
WYWÓZ ŚMIECI OD 1 LUTEGO 

 

W poprzednich wydaniach biuletynu pisaliśmy, że 
Gmina Rumia ogłosiła przetarg na wywóz odpadów z 
terenu miasta, w tym z naszego osiedla.  

Od 1 lutego br. odpady zmieszane i segregowane z 
terenu osiedla wywozi firma „Metalpol”. Stawka za 
wywóz śmieci pozostaje bez zmian i będzie nadal 
wynosić 11 zł / osobę – w przypadku segregowania 
odpadów. 

Ponadto Spółdzielnia prowadziła rozmowy dotyczące 
dzierżawy pojemników na odpady zielone i zmieszane 
oraz w sprawie wywozu dodatkowego odpadów 
wielkogabarytowych – te usługi nie mieszczą się w 
zakresie, za który odpowiada miasto. Jak również 
informowaliśmy, Gmina gwarantuje odbiór wielko 
gabarytów jedynie raz w miesiącu. Spółdzielnia chce 
jednak utrzymać dotychczasowy standard świadczonych 
usług, tj. aby wywóz odpadów wielkogabarytowych 
następował w każdym tygodniu danego miesiąca (a więc 
dodatkowo trzy razy). Od 1 lutego br. za ten wyżej 
wymieniony pakiet usług będziemy płacić 0,59 zł/osoby 

miesięcznie. Wielkogabaryty wywozić będzie – jak 
dotychczas – firma PUK Rumia. 

Apelujemy również o właściwe segregowanie 
odpadów. W ostatnim czasie Spółdzielnia 
kilkukrotnie musiała zapłacić karę za wrzucone 
przez mieszkańców zwykłe odpady do pojemników 
segregacyjnych. Należy pamiętać, że koszty te 
obciążają w ostatecznym rozliczeniu mieszkańców 
osiedla.  

Na stronie 2. zamieszczamy tabelkę z informacją 
na temat segregowania odpadów i zwracamy się z 
prośbą o stosowanie się do zasad w niej podanych.  

 

Zarząd Spółdzielni 
 

Od 1 lutego br. odpady są wywożone w następujących 
dniach: 
 odpady komunalne (zmieszane) będą wywożone w 

poniedziałki i piątki,  
 plastik we wtorki,  
 szkło w środy,  
 makulatura w czwartki,  
 odpady zielone w co drugą środę, 
 wywóz gabarytów odbywać się będzie na 

dotychczasowych zasadach, tj. we wtorki (jednostka 
D, jednostka E i Osiedle Żeglarzy i Szkutników) oraz 
w czwartki (jednostka C i Osiedle Centrum). Należy 
pamiętać, że gabaryty, które chcemy wyrzucić, 
należy postawić przy pergoli śmietnikowej 
wieczorem poprzedniego dnia (tj. odpowiednio w 
poniedziałek lub środę). 

 
Komunalny Związek Gmin odbiera nieodpłatnie duży 
sprzęt AGD i RTV (powyżej 20 kg) z domów i 
mieszkań.  
Odbierany jest sprzęt kompletny z gospodarstw domowych. 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka 
powinna być rozmrożona.. Należy zabezpieczyć ruchome 
elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy. Data obioru 
ustalana jest indywidualnie. 
Przyjmowanie zgłoszeń: tel. 58 624 66 11 

 

 

SPÓŁDZIELNIA NA 
FACEBOOKU 

 

Od początku lutego nasza Spółdzielnia 
jest na Facebooku. Należy nas szukać 
pod hasłem: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Janowo”. Podobnie jak na stronie 
internetowej www.smj-rumia.pl, na koncie 
FB będziemy zamieszczać bieżące 
informacje z działalności Spółdzielni. 
Zachęcamy do odwiedzin! 

http://www.smj-rumia.pl/
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SEGREGUJEMY ŚMIECI 
 

RODZAJ 
ODPADU 

GDZIE 
WRZUCAMY? 

