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MASZ POMYSŁ? PODZIEL SIĘ NIM Z NAMI  

Mieszkańcy Spółdzielni zadecydują  

 

Na stronie 3. zamieszczamy ankietę i informację na temat kolejnej akcji organizowanej specjalnie dla mieszkańców 
naszej Spółdzielni. Wzorem ubiegłorocznej ankiety zamieszczamy kolejną, poprzez którą mieszkańcy będą mogli 
przedstawić swoje pomysły dotyczące realizacji nowych, rozmaitych prac, inwestycji. Tym razem prosimy również o 
uwagi czy pomysły dotyczące usprawnienia działalności pozaremontowej Spółdzielni.  
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat i wzięcia udziału w ankiecie. Zarząd Spółdzielni 
 

BĘDZIE REMONT ULICY 
Dziękujemy za głosy!!!! 

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu i skutecznemu 
oddawaniu głosów na projekt dotyczący naszego osiedla 
o nazwie: „Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu 
„Janowo” – Gdańska 37-39” – którego inicjatorami byli 
prezes Spółdzielni Józef Chmielewski i przewodniczący RN 
Tadeusz Piątkowski – będzie realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

Co prawda na dzień wydania gazetki (7.10) nie znamy 
oficjalnej liczby oddanych głosów, te zostaną ogłoszone 
podczas Gali Budżetu 13 października. Otrzymaliśmy 
jednakże zaproszenie na Galę – jako jedni z jedni 
beneficjentów. 

Dla przypomnienia: nasz projekt dotyczy remontu 
fragmentu ulicy na wysokości bud. Gdańska 37 i 39 (od 
progu zwalniającego) – 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 – 
zwłaszcza dzieci. Całkowity koszt prac szacowany jest na 
200 tys. zł. Remont będzie realizowany w 2017 roku.  

Jeszcze raz dziękujemy za głosy!!!! 
A.F. 

 

REMONT NA UKOŃCZENIU 
 

Rozpoczęta w czerwcu br., rewitalizacja pawilonu 
handlowo-usługowego przy ul. Pomorskiej 11 zbliża się 
ku końcowi. Trwają prace wykończeniowe związane z 
dociepleniem ścian pawilonu, wykonywane są prace 
brukarskie w patio i nasadzenia. Ukończono remont w 
Domu Kultury i montaż klimatyzacji. 

Do wykonania został jeszcze remont nawierzchni 
zewnętrznych chodników, budowa nowych miejsc 
parkingowych, a przede wszystkim połączenia dróg 
wokół pawilonu. Prace te – jak pisaliśmy – będą 
wykonywane w części przez Spółdzielnię, w pozostałym 
zakresie w ramach współpracy z gminą.  Red.

 

 
Tak prezentuje się odświeżona elewacja pawilonu 

 
Na wewnętrznym patio trwają prace brukarskie, lada dzień rozpoczną 

się też nasadzenia 

 
W Domu Kultury gotowe jest już pomieszczenie techniczne wraz z 
systemem sterującym klimatyzacją 
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ZJAZD PRZEDKONGRESOWY 
 

Delegaci SM Janowo: Z. Antochowski i Z. Rachwald uczestniczyli w Zjeździe Pomorskich Spółdzielni Mieszkaniowych przed VI 
Kongresem Spółdzielczości RP. Przedstawiamy ich relację. Red. 
  

Celem Zjazdu, który obradował 22 września w Gdańsku, 
było wypracowanie stanowiska pomorskich spółdzielców 
wobec aktualnych problemów ruchu spółdzielczego. Nadto 
należało wybrać delegatów Pomorza na VI Kongres. 

Wśród wielu istotnych zagadnień najbardziej pilna 
wydaje się konieczność włączenia spółdzielczości 
mieszkaniowej w działania objęte niedawno ogłoszonym 
Narodowym Planem Mieszkaniowym. Bo to spółdzielnie, a 
nie deweloperzy, mają potencjał dla niskokosztowego 
rozwoju budownictwa. Ale w tym celu winny być spełnione 
ważne postulaty - jak np. powrót do spółdzielczego 
budownictwa lokatorskiego i ustanawiania spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali. 

Wystąpienie programowe miał na zjeździe prezes 
Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 

RP Jerzy Jankowski. Wskazał na szereg interesujących 
inicjatyw przedstawianych obecnie przez Związek w 
kontaktach z rządem, mających na celu zmianę ustaw 
regulujących funkcjonowanie spółdzielczości w Polsce, w 
tym szczególnie spółdzielczości mieszkaniowej. Ponadto 
zwrócił on uwagę na przygotowywane zmiany przepisów w 
zakresie użytkowania wieczystego gruntów, gospodarki 
śmieciowej czy ustalania opłat za wodę i kanalizację.  

W dalszej części obrad zatwierdzono tezy programowe 
oraz wybrano dwunastu delegatów pomorskiej 
spółdzielczości mieszkaniowej na VI Kongres 
Spółdzielczości, który odbędzie się w grudniu br. w 
Warszawie. 

Z.A. i Z.R.  

 

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 
 Mamy najniższy wskaźnik zadłużenia! 

