej Spółdzielni głos swój mogą oddać w
następujących lokalach wyborczych:

Elbląska, Krakowska, Wileńska – Gimnazjum nr 2,
ul. Świętojańska 11

Szczecińska – Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

Dąbrowskiego 56, Pomorska 1, 3, 7, Stoczniowców –
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6

Dokerów, Gdańska 4-20 – „Iskierka” Przedszkole
Niepubliczne, ul. Dokerów 5

Gdańska 22, 24, Katowicka, Kujawska, Pomorska 5, 9,
15, 17, 19, 21, 23, 25 – Ekologiczna Szkoła Społeczna,
ul. Kujawska 8A

Gdańska 26, 28, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
Pomorska 29, 31 – Przedszkole Niepubliczne
„Janowiaczek”, ul. Pomorska 27

Opolska, Poznańska, Wrocławska – Gimnazjum nr 2
(sala gimnastyczna), ul. Świętojańska 11

Warszawska – Caritas, ul. Ks. Gierosa 8A

Gdyńska – Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

UWAGA!!! DOTYCZY UBEZPIECZENIA UNIQA
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy opłacają
dodatkowo ubezpieczenie mieszkania UNIQA tzw. „przy czynszu”
o podawanie w treści przelewu dokładnej stawki ubezpieczenia.
Opłata ta jest przekazywana przez Spółdzielnię do firmy UNIQA i
nie jest elementem opłaty czynszowej.

ANKIETA „CZEGO JESZCZE POTRZEBUJEMY NA OSIEDLU?”
Mieszkańcy Spółdzielni zadecydują

Zbudowano chodnik od bud. Gdańska 31 d w kierunku ul. Katowickiej

Wyremontowano też chodnik od łącznika Gdańska 26 w kierunku ul. Pomorskiej

Na początku tego roku przedstawiliśmy Państwu ankietę „Jak się mieszka
na osiedlu”. W ramach ankiety mieszkańcy oceniali nie tylko działalność
Spółdzielni, ale także pracę pracowników administracji. Przede wszystkim
jednak złożyli propozycje rozmaitych prac, remontów, które ich zdaniem
powinny zostać wykonane na osiedlu.
W wyniku przeprowadzonej ankiety Spółdzielnia uzyskała szereg zgłoszeń,
z których, jak pisaliśmy, wiele pomysłów mieszkańców już zostało
zrealizowanych. Nie tylko tych większych, ale też drobniejszych. Zgłoszenia i
pomysły były rozmaite. Dotyczyły nie tylko wykonania remontów, inwestycji,
ale także gospodarki śmieciami, pracy sprzątaczek, a nawet wymiany żarówek
czy innych drobnych kwestii. Niemniej jednak wszystkie te zgłoszenia zostały
przeanalizowane i w miarę możliwości zrealizowane (o zrealizowanych
pracach piszemy w ramce obok).
Jako że zbliża się czas tworzenia planów finansowych na rok 2016 (w
grudniu Rada Nadzorcza będzie je zatwierdzać), chcemy Państwu
zaproponować kolejną edycję ankiety – tym razem skoncentrowaną na
zgłaszaniu konkretnych potrzeb, prac, remontów. Tak, byśmy mogli
stworzyć swój spółdzielczy budżet obywatelski. Dzięki temu w trakcie
planowania przyszłorocznego funduszu remontowego będziemy mogli – w
miarę możliwości – zapisać Państwa propozycje do realizacji. Przy
wypełnianiu ankiety prosimy ograniczyć się wyłącznie do wpisania
konkretnych propozycji/pomysłów dotyczących nowych inwestycji,
remontów, prac, a nie innych zagadnień (o czym piszemy w PS).
Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do
Spółdzielni. Można ją wrzucić do specjalnych skrzynek, które stoją: przy
kasie na I piętrze oraz w Domu Kultury SM „Janowo”. Ankietę można też
pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smj-rumia.pl i po jej
wypełnieniu na komputerze, przesłać w formie elektronicznej na adres
ds@smj-rumia.pl. Ankiety prosimy złożyć lub przesłać do 6 listopada br.
Zarząd Spółdzielni
Ps. Ewentualne inne Państwa zgłoszenia – dotyczące konieczności interwencji,
pracy pracowników, podwykonawców, sprzątaczek, wymiany żarówek, wykonania
drobnych napraw czy konserwacji itp. - prosimy zgłaszać poprzez stronę
internetową Spółdzielni lub telefonicznie w dziale administracji: 58 679-57-52 bądź
w dziale remontowym: 58 679-57-42, 43.