CO WRZUCAMY? 
CZEGO NIE 
WRZUCAMY 

DODATKOWE 
ZALECENIA 

MAKULATURA 
pojemnik 

NIEBIESKI 

 każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, tektura 

 opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, worki 
po cemencie, suchych zaprawach i 
klejach 

 tapety (bez tynku) 

 kalka techniczna, 
maszynowa 

Opakowania muszą być 
PUSTE. 
Nie muszą być czyste 
Nakrętki lekko odkręcać - 
nie trzeba usuwać 

PLASTIK pojemnik ŻÓŁTY 

 wszystkie worki foliowe 

 folia opakowaniowa 

 butelki po napojach, chemii 
gospodarczej, nakrętki 

 opakowania po wędlinach, 
owocach, warzywach 

 doniczki plastikowe, wiaderka 

 opakowania po farbach, olejach 
silnikowych 

 styropian opakowaniowy i 
budowlany, lecz 
niezanieczyszczony tynkiem lub 
klejem 

 siatki 
biodegradowalne 

Opakowania muszą być 
PUSTE. 
Nie muszą być czyste 
Usunąć należy tylko 
etykiety termokurczliwe 
(np. z soku Kubuś) – 
papierowe etykiety można 
zostawić 

METALE do PLASTIKU 

Drobne odpady metalowe: 

 zakrętki od słoików, butelek 

 puszki aluminiowe, metalowe 
(również puszki po farbach) 

 folia aluminiowa, opakowania 
chipsach, kawie, wieczka po 
jogurtach, serkach 

  

SZKŁO pojemnik ZIELONY 

Opakowania szklane bezbarwne i 
kolorowe po produktach spożywczych, 
kosmetycznych, chemicznych z 
gospodarstwa domowego np. butelki, 
słoiki 

 szyby okienne, 
samochodowe 

 kineskopy 

 szklanki – duralex, 
żaroodporne 

 talerze, porcelana, 
fajans, żarówki i 
świetlówki 

Opakowania muszą być 
PUSTE. 
Nie muszą być czyste 
Do jednego pojemnika 
wrzucamy szkło 
bezbarwne i kolorowe 

ODPADY 

ZIELONE 

Pojemnik 

BRĄZOWY 

 ścięta trawa 

 drobne gałęzie 

 liście 

 rośliny cięte i doniczkowe 

 resztki roślin 

  

NIEBEZPIECZNE 

Punkt Zbiórki 
Odpadów 

Niebezpiecznych 
ul. Dębogórska 148 

w Rumi 
 

Objazdowa Zbiórka 
Odpadów 

Niebezpiecznych 

Odpady powstające wyłącznie w 
gospodarstwach domowych: 

 przeterminowane i niewykorzystane 
lekarstwa (bez opakowań) 

 zużyte baterie, akumulatory 

 świetlówki, żarówki 
energooszczędne, artykuły 
zawierające rtęć, 

 resztki farb, lakierów, chemikaliów 

 środki ochrony roślin i owadobójcze 

 tonery do drukarek i kserokopiarek 

 Opakowanie od 
przeterminowanych leków 
należy oddzielić i wrzucić 
do odpowiedniego 
pojemnika segregacyjnego 
 
Leki – oddajemy również w 
do apteki 
Baterie – również do 
pojemników w szkołach, 
urzędach czy sklepach 

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY 
I ELEKTRYCZNY 

Punkt Zbiórki 
Odpadów 

Niebezpiecznych 
ul. Dębogórska 148 

w Rumi 
 

Objazdowa Zbiórka 
Odpadów 

Niebezpiecznych 

 wielkogabarytowe AGD: lodówki, 
zamrażarki, zmywarki, pralki, 
klimatyzatory, płyty grzejne 

 małogabarytowe AGD: odkurzacze, 
żelazka, tostery, frytkownice, wagi, 
zegarki, 

 komputery, drukarki, ksero, 
kalkulatory, faksy, skanery, konsole, 
telefony 

 radia, telewizory, kamery, aparaty 
fotograficzne 

 świetlówki, żarówki 
energooszczędne, lampy 
fluoroscencyjne 

 narzędzia elektryczne i 
elektroniczne: wiertarki, piły, 
kosiarki 

 zabawki z mechanizmem 
elektrycznym, gry wideo  

 Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny przyjmowany 
jest również w punktach 
sprzedaży detalicznej, przy 
zakupie sprzętu tego 
samego rodzaju co zużyty 
sprzęt, w ilości nie 
większej niż ilość 
kupowanego nowego 
sprzętu 
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PROBLEMY Z PRAWIDŁOWĄ WENTYLACJĄ 
MIESZKAŃ 

 

Każdego roku na łamach biuletynu omawiamy kwestię 
konieczności wietrzenia mieszkań zwłaszcza wtedy, gdy 
na dworze jest zimno. Każdego roku, ponieważ niestety 
regularnie Spółdzielnia otrzymuje liczne zgłoszenia o 
„mokrych” szybach, grzybie, czy niekoniecznie pięknych 
zapachach dostających się wentylacją do mieszkań. 