 

Pod koniec września miało miejsce kolejne posiedzenie 
Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. W porządku obrad 
znalazły się sprawozdania z wykonania planu społeczno-
gospodarczego i planu funduszu remontowego za 8 
miesięcy br. 

Jak wynika ze sprawozdania, wszystkie zaplanowane 
prace i roboty są wykonywane zgodnie z harmonogramem. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Spółdzielnia może się 
pochwalić najniższym w historii wskaźnikiem 
zadłużenia. Jest to możliwe dzięki sprawnej i przyjaznej 
polityce windykacyjnej /rozmowy, doradztwo, stosowanie 
ugód, rozkładanie zadłużenia na raty/, pracy i 
zaangażowaniu pracowników, a przede wszystkim podejściu 
samych mieszkańców. 

Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli kolejne dwa 
regulaminy: funduszu remontowego  oraz konserwacji, 
naprawy i wymiany stolarki okiennej, których zapisy zostały 
dostosowane do obowiązujących przepisów i praktyki 
stosowanej w naszej Spółdzielni. Przypominamy, że treść 
obowiązujących regulaminów można znaleźć na stronie 
internetowej Spółdzielni www.smj-rumia.pl zakładka 
Regulaminy. 

W trakcie obrad zatwierdzono także uchwałę w sprawie 
sprecyzowania zasad finansowania rewitalizacji pawilonu 
handlowo-usługowego przy ul. Pomorskiej 11. 

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady 
przekazali uwagi i zgłoszenia, a także zajmowali się 
korespondencją od mieszkańców.  

A.F. 

 

MAMY WYBIEG DLA PSÓW  
 

Na terenie naszego osiedla, a dokładniej na rogu ul. 
Gdańskiej i Pomorskiej – naprzeciwko budynku Gdańska 41 
i skate parku – powstaje właśnie wybieg – plac treningowy 
dla piesków. 

Wybieg będzie ogrodzony, jego nawierzchnia będzie z 
piasku i stanie na nim wiele urządzeń treningowych. Nie 
zabraknie też specjalnych pojemników z woreczkami na psie 
odchody i pojemników na te ostatnie. 

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach 
zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. 

Przy okazji apelujemy ponownie do wszystkich 
właścicieli piesków o wyprowadzanie pupili jak najdalej od 
budynków, a szczególnie placów zabaw czy osiedlowych 
boisk – np. na pobliskie łąki przy ul. Pomorskiej, a także o 
bezwzględne sprzątanie ich odchodów. Przypominamy, że 
zgodnie z informacją pozyskaną z rumskiego magistratu, 

woreczki z psimi odchodami można wrzucać do wszystkich 
pojemników na śmieci.    Red. 

 

NOWE WYMIARY OPŁAT CZYNSZOWYCH 
 

W związku z nowymi taryfami OPEC Gdynia i EDF Polska S.A. w Gdyni zmianie ulegają stawki dotyczące opłaty stałej za 
ciepło, opłaty zmiennej za centralne ogrzewanie oraz opłaty zmiennej za ciepłą wodę. 

W budynkach zasilanych energią ze stacji grupowych (stare zasoby) cena 1GJ z 64,74 zł wzrasta do 64,98 zł, natomiast w 
budynkach nowych – zasilanych z węzłów wysokoparametrowych z 64,47 zł na 64,81 zł. 

Zmianie ulegają także ceny podgrzania wody i są one uzależnione od sposobu jej podgrzania. 
Powyższe zmiany w naszej Spółdzielni obowiązywać będą od 1 października 2016r. i są uwzględnione w nowych wymiarach 

opłat czynszowych, które otrzymali Państwo we wrześniu br.  

 

http://www.smj-rumia.pl/
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KOLEJNA EDYCJA ANKIETY 
Masz pomysł? Podziel się nim z nami !!! 

 

Po raz trzeci chcielibyśmy prosić Państwo o pomoc przy tworzeniu 
planów na przyszły rok. W poprzednich latach, w ramach ankiety, 
mieszkańcy złożyli propozycje wykonania rozmaitych prac, remontów, które 
ich zdaniem powinny zostać wykonane na osiedlu. W wyniku 
przeprowadzonych ankiet 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 
ważniejszych pracach piszemy w ramce obok). 

Jako że zbliża się czas tworzenia planów finansowych na rok 2017 
(w grudniu Rada Nadzorcza będzie je zatwierdzać), chcemy Państwu 
zaproponować kolejną edycję ankiety – tym razem skoncentrowaną nie 
tylko na zgłaszaniu konkretnych potrzeb, prac, remontów, ale także 
pozaremontowych – może mają Państwo pomysł na jakieś rozwiązania 
usprawniające funkcjonowanie Spółdzielni ?  Tak, byśmy mogli stworzyć 

po raz kolejny swój spółdzielczy budżet obywatelski. Dzięki temu w trakcie 
planowania przyszłorocznego funduszu remontowego i planu społeczno-
gospodarczego będziemy mogli – w miarę możliwości – zapisać Państwa 
propozycje do realizacji.  