REALIZACJA PROPOZYCJI
MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI w 2015r.
(najważniejsze wykonane prace zgłoszone poprzez
styczniową ankietę „Jak się mieszka na osiedlu”)











nasadzenia na terenie jednostki E, D i C (szerzej na ten
temat piszemy na str. 1)
remont chodnika od budynku Gdańska 14 w kierunku
ulicy Gdańskiej
remont chodnika od Gdańskiej 18 w kierunku Gdańska
8
wykonanie chodnika od budynku Gdańska 31
w kierunku ulicy Katowickiej
remont chodnika od łącznika Gdańska 26/28
w kierunku przystanku autobusowego
remont chodnika przy pergoli i trzepaku przy budynku
Gdańska 26 w kierunku budynku Pomorska 29
remont chodnika od łącznika Gdańska 22/24
w kierunku budynków Kujawska 2 i 4
wykonanie chodnika od budynku Gdańska 22
w kierunku budynków Gdańska 24/Kujawska 2
wykonanie chodnika od budynków Pomorska 7/9
w kierunku budynku Pomorska 3
przycięcie drzew na terenie całego osiedla

A ponadto wystosowano pisma do Straży Miejskiej, Policji,
PUK (prośby o interwencje, kontrole, zmiany), do Urzędu
Miasta Rumi w sprawie zgłoszeń dotyczących terenu gminy
(próg zwalniający na ul. Stoczniowców, chodnik od ul.
Krakowskiej ku Poznańskiej, remont chodnika przy ul.
Stoczniowców, remont ulicy pomiędzy bud. Gdańska 33-37)
oraz dokonano wielu drobnych prac porządkowych i
konserwacyjnych zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców.

ANKIETA
„CZEGO JESZCZE POTRZEBUJEMY NA OSIEDLU?”
Co powinno być jeszcze zrobione w Pani/Pana otoczeniu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Jestem mieszkańcem budynku (prosimy podać tylko nazwę ulicy i nr budynku)
ul. …………………………………………… nr ………………..
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
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XIII MITYNG BRYDŻA SPORTOWEGO

W dniach 19 i 20 września sala spółdzielczego Domu
Kultury była miejscem zmagań uczestników Mityngu Brydża
Sportowego Grand Prix Rumia 2015 pod patronatem pana
Józefa Chmielewskiego, prezesa SM „Janowo”. Tradycyjnie
już w zorganizowanym mityngu przez sekcję brydża
sportowego DK SM „Janowo” i MKBS „KASZUBIA”
uczestniczyło
wielu
mistrzów
i
arcymistrzów
międzynarodowych z byłym mistrzem świata p. Józefem
Pochroniem. W dwudniowych zmaganiach rozegrano trzy
turnieje (dwa w sobotę i jeden w niedzielę), w którym
uczestniczyło 89 par, tj. 178 zawodników.
W pierwszym turnieju par na zapis maksymalny zwyciężyła
para arcymistrzów międzynarodowych Marek Barylewski z
Aleksandrem Kasprzakiem, na drugim miejscu para Edmund
Pinkiewicz – Józef Pochroń, a trzecie miejsce wywalczyła para
Jan Staniszewski – Mieczysław Smugała.
W drugim turnieju par „GAVENISH” – na punkty meczowe
zwyciężyła para: Zbigniew Pinkiewicz – Aleksander Gruca,
pokonując drugą parę, Martę Sikorę z Adamem Walczyńskim.
Na bardzo dobrym trzecim miejscu uplasowała się rumska
para Jarosław Pęski – Marek Jacyków.
W
niedzielnym
turnieju
na
zapis
maksymalny
bezapelacyjne zwycięstwo odniosła utytułowana para
arcymistrzów Antoni Sękowski – Waldemar Warzała, a drugie
miejsce wywalczyła para Jacek Lew – Aleksander Chrenowski.
Wysokie trzecie miejsce przypadło parze mikstowej Marcie
Sikorze z Adamem Walczyńskim.
W klasyfikacji generalnej Grand Prix – Rumia 2015
zwyciężyła znakomita Marta Sikora z partnerem Adamem