Gotowanie, schnięcie prania, przebywanie w 
pomieszczeniach powoduje duży wzrost wilgotności. Gdy 
powstała para nie będzie miała jak ujść z mieszkania, 
podniesie się właśnie wilgotność powietrza i stworzą się 
idealne warunki dla powstania grzyba na ścianach. 

Innym problemem jest – przy szczelnych, nowych 
oknach (czasami połączonych z zaklejonymi 
wywietrznikami) – nawiewanie zimnego powietrza przez 
wentylację do mieszkania. W tym przypadku wystarczy 
rozszczelnić okno (a na pewno koniecznie trzeba 
odblokować wywietrzniki). Tak prosta czynność 
spowoduje, że w naszym mieszkaniu wróci prawidłowa 
cyrkulacja powietrza, a wentylacja zacznie działać jak 
należy. 

Bardzo ważne jest zatem prawidłowe wietrzenie 
mieszkań. Musimy pamiętać, że zwłaszcza w mroźne 
zimowe dni, zanim otworzymy na oścież okna, należy 
skręcić termozawory. Dopiero wtedy możemy wietrzyć – 
intensywnie, ale krótko. Nie można zostawić otwartych 
okien na cały dzień (gdy wychodzimy np. do pracy), 
ponieważ nawet przy wyłączonych grzejnikach, w 
momencie gdy temperatura powietrza przy grzejnikach 

spadnie do 8
 C, termozawory włączą grzanie. A to 

spowoduje wzrost kosztów ogrzewania. 
Warto pamiętać, że dla prawidłowego samopoczucia 

w mieszkaniu należy utrzymywać średnią wilgotność 
względną na poziomie 40 – 60%. Brak wentylacji, 
spowodowany najczęściej zbyt szczelnymi oknami, 
powoduje wzrost wilgotności względnej do granic 70 – 
90%, a czasem i więcej. Następstwem wzrostu 
wilgotności jest wykraplanie się pary wodnej na szybach i 
ścianach. Jeśli zatem obserwujemy, że mamy 

zaparowane okna, a także gdy z kratek wentylacji 
grawitacyjnej nawiewa zimne powietrze, to sygnał, iż 
dotyczy nas omawiany problem.  

Trzeba przestrzegać kilku zasad, aby do tego nie 
doszło. 

 

A więc pamiętajmy: 

 skrzydła okienne należy utrzymywać w 
rozszczelnieniu, bądź zamontować nawiewniki, 

 nie można dopuścić do długotrwałego wyziębiania 
mieszkania,  

 nie wolno ZAKLEJAĆ, ZASTAWIAĆ KRATEK 
WENTYLACYJNYCH, należy REGULARNIE JE 
CZYŚCIĆ, 

 nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się pary 
wodnej z kuchni i łazienki po całym mieszkaniu. I w 
takim przypadku wietrzyć – często, intensywnie, choć 
krótko np. poprzez otwarcie na krótką chwilę szeroko 
okna w pomieszczeniach (powoduje to przewiew 
przy zamkniętych termozaworach), 

 w trakcie intensywnego gotowania należy zapewnić 
wentylację,  

 trzeba sprawdzać czy za meblami, szafkami 
wiszącymi nie tworzy się szary nalot.  

 
Warto o tym pamiętać, bo dzięki ograniczeniu 

zawilgocenia nie dopuścimy do powstania grzyba, dzięki 
czemu unikniemy kosztów związanych z jego likwidacją i 
remontem mieszkania. Ponadto przy wysokim poziomie 
wilgotności potrzeba więcej ciepła do zapewnienia 
komfortu cieplnego, a to generuje wyższe opłaty za 
ogrzewanie. Co istotne też, zapewnienie właściwej 
wilgotności w pomieszczeniach sprawi, że będziemy 
mieć lepsze samopoczucie i ograniczymy ryzyko 
zachorowania. 

Dział techniczny. 

 

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK! 
 