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do 
Spółdzielni. Można ją wrzucić do specjalnych skrzynek, które stoją: przy 

kasie na I piętrze biura administracji 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 no@smj-rumia.pl.  

Ankiety prosimy złożyć lub przesłać do 21 października br. 
Zarząd Spółdzielni 

 

 

ANKIETA 
„PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM POMYSŁEM” 

 

1. Co powinno być jeszcze zrobione na osiedlu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

2. Pani/Pan pomysł na usprawnienie funkcjonowania Spółdzielni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

Jestem mieszkańcem budynku (prosimy podać tylko nazwę ulicy i nr budynku) ul. …………………………………………… nr ……………….. 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

REALIZACJA PROPOZYCJI 
 MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI w 2016r. 

(najważniejsze wykonane prace zgłoszone poprzez 
ankietę „Czego jeszcze potrzebujemy na osiedlu?”) 

 

 nasadzenia na terenie osiedla, przycinanie 
drzew i krzewów 

 remont chodnika przy ul. Gdańskiej wzdłuż 
bud. Gd. 22, 24 wraz dojściem do ul. Gdańskiej 

 parking przy bud. Poznańska 14-16 

 modernizacja pawilonu handlowego przy 
 ul. Pomorskiej 11 wraz z remontem Domu 
Kultury 

 naprawa nawierzchni przy Szczecińskiej 1 

 w tym roku wykonany będzie parking przy bud. 
Gdańska 24 

 

Zgłoszenia dot. remontu ulicy, wytyczenia przejść dla 
pieszych przy nowym placu zabaw przy  
ul. Gdańskiej 33-37. Będzie to realizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego (więcej na str. 1). Podobnie 
jak wnioskowane powstanie fontanny w Parku 
Żelewskiego. Realizacja tych prac przewidziana jest w 
roku przyszłym. 
Ponadto wystosowano pisma do Straży Miejskiej, 
Policji, PUK (prośby o interwencje, kontrole, zmiany), 
do Urzędu Miasta Rumi w sprawie zgłoszeń 
dotyczących terenu gminy oraz dokonano wielu 
drobnych prac porządkowych i konserwacyjnych 
zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców. 

 
Wyremontowano chodnik przy ul. Gdańskiej na wys. bud. 24 i 22 

 
Uporządkowano miejsca postojowe przy ul. Szczecińskiej 

http://www.smj-rumia.pl/
http://www.smj-rumia.pl/
mailto:no@smj-rumia.pl
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PAMIĘTAJMY O WIETRZENIU MIESZKAŃ 

 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
tradycyjnie przypominamy podstawowe zasady 
prawidłowego grzania i wietrzenia mieszkań. Bo jak 
niejednokrotnie można było przeczytać w „Naszych 
Sprawach”, nieprawidłowości w tym zakresie powodują, 
że na ścianach w naszych mieszkaniach niestety często 
powstaje grzyb i rośnie zużycie ciepła. 

Wynika to przede wszystkim z niewystarczającego 
wietrzenia mieszkań. Wszystkie nasze domy są dobrze 
docieplone, część z mieszkańców wymieniła okna na 
nowe, szczelne. Oczywiście dobrze zaizolowane ściany 
pozwalają zmniejszyć koszty ogrzewania, ale gdy nie ma 
właściwej wentylacji (zwłaszcza po wymianie okien na 
nowe, szczelne) pojawia się grzyb.  

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 oraz wzrost ilości 
ciepła potrzebnego do ogrzania mieszkania. Jeśli zatem 
obserwujemy, że mamy zaparowane okna, to jest to 
pierwszy sygnał, iż w mieszkaniu jest zbyt duża 
wilgotność, co najczęściej jest wynikiem braku właściwej 
wentylacji.  

Z kolei zastawianie meblami kaloryferów powoduje, że 
ciepło (mimo nawet odkręconych na maksimum 
zaworów) jest tylko w tym obrębie, a w pozostałej części 
pomieszczenia może być odczuwalna niższa 
temperatura. Ponadto z reguły powoduje to wzrost 

zużycia ciepła, a w konsekwencji wyższy rachunek za 
ogrzewanie. 

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. Zapewnienie właściwej 
wilgotności w pomieszczeniach sprawi, że będziemy 
mieć lepsze samopoczucie i ograniczymy ryzyko 
zachorowania.  

Dział Techniczny

 

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej  
im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 

 

PROGRAM FESTIWALU 
Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi 

 

19 października 2016 r. 
 Regulaminowe próby organowe uczestników konkursu muzyki organowej  
 

20 października 2016r 

 Konkurs Muzyki Organowej I etap – rozpoczęcie godz. 10.00  
 Koncert "Trio Organowe" – godz. 19.00  

Wykonawcy: prof. Alexander FISEISKY - Moskwa – Rosja; prof. Giulio MERCATI - Lugano – Włochy; 
prof. Roman PERUCKI - Gdańsk  

 

21 października 2016 r. 
 Konkurs Muzyki Organowej - II etap – rozpoczęcie godz. 12.00 
 Koncert Grzegorz TURNAU z Zespołem - godz. 19.00  
 

22 października 2016 r. 