Walczyńskim, pokonując całą plejadę arcymistrzów i mistrzów
międzynarodowych. Na miejscach od drugiego do dwunastego
uplasowali się n/w zawodnicy:
III - Jacek Lew - Aleksander Chrenowski
V – Aleksander Kasprzak – Marek Barylewski
VII – Krzysztof Sikorski – Wacław Wejknis
IX – Edmund Pinkiewicz – Józef Pochroń
XI – Antoni Sękowski – Waldemar Warzała
Zostały też przyznane nagrody specjalne. I tak: najlepsza
para mikstowa Marta Sikora – Adam Walczyński; najlepsza
para DK SM „Janowo” Maria Karwacka – Ryszard Zawadowicz
na co dzień pracujący z młodzieżą sekcji DK SM przy szkole
Podstawowej Nr 9 w Janowie; najlepszą rumska para:
Jarosław Pęski – Marek Jacyków. Wśród nagrodzonych par
wymienić należy także Mirosławę Trellę z Wejherowa i
Jadwigę Jezierską z Gdyni. Zwycięzcom w poszczególnych
kategoriach turniejowych puchary, medale i nagrody wręczył
wiceprezes SM „Janowo”, pan Zbigniew Antochowski. Pan
wiceprezes wszystkim uczestnikom mityngu pogratulował
wyników oraz podziękował organizatorom za włożony wysiłek
w organizację i przeprowadzenie tak dużej imprezy sportowej.
Miłym akcentem było wręczenie najmłodszym uczestnikom
z sekcji DK SM: Kai Miłek, Weronice Hermann, Bartkowi
Drabińskiemu i Kubie Zduńczykowi wspaniale przetłumaczonej
książki przez arcymistrza międzynarodowego Marka
Barylewskiego pt. „Brydż dla dzieci… i innych rozumnych ludzi”
autorstwa Jude Goodwina i Dona Ellisona.
Stanisław Rudny

MIESZKAŃCY ZADECYDOWALI
W ostatnich wydaniach „Naszych Spraw” pisaliśmy na
temat przeprowadzanego głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego. W inicjatywie tej mogli wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Rumi, którzy ukończyli 13 lat. Akcja była
przeprowadzona po raz drugi.
W tegorocznej edycji miasto przeznaczyło na Budżet
Obywatelski 1,5 miliona złotych, przy czym koszt
poszczególnych projektów nie mógł przekroczyć 100 tys. zł. W
tym roku zgłoszono 33 projekty, weryfikację przeszło 25
projektów i one zostały poddane do głosowania. 15
października podczas Gali Budżetu Obywatelskiego zostały
ogłoszone wyniki. W wyniku zaangażowania mieszkańców i
wzięcia udziału w głosowaniu w 2016r. zostanie
zrealizowanych
20
rozmaitych
projektów,
które to
zamieszczamy poniżej (w kolejności uzyskania największej
ilości głosów):
1. Projekt 19 - Budowa sportowego placu zabaw przy
Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi
2. Projekt 10 - Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
3. Projekt 33 - Sterylizacja i Kastracja Zwierząt
Właścicielskich
4. Projekt 01 - Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy
Gimnazjum nr 4
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Projekt 03 - Wymiana nawierzchni na skateparku
Projekt 22 -Doświetlenie ul. Królowej Bony
Projekt 2 - Plac Zabaw Zagórze II etap
Projekt 14 - Monitoring i ogrodzenie Parku Żelewskiego w
Janowie
Projekt 11 - Placyk przy „Czwórce”
Projekt 28 - Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II
Projekt 20 - Pracownia młodego twórcy
Projekt 08 - Lodowisko „Ferie zimowe 2016”
Projekt 17 - Plac z torem przeszkód Agility dla psów
Projekt 24 - Strefa Aktywnej Rodziny
Projekt 04 - Poprawa stanu nawierzchni ulicy Jana
z Kolna i budowa kanalizacji deszczowej
Projekt 32 - II etap projektu placu zabaw „Jaś
i Małgosia w Arkadii”
Projekt 23 - Budowa miejsc postojowych
Projekt 35 - Budowa wyniesionego przejścia na
ul. Gdyńskiej w okolicy przedszkola "Wioska Smerfów"
Projekt 34 - Bike Park Rumia
Projekt 12 - NIE, DZIĘKUJĘ
Wszystkim projektodawcom gratulujemy!
Redakcja

PAŹDZIERNIKOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE
O „urodzinowych” uroczystościach miasta Rumi na
początku miesiąca napisano w poprzednim numerze
gazetki. Uroczystości były skromne, ale były. Ten
artykulik piszę w Dniu Edukacji Narodowej, święcie nie
tylko nauczycieli, ale także innych pracowników
placówek oświatowych w Polsce, a ustanowione ustawą
w
1982
roku
(wcześniej
obchodzono
Dzień
Nauczyciela). Dlaczego akurat 14 października? Otóż
podczas
dramatycznego
sejmu
rozbiorowego
14 X 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego
ustanowiono
Komisję
Edukacji
Narodowej, pierwsze w Europie ministerstwo oświaty.
Dwa miesiące wcześniej pod naciskiem władców kilku
krajów w Europie Zachodniej papież Klemens XIV
dokonał kasacji zakonu jezuitów (cofnął ją w 1814 r.
Pius VII). Tylko caryca Katarzyna II oraz władze
Neapolu nie podporządkowały się papieżowi. W
przypadku Rosji chodziło o tereny zabrane Polsce.
Większość szkół w Rzeczypospolitej należała do
jezuitów i trzeba było nimi zarządzać w nowej sytuacji.
Powołano dwie Komisje Rozdawnicze – Koronną i
Litewską, które zajęły się całym majątkiem pojezuickim.
Wiele prywatnych osób na nim się wzbogaciło, jednak
szkoły zaczęły działać jako placówki państwowe.
W tym roku Dzień Edukacji miał dość burzliwy
przebieg, gdyż przed siedzibą rządu odbyła się wielka
demonstracja oświatowych związków zawodowych,
m.in. w obronie Karty Nauczyciela. Niemniej w szkołach
i siedzibach władz samorządowych jak zwykle były
uroczyste spotkania z udziałem władz oświatowych,
wręczano nagrody pieniężne i Medale Komisji Edukacji
Narodowej.
Raczej nie było żadnych obchodów 12 października,
które obchodzono w latach 1950 – 1991 jako Święto
Wojska Polskiego (zaraz po wojnie, do 1950 r.,
obchodzono je 9 maja) na pamiątkę krwawej bitwy I
Dywizji Wojska Polskiego im. T. Kościuszki pod Lenino.
W Polsce po ustrojowej transformacji w 1989 r. rzadko
wspomina się żołnierzy walczących na szlaku LeninoBerlin. Jednak trzeba przyznać, że na apelu pamięci
podczas przejmowania zwierzchnictwa na wojskiem
przez prezydenta Andrzeja Dudę (5 sierpnia na pl.
Piłsudskiego w Warszawie) wymieniono także polskich
żołnierzy walczących na Wschodzie. Nie nazwano ich
„berlingowcami” (w PRL podobnie określano żołnierzy