W ostatnim czasie dział remontowy naszej Spółdzielni 
przyjął wiele zgłoszeń w sprawie niedrożnej kanalizacji 
sanitarnej, nierzadko połączonej z cofnięciem wody, która 
zalała mieszkanie. Jak się okazuje, zdecydowana 
większość przypadków zatkanych rur wynika z 
niefrasobliwości mieszkańców. Okazuje się, że 
pracownicy, odtykając kanalizację, znajdują w niej 
niemałe „skarby”. Poza standardowymi pampersami, 
podpaskami, pojemnikami, znaleziono też m.in. obuwie 
dziecięce czy duże, niepokrojone warzywa! Niestety, 
takich gabarytów odpady nie mają szans przedostać się z 
wewnętrznej kanalizacji budynku do kanalizacji miejskiej. 
A w konsekwencji są przyczyną poważnych i 
kosztownych awarii.  

Apelujemy o rozsądek, zwłaszcza że obok każdego z 
budynków znajdują się pojemniki na rozmaite odpady, do 
których to właśnie trzeba wyrzucać śmieci.  

Zatem nie wyrzucajmy odpadów do toalety! Dzięki 
temu możemy zapobiegać awariom, zatorom, niszczeniu 
rur, zanieczyszczeniu środowiska, a także kosztownym 
remontom.     Dział remontowy 

Przypominamy, czego nie wolno wrzucać do 
toalety: 

 
 chusteczek nawilżanych,  

 pieluch jednorazowych,  

 podpasek,  

 ręczników papierowych,  

 patyczków i wacików kosmetycznych 

 olejów, tłuszczy 

 lekarstw, strzykawek, plastrów 

 resztek jedzenia, odpadów kuchennych, 

 materiałów budowlanych, farb, lakierów, itp., 

 pojemników, opakowań, 

 zabawek,  

 odzieży, obuwia… 
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PATRONI ROKU 2016 
 

Jak wiemy, papież Franciszek ogłosił w grudniu początek Roku 
Miłosierdzia w Kościele katolickim. Kaszubskim Patronem Roku 
2016 jest wybitny historyk prof. Gerard Labuda. A kogo dla całej 
Polski obrał Sejm RP? Zwyczajowo jest ich trzech, a Senat dodaje 
jeszcze dwóch. W dniu 9 grudnia na posiedzeniu sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu zaproponowano Henryka Sienkiewicza i 
Feliksa Nowowiejskiego, jednak 10 grudnia członkowie PiS zgłosili 
inne kandydatury: Brata Alberta, Cichociemnych i 1050-lecia chrztu 
Polski. Natomiast 18 grudnia Senat RP opowiedział się za 
Sienkiewiczem i ostatecznie 22 XII Sejm zdecydował się na cztery 
poniższe kandydatury: 

1050-lecie chrztu Polski (966) – jak wszyscy pamiętamy ze 
szkolnej nauki, ówczesny władca Polan, książę Mieszko I, rok 
wcześniej ożenił się z Dobrawą (Dąbrówką), córką czeskiego króla 
Bolesława Srogiego. Nie wiadomo, gdzie Mieszko został razem ze 
swoim dworem ochrzczony – w niemieckiej Ratyzbonie czy w 
Poznaniu, Lednicy lub Gnieźnie. Na chrzest zdecydował się z 
powodów politycznych. Prowadził wojny z zaodrzańskim 
plemieniem wojowniczych słowiańskich Wieletów, mających sojusz 
z Czechami. Przez swój ożenek rozbił ów sojusz.  Antypogańskie 
boje prowadziły marchie niemieckie i Mieszko rozumiał, że nowa 
religia pomoże mu zachować niezależność od chrześcijańskich 
margrabiów niemieckich (choć nie całkiem od cesarza). Według 
niektórych miał silne związki ze skandynawskimi wikingami. Być 
może z nich składała się jego bitna 3-tysięczna drużyna, a może 
wikingiem – wbrew legendzie - był nawet on sam (z jego czasów 
pochodzi łaciński dokument zaczynający się słowami „Dagome 
judex” (= pełnomocnik Dagome), a nie brzmi słowiańsko podane 
tam imię Dagome, który zresztą mógł być imieniem twórcy tekstu). 
W każdym razie jest pierwszym historycznym władcą Polski, ojcem 
pierwszego polskiego króla – Bolesława Chrobrego. Pierwszym 
biskupem w Polsce był Włoch Jordan (Giordano). Za czasów 
Bolesława Chrobrego św. Wojciech w Gdańsku chrzcił tutejszych 
mieszkańców, jednak jeszcze długo chrześcijanami były przede 
wszystkim elity. Prosty lud trzymał się swoich dawnych bogów, 
świętych gajów, starych zwyczajów gdzieniegdzie nawet do XVI 
wieku. Na Pomorzu nawrót do pogaństwa nastąpił podczas 
zamieszek po śmierci Bolesława Chrobrego (1025) i dopiero po 
prawie 100 latach książę Bolesław Krzywousty po nowym podboju 
siłą przywrócił tu chrześcijaństwo. 

Przyjęcie chrześcijaństwa było niewątpliwie skokiem 
cywilizacyjnym. W państwie Mieszka pojawili się duchowni ze 
znajomością sztuki pisania i czytania, a wkrótce zakony i 
rzemieślnicy, dzięki którym rozwinęła się nowoczesna gospodarka, 
budownictwo sakralne i obronne.  

Cichociemni – żołnierze-partyzanci Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, a po przerzuceniu do okupowanej Polski członkowie 
Armii Krajowej. Spośród 2613 kandydatów, po selekcji oraz 
intensywnym szkoleniu w Wielkiej Brytanii, do kraju przerzucono 
316. Pierwszy skok podczas 82 lotów odbył się nocą 15/16 lutego 

1941 r., ostatni – 27 grudnia 1944 roku. Łącznie z tego grona 
zginęło 103 w różny sposób: podczas lotu, w trakcie skoku, po 
zażyciu trucizny, z rąk gestapo, a 10 już z rąk UB. W powstaniu 
warszawskim walczyło 91 cichociemnych i wtedy 18 zginęło. Do 
najbardziej znanych cichociemnych należeli Zdzisław Jeziorański 
(ps. „Jan Nowak”), gen. Leopold Okulicki (ps. „Niedźwiadek”) i 
jedyna kobieta – gen. Elżbieta Zawacka (ps. „Zoya”). Cichociemni 
patronują obecnie licznym szczepom harcerskim. 

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – ur. w Woli Okrzejskiej 
(Podlasie) z rodziny o korzeniach tatarskich (jeszcze dziadek był 
muzułmaninem!). Na chrzcie otrzymał aż cztery imiona: Henryk, 
Adam, Aleksander, Pius. Jego patriotyczne powieści, drukowane w 
odcinkach „ku pokrzepieniu serc” - „Krzyżacy”, „Trylogia” - były 
kiedyś równie popularne jak obecnie niektóre seriale telewizyjne. 
Toteż z okazji 25-lecia jego twórczości (1900) ze składek 
społecznych zakupiono i podarowano mu dworek w Oblęgorku 
(kieleckie). Po książkowym wydaniu powieści „Quo vadis” otrzymał 
za całokształt twórczości Nagrodę Nobla (1905) jako pierwszy Polak 
w dziedzinie literatury. Jego utwory tłumaczono na wiele języków. 
Wiele z nich z czasem zostało przeniesionych na filmowy ekran. 
Lekturą szkolną – obok niektórych nowel, „Krzyżaków” i „Potopu” - 
stała się powieść dla młodzieży „W pustyni i puszczy”(1910). 
Ostatnie lata życia spędził w Szwajcarii, gdzie razem z Ignacym 
Paderewskim współzałożył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł i został pochowany w Vevey, ale w 
1924 r. jego ciało uroczyście przewieziono do Polski i złożono w 
podziemiach warszawskiej katedry św. Jana, obok trumny 
zamordowanego pierwszego prezydenta Polski Odrodzonej, 
Gabriela Narutowicza. 

Feliks Nowowiejski (1877-1946) – ur. w Wartemborku (obecnie 
Barczewo) na Warmii. Muzycznie kształcił się w Świętej Lipce, 
Berlinie, Ratyzbonie. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, 
organistą-wirtuozem, a papież Pius XI przyznał mu tytuł szambelana 
papieskiego. Wśród licznych kompozycji wymienić trzeba muzykę 
do „Roty” M. Konopnickiej. Pierwsze publiczne wykonanie pieśni 
przez chór poprowadził osobiście – było to 15 lipca 1910 r. pod 
Pomnikiem Grunwaldzkim (ufundowanym przez I. Paderewskiego) 
w Krakowie, w 500-lecie bitwy. Przed wojną, gdy powszechna była 
radość ze skrawka dostępu do morza, wielką popularność zyskała 
sobie jego opera pt. „Legenda Bałtyku” (1924). Już w 1919 ułożył 
melodię do wiersza Stanisława Rybki „Hymn do Bałtyku”; pieśń ta 
była potem w każdym śpiewniku. Dla nas, Kaszubów, jest cenne, że 
to on, wybitny kompozytor, skomponował muzykę do marsza H. 
Derdowskiego „Tam, gdze Wisła òd Krakòwa...”, uznawanego za 
nieoficjalny hymn kaszubski. W Polsce Odrodzonej i potem aż do 
śmierci F. Nowowiejski mieszkał i pracował w Poznaniu. Jak 
uzasadniono wniosek o uznanie go za patrona 2016 r.: „Jest to 
artysta, którego dorobek miał wpływ na całą kulturę muzyczną 
świata, w szczególności Polski”. 