Polskich
Sił
Zbrojnych
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Zachodzie
jako
„andersowców”). Wyjątkowo w tym roku telewizja
„przypomniała” sobie także, że podczas powstania
warszawskiego, w połowie wrześniu 1944 r., na Pradze
nie tylko „spokojnie dymiły kuchnie polowe”, ale
próbowało im pomóc ok. 2,5 tys. tychże „berlingowców”.
Niestety, desant przez Wisłę bez osłony radzieckiej
artylerii i lotnictwa został zmasakrowany przez Niemców,
a ci, którym udało się dotrzeć na brzeg, nie mieli
żadnego doświadczenia w walkach ulicznych. Część
zginęła, część dostała się do niewoli. Na praski brzeg
wróciło ok. 400 żołnierzy, a gen. Berling stracił
stanowisko dowódcy I Dywizji WP.
A skoro o wojnie mowa, cofnijmy się do XVII w.,
kiedy to 9 października 1610 r. polskie wojska pod
wodzą hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego
weszły pokojowo do Moskwy. Stało się tak po
zwycięskich bitwach, gdy bojarzy zgodzili się, by carem
został syn Zygmunta III Wazy, Władysław. Warunek:
miał przyjąć prawosławie. Król Zygmunt, gorliwy katolik,
absolutnie się na to nie godził, sam chcąc zostać
jednocześnie carem Rosji. Wybuchły antypolskie
powstania i już w nieobecności Żółkiewskiego 7
listopada 1612 r. polska załoga Kremla – wycieńczona
głodem i chorobami – musiała się poddać. Jako jeńcy
zostali wymordowani. Od 2004 r. Rosja świętuje 4
listopada jako Dzień Jedności Narodowej w miejsce
rocznicy rewolucji październikowej (7 XI, a 25 X wg
starego kalendarza juliańskiego, obowiązującego wtedy
w Rosji).
Przy okazji: 18 października 1812 r. Napoleon
zarządził odwrót z zajętej miesiąc wcześniej Moskwy.
Moskwa płonęła, car Aleksander II ewakuował się z
większością mieszkańców i nie reagował na propozycje
rozmów pokojowych. W czerwcu Wielka Armia
Napoleona liczyła ok. 600 tys. żołnierzy wielu
narodowości (w tym ok 100 tys. Polaków), w chwili
odwrotu zaledwie 90 tys. i 50 tys. maruderów. Bardziej
zahartowani Polacy odznaczyli się m.in. podczas
przeprawy przez rzekę Berezynę. Odwrót w warunkach
ostrej zimy, ciągłego nękania przez Rosjan, miał
przebieg niezwykle tragiczny. Był to początek końca
kariery Napoleona, cesarza Francuzów.
Jerzy Hoppe

BYŁO MIŁO
A nawet nadal – jest! Tegoroczna aura wyraźnie sprzyja
nieustannemu testowaniu nowego placu zabaw przy
Gdańskiej. Trwa to już od sierpnia, a testujących jest stale
sporo.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego główny ciężar
badań przesunął się oczywiście na weekendy. Z
niesłychanym entuzjazmem kolejni badacze zjeżdżają,
wspinają się czy huśtają. Zwykle takim wyczynom
przyglądają się dumne mamy i babcie co młodszych
uczonych, czasem trafi się i tata lub dziadek.
W zamyśle pomysłodawców położony obok zestaw
urządzeń treningowych miał być przeznaczony dla
starszych, tak jak różne huśtawki czy zjeżdżalnie – dla
dzieciaków. Ale dzielni młodzi eksploratorzy często próbują
swoich sił także na różnych „dorosłych” trenażerach –
dobrze, że zwykle pod opieką.
Słyszałem, że na wcześniej postawionej [w jednostce
„E”] - siłowni pod chmurką trenują głównie panie. Tak więc