Jerzy Hoppe

 

STRAŻ MIEJSKA MA JUŻ ĆWIERĆ WIEKU 
 

Każdego dnia na ulicach Rumi, w tym naszego osiedla, spotkać można patrole Straży 
Miejskiej. Strażnicy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, a także porządkiem w 
mieście. 

I tak się już dzieje od 25 lat! Dokładnie 1 listopada 1990 roku weszła w życie uchwała 
Rady Miejskiej Rumi, na mocy której powołano Straż Miejską. Na początku Straż 
funkcjonowała jako referat Urzędu Miasta Rumi, a dopiero w 1994 rok stała się 
samodzielną jednostką samorządową. Pierwszą „siedzibą” Straży Miejskiej był pokój w 
Urzędzie Miasta – w 1993r. przeniosła się ona do obecnej siedziby przy ul. Abrahama. 

Straż na początku liczyła dwie osoby: komendanta śp. Z.Warzewskiego i jednego 
funkcjonariusza, którym została A.Witkowska. Jak można przeczytać w historii SM 
(www.sm.rumia.pl), minione ćwierćwiecze to czas wytężonej pracy – licząc wszystkich od 
początku - 37 strażników (w tym 5 kolejnych komendantów) i 14 pracowników cywilnych 
na rzecz utrzymania i stałej poprawy spokoju i porządku publicznego w Rumi. Warto 
dodać, że obecny komendant SM – p. Roman Świrski (pełniący tę funkcję od 2004r.) to 
mieszkaniec naszego osiedla     Redakcja 

 
Z okazji 25-lecia Straży Miejskiej odbyła się jubileuszowa 

uroczystość 

http://www.sm.rumia.pl/
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Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 
 

W ostatnim czasie w spółdzielczym Domu Kultury tętniło 
życie artystyczne.  

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki ze „Słonecznej 
Jedynki” gościły seniorów swoich rodzin. Były deklamacje, 
tańce i wielki świąteczny tort.  

Dla najmłodszych zorganizowaliśmy zimowy spektakl pt. 
„Chatka zajączka", który wystawił słupski teatr „Władca 
Lalek". Były to perypetie małego szaraka, którego przebiegły 
lis wyrugował z własnego domostwa. Spotkaniu towarzyszyła 
promocja książki „Puszka, Puszek i święta", którą poprowadził 
autor, Pan Włodzimierz Zakrzewski.  

Dla osób dorosłych wystąpili artyści z toruńskiego teatru 
„Afisz". Ta sprawdzona artystyczna marka pod kierunkiem 
Jacka Pietruskiego wystawiła jego autorski spektakl pt. 
„Blondi, czyli wieczór u nieco starszych panów". Dużo 
zabawnych zwrotów akcji oraz świetne piosenki przy 

akompaniamencie Krzysztofa Zaremby były świetną formą na 
spędzenie sobotniego karnawałowego wieczoru.  

W ramach otwartego wykładu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku odbyło się spotkanie z dyrektorem Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego, Panem Michałem Targowskim, który 
przeprowadził swojego rodzaju gawędę, popartą barwnymi 
slajdami na temat roli ogrodów zoologicznych w ratowaniu 
ginących gatunków zwierząt.  

W ramach działalności charytatywnej zorganizowaliśmy 
dwie zabawy karnawałowe dla podopiecznych rumskiego 
MOPS-u oraz koncert dla Piotrka Kotowskiego, w którym 
wystąpił zespół „Shantymentalni” oraz Jerzy Stachura.  

Karnawał zakończyliśmy uroczyście w minioną niedzielę 
spektaklem "Oldstar, czyli Wojna Wyjcom", w którym 
wystąpił pochodzący z naszego miasta duet aktorski 
Agnieszka Skawińska i Piotr Lewicki. 