z ciekawością obserwowałem – jak koedukacja sprawdzi
się na Gdańskiej. Otóż – moim zdaniem – owszem,
sprawdziła się. Wprawdzie teraz, w coraz bardziej
jesiennych okolicznościach przyrody, zjawisko jest mniej
zauważalne, ale wcześniej liczby dzielnie katujących się
dam i dżentelmenów – były porównywalne.
Udało mi się nawet zauważyć bardzo pozytywne
zjawisko natychmiastowo odmładzającego wpływu siłowni
na ćwiczących. Panie i panowie, w bardzo różnym wieku, z
uznaniem obserwują się wzajemnie i ćwiczenia zdają się im
sprawiać dodatkową przyjemność.
Mam nadzieję, że w nowym sezonie widok spokojnie
trenujących, mniej i bardziej dorosłych przyjaciół,
znajomych i sąsiadów – skłoni do odważnych decyzji tych,
którzy się boją, albo się wstydzą.
Może i ja się zdecyduję…
Zbigniew Rachwald
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Zamieszczamy przesłany nam artykuł o podstępnej i groźnie się szerzącej chorobie cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca, a
konkretnie dotyczący niebezpieczeństwa powstania u diabetyków tzw. „stopy cukrzycowej”. Dla chorych i ich rodzin to
poważny problem. Świadomość społeczna dotycząca cukrzycy jest stanowczo za mała. Potrzebna jest wiedza, diagnoza,
kontrola i profilaktyka. Traktując ten artykuł jako groźne memento – zachęcamy do lektury. Redakcja

Z PORADNIKA PODOLOGA...
Cukrzyca – podstawa to profilaktyka.
Dlaczego tak ważna jest profilaktyczna i profesjonalna
opieka nad stopami diabetyków?
Nie chciałabym wchodzić w naukową definicję syndromu stopy
cukrzycowej. Należy jednak pamiętać, iż w przebiegu cukrzycy
dochodzi m.in. do rozwoju zmian w obwodowym układzie
krwionośnym. Gdy układ ten zaczyna szwankować, niedożywia i
niedotlenienia tkanki kończyn dolnych, w tym także tkanki
nerwowej. Ta z kolei przestaje prawidłowo funkcjonować, a mózg
chorego przestaje odbierać z czasem informacje odpowiedzialne
za bodźce dotykowe czy temperaturowe. W konsekwencji chory
nie czuje zmiany temperatury (poparzenie), drażnienia ze strony
np. niedopasowanego obuwia (ucisk, tarcie), skaleczenia (bólu).
Uszkodzenie tkanki przy braku jej dotlenienia i dożywienia zmienia
drobne skaleczenie w chroniczną ranę. U osób chorych na
cukrzycę ryzyko powikłań związanych z uszkodzeniem tkanek
kończyn dolnych jest od 20 do 50 razy większe niż u osób
zdrowych. W obecnych czasach mniejszym problemem jest
normowanie przez lekarza diabetologa cukru w organizmie
chorego, ale walka z ewentualnymi powikłaniami w przebiegu
cukrzycy.
Jedną z moich pacjentek pokierowała do gabinetu
podologicznego zatrwożona rodzina. Rana, która pojawiła się na
podudziu, nie dała się okiełznać zwykłymi opatrunkami. Pozytywne
zauważalne efekty dała dopiero ozonoterapia. Pomyślano wtedy o
profilaktycznej i profesjonalnej opiece nad jej stopami. Zabieg
podologiczny u tej Pani, polegający na bardzo ostrożnym
usunięciu zrogowaceń i dokładnym obcięciu paznokci, zajął mi 2
godziny. Stopy diabetyka wymagają szczególnej ostrożności przy
zabiegach, gdyż nawet drobne skaleczenie może skutkować
rozwinięciem się trudnej do wyleczenia rany. Po opracowaniu
wszelkich zrogowaceń stwierdziłam zauważalny brak czucia w
okolicy pięty, z którym to skierowałam ją do lekarza. Z uwagi na
liczne stwierdzone deformacje w układzie kostnym stóp, nadwagę
pacjentki została także wykonana specjalistyczna wkładka tzw.
łoże odciążająco - zabezpieczające. Chroni ona stopę przed
jakimikolwiek urazami i profilaktycznie zabezpiecza przed
powstawaniem kolejnych deformacji. Została ona stworzona
indywidualnie
na
potrzeby
konkretnej
klientki
przez
współpracującą ze mną fizjoterapeutkę.
Przykład ten jest typowym obrazem następstw przebiegu
cukrzycy, nieprawidłowej profilaktyki i powikłań z tym związanych.