Leszek Winczewski
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Pomoc z „Iskierki” 

dla WOŚP i zwierząt 
ze schronisk 

 

Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku przedszkolaki z „Iskierki” chętnie 
włączyły się do tego przedsięwzięcia w Domu Kultury SM 
„Janowo”. Tym razem dzieci wspólnie z rodzicami tłumnie 
zgromadzoną widownię zaskoczyły przedstawieniem pt. 
„Bajkowe jasełka”. Następnie grupa naszych małych 
tancerzy zaprezentowała się w „Gwieździstym tańcu”.  

„Iskierka” stara się pomagać na wielu płaszczyznach. 
Dlatego też nauczycielki zorganizowały w przedszkolu 
zbiórkę karmy oraz różnych akcesoriów dla zwierząt ze 
schronisk OTOZ Animals w Dąbrówce i „Ciapkowo” w Gdyni. 
Zebrane rzeczy chętni rodzice wraz z dziećmi dostarczyli 
zwierzętom. Dzięki temu mieli oni również okazję do 
lepszego poznania tego typu miejsc. 

Współpracującym z nami rodzicom, kierownictwu Domu 
Kultury SM „Janowo” oraz schronisk dziękujemy za 
umożliwienie przedszkolu propagowania wśród 
wychowanków działań charytatywnych w środowisku 
lokalnym. 

Wszystkich zachęcamy do śledzenia naszych poczynań. 
Ewelina Kamińska 

 

UHONOROWANY 
 

23.01.2016 r. w siedzibie gdańskiego IPN odbyło się 
uroczyste wręczenie panu Stefanowi (Istvan'owi) Elek 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 
przyznanego przez Prezydenta RP - na wniosek Marka  
Zawadzkiego, prezesa Fundacji Nauki Polskiej im. inż. 
Witolda Zglenickiego w Rumi. 

W 1944 r. 98-letni dziś pan Elek uratował z kolegami 
życie ok. 2000 warszawiaków, wywożąc ich podczas 
Powstanie Warszawskiego wozami konnymi (pozyskanymi 
od podwarszawskich ogrodników) spod samych  barykad 
Mokotowa w kierunku miejscowości na skraju Puszczy 
Kampinoskiej - z dala od SS i własowców. 

Wręczenia orderu dokonał pan Maciej Łopiński - minister 
w kancelarii Prezydenta. Obecni byli: attache ambasady 
Republiki Węgier, dyrektor oddziału gdańskiego IPN, 
przedstawiciel Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Przewodniczący koła AK w Gdańsku, harcerze, powstańcy, 
żołnierze niezłomni i wnioskodawca  -  ok. 40 zaproszonych 
gości. 

Marek Zawadzki 
 

 Wyjaśniamy, że p.Stefan Elek to mieszkający w Trójmieście 
obywatel polski pochodzenia węgierskiego, który w czasie 
wojny był w węgierskim wojsku i stacjonował w okupowanej 
Polsce. Podczas Powstania Warszawskiego węgierscy 
żołnierze współpracowali z AK przy ewakuacji ludności 
cywilnej z miasta.    Redakcja 

PAMIĘTAJ O 1% 

 

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym przypominamy o 
możliwości odliczenia 1% podatku na wybraną przez siebie 
organizację pożytku publicznego. 

Poniżej podajemy numery KRS zwracających się o pomoc 
mieszkańców Rumi, a także różnych organizacji działających na 
terenie naszego miasta. 

 
SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY 

KRS: 0000061527 Cele: P25 – Rumia Wspomożycielka lub P24 – 
Rumia św. Krzyż lub S12 – Rumia Nasz Dom lub S14 Rumia – Szkoły 
Salezjańskie  

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel: Adam Dybizbański 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel: 11694 Briszke Dawid 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: : 0000037904 Cel: 2097 Kostrzewa Paweł 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel: 20028 Tafelski Marcin 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel:18950 Julia Szmit 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

KRS: 0000037904 Cel:1859 Łukasiewicz Agata 

 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY 
SPOŁECZNEJ 

KRS: 0000049740 

 
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 

KRS: 0000228279 Cel: Postaw na Rodzinę 

 
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT – 
VIVA! 