PRZYPOMINAMY.
Akcja domofony
Przypominamy, iż aktualnie na terenie
Spółdzielni przeprowadzana jest akcja
kasowania danych osobowych z pamięci
paneli w domofonach. Akcja wynika z
konieczności dostosowania działalności
Spółdzielni we wszystkich aspektach do
znowelizowanej ustawy o ochronie
danych osobowych. Przypominamy, że
istnieje możliwość przywrócenia przy
wyborze numeru mieszkania tych
danych. W tym celu należy wypełnić
specjalne oświadczenie, które można
wydrukować ze strony internetowej
Spółdzielni:
www.smj-rumia.pl.
Można je także otrzymać w dziale
administracji
(pok.
nr
30).
Po
wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia
należy je dostarczyć do administracji
Spółdzielni
(pok.
30),
bądź
zeskanowane przesłać na adres e-mail:
ds@smj-rumia.pl.
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Chory z cukrzycą powinien szczególnie dbać o swoje stopy, bo
tylko staranna pielęgnacja stóp diabetyka, kontrolowanie poziomu
cukru we krwi oraz odpowiednia dieta uchronią przed poważnym
problemem, jakim jest zespół stopy cukrzycowej.
W pielęgnacji stóp przez samego cukrzyka najważniejsze jest:
noszenie wygodnego obuwia, bezszwowych rajstop czy skarpet,
unikanie chodzenia na boso czy w klapkach, natłuszczanie i
nawilżanie odpowiednimi kremami. Stóp nie należy nadmiernie
moczyć ani przegrzewać. W profilaktyce zdrowej stopy diabetyka z
ograniczoną możliwością ruchową lub mającym problemy ze
wzrokiem powinna być zaangażowana rodzina. Jest to bardzo
ważne z punktu widzenia konieczności oglądania stóp, jak i w
prawidłowym obcinaniu paznokci.
Jeśli natomiast cukrzyk poddaje swoje stopy pielęgnacji w
gabinecie,
musi
pamiętać,
aby
zabiegi
wykonywała
wykwalifikowana w tym kierunku osoba. Pielęgnacja stóp
diabetyka w gabinecie podologicznym polega m. in. na:

regularnym i nieinwazyjnym usuwaniu zrogowaceń i
obserwacji wszelkich zmian pojawiających się pod nimi,

fachowym skracaniu paznokci lub ewentualnej aplikacji
klamry, tak aby nie doszło do żadnego stanu zapalnego w
okolicach wałów paznokciowych,

zabezpieczaniu stopy przed deformacjami, które mogą
doprowadzać do powstawania problemów skórnych,

obserwacji wszelkich zmian skórnych i aplikacji odpowiednich
preparatów,

badaniu czucia stopy,

zachowaniu szczególnej sterylności podczas zabiegu.
Pierwsze objawy rozwijającego się niebezpieczeństwa mogą
być naprawdę niewielkie. W porę niezauważone doprowadzić
mogą do wielu powikłań, takich jak owrzodzenia, zakażenia
bakteryjne i zgorzel, zapalenia stawów i kości, wreszcie
posocznica (sepsa). Diabetyku, pamiętaj, że nawet drobny
kamyczek niezauważony w bucie może się stać twoim wrogiem.
Ewa Raczkowska
Dyplomowany podolog
Pedive. Gabinet podologiczno –kosmetyczny
ul. Stoczniowców 7b Rumia

CZYSZCZENIE
PROFESJONALNE
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek
meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
PRZEPROWADZKI
690-646-888

–

TRANSPORT
2

SPRZEDAM GARAŻ 26 m tel. 604542-792
PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
wykładzin,
sof,
materaców. Usługa u klienta w domu.
Ecomyjnia Rumia tel. 510-543-454

ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH
SCHODOWYCH I W PIWNICACH
W związku z ochłodzeniem prosimy o zamykanie okienek piwnicznych i na
klatkach schodowych. Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie się, a także
wchodzenie gryzoni do piwnic.