KRS: 0000135274 Cel: Bezbronne Zwierzęta 

 
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
W RUMI RUTW – RUMIA 

KRS: 0000298629 

 
FUNDACJA TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚĆI 

KRS: 0000216884 

 
FUNDACJA DOBROCZYŃCA 

KRS: 0000421936 

 
FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM.INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO 

KRS: 0000177013 

 
SPINACZ – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN 
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

KRS: 0000232113 

 
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW 

KRS: 0000015808 

 
RUMSKI KLUB SPORTOWY 

KRS: 0000334227 

 
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA 

KRS: 0000315840 

 
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK 
NIEBA" 

KRS: 5882378570 

 
OTOZ ANIMALS 
KRS: 0000069730 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 

  

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

Lokal o pow. 16,9m
2  

położony jest na IV piętrze, idealny na dodatkowe pomieszczenie. 
Lokal wyposażony jest w instalację 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. 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 

 

 posiada na wynajem lokal użytkowy przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0m2 
 

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

 

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

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 

 

 posiada na wynajem lokal w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 31 C 
 

Lokal o pow.  9,5m
2  

, 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. 

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

 
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE DYWANÓW, wykładzin, sof, 
materaców. Usługa u klienta w domu.  
Ecomyjnia Rumia tel. 510-543-454 

 
WYNAJMĘ GARAŻ 793 984 901 

 

 
 
 
 

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. 

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 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

 

RUMSKI UNIWERSYTET III WIEKU 
serdecznie zaprasza do udziału w wykładach i warsztatach osoby,  

które ukończyły 55 lat. 

Zapisy w środy od 14.00 do 15.30 w Miejskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19.  

Wpisowe 30 zł. Więcej informacji na stronie www.utwr-umia.pl 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
http://www.utwr-umia.pl/


 

 

 

 

 

pierwszy tydzień 

dzień Godz. 
Dzieci w wieku 6-10 lat 

Godz. Młodzież w wieku 11-15 lat 

15.02 
poniedziałek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
„Czerwony kapturek” – wystawia Teatr 
Barnaby 

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 
g.14.00 

Tenis stołowy – piłkarzyki  
Warsztaty - ABC gitary biwakowej  
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty szachowe 

16.02 
wtorek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Mój przyjaciel pies” – spotkanie z hodowcą 
rasy Bernardyn  

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 
g.14.00 

Tenis stołowy - piłkarzyki 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty szachowe 

17.02 
środa 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Zaczarowany świat iluzji” – Agencja  
Pro Magia 

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 
g.14.00 

Tenis stołowy - piłkarzyki 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty szachowe 

18.02 
czwartek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Piła również może śpiewać” – warsztaty 
muzyczne  

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 
g.14.00 

Tenis stołowy - piłkarzyki 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty szachowe 

19.02 
piątek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
Pokazy ptaków drapieżnych – Sokolnictwo 
Użytkowe  

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 
g.14.00 

Tenis stołowy - piłkarzyki 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty szachowe 

drugi tydzień 

22.02 
poniedziałek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „W krainie instrumentów perkusyjnych” –  
Trio Per Ka – Gdańska Akademia Muzyczna 

g.13.00 
 
g.13.00 
g.14.00 

Spotkania z podróżnikiem – 
„Antarktyda” 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 

23.02 
wtorek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Muzyka ze smyka” – artyści Teatru 
Muzycznego w Gdyni 

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 

Warsztaty śpiewu solowego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 

24.02 
środa 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Gdańsk w legendzie zamknięty” – wystawia 
Teatr Qfer z Gdańska 

g.13.00 
 
g.13.00 
g.14.00 

Spotkania z podróżnikiem – 
„Wulkany - Etna, Wezuwiusz” 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 

25.02 
czwartek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
Zabawy w „Krainie Lodu” z Anną, Elzą i Olafem 

g.13.00 
g.13.00 
g.14.00 

Warsztaty śpiewu solowego 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 

26.02 
piątek 

g.10.00 
g.11.00 
g.12.00 

Warsztaty plastyczne  
Zajęcia taneczne 
 „Drogowy zawrót głowy” – wystawia  
Teatr Qfer z Gdańska 

g.13.00 
 
g.13.00 
g.14.00 

Spotkania z podróżnikiem – 
„Półwysep Krym” 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 
Warsztaty - ABC gitary biwakowej 

 

serdecznie zapraszamy 

 

FERIE  ZE  SZTUKĄ  -  2016 

N I E  M A  C Z A S U  N A  N U D Ę  !  
 

 Dom Kultury  

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

„JANOWO” 

 

PROGRAM ZAJĘĆ 