GENERALNE PORZĄDKI, solidnie tel.
788-546-502
2

WYNAJMĘ 33m tanio 604-934-221

Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Janowo”
w Rumi ul. Dąbrowskiego 56,
tel. (58)679-57-06
PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
„NASZYCH SPRAW”

Reklama invest 6x7 cm

Zbigniew Rachwald
tel. kom. 609-22-31-57
e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl

ogłasza
przetarg ofertowy
na ustanowienie odrębnej
własności lokalu
mieszkalnego:

Nr 30 przy ul.
Gdańskiej 31 w Rumi
2

pow. użyt. 32,88m – 2p + k,
łazienka z w.c. – II p.
Cena wywoławcza wynosi
114.000,00 zł.
Oglądanie mieszkania w dniu
00
00
27.10.2015r. w godz 9 - 10

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

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 członkowsko-administracyjnego 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.

Szczegółowe informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w biurze
S-ni, pokój 29.
Oferty z podaniem ceny należy
składać w sekretariacie S-ni do
00
dnia 30.10.2015r. do godz.14 .
Przystępujący do przetargu winien
wnieść wadium w wysokości 10%
wartości ceny wywoławczej w
gotówce w kasie S-ni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferty
oraz odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.
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CARAMBANTUA

Z okazji XV Dnia Papieskiego Dom Kultury SM
„Janowo”
zaprosił
do
Rumi
zespół
wokalny
„Carambantua” z Kolumbii. Koncert tej barwnej i
egzotycznej grupy odbył się w niedzielę 11 października
w janowskim kościele św. Jana z Kęt.
Pomysł tego koncertu wziął się z chęci pokazania
innej kultury niż nasza, a powiązanej z kręgiem
kulturalnym papieża Franciszka, który pochodzi przecież
z kraju latynoamerykańskiego. Przesłanki te mają
jeszcze wątek Jana Pawła II. Widział on bowiem
niebywały
rozwój
katolicyzmu
w
tym
kręgu
cywilizacyjnym, upatrując przyszłość Kościoła XXI wieku
nie w Europie, ale właśnie w krajach latynoskich.

Potwierdził to zresztą swoją pierwszą podróżą
zagraniczną, którą odbył do Meksyku, gdzie walczył o
podstawowe prawa dla wyzyskiwanych robotników.
Carambantua to, w wolnym tłumaczeniu, sprzeczka
dwóch oceanów, które swoimi wodami oblewają
Kolumbię.
Zespół z Medellin dał wyraz swojemu dynamicznemu
podejściu do życia, oryginalnemu brzmieniu oraz ładnej
harmonii. Szkoda tylko, że październikowa aura (+6
stopni) nie była zbyt łaskawa dla naszych gości, którzy
przyzwyczajeni do temperatur ok.+30, musieli szukać
wsparcia w naszych aptekach.
Leszek Winczewski

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KKW ZJEDNOCZONA LEWICA SLD-TR-PPS-UP+ZIELONI

Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Ogłoszenie wyborcze_różański

Słowikowska
Łucja
Urodzona w Rumi (ojciec Kazimierz Loch – prowadzi warsztat
samochodowy), mężatka, 2 dorosłych dzieci.
Przewodnicząca koła „Prawa i Sprawiedliwości” w naszym
mieście. Wieloletnia radna miasta i powiatu wejherowskiego.
Obecnie przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej powiatu Wejherowskiego.
Członek Akcji Katolickiej, stowarzyszenia „EFAS” oraz w
zarządzie fundacji „Słowo” – współorganizator orszaku
„Trzech Króli”. Prowadzę z mężem od 25 lat firmę rodzinną
„Ostatnia posługa”.
Mieszkańcy Rumi, będzie mi miło jeśli na mnie zagłosujecie.
Serdecznie pozdrawiam
Łucja Słowikowska
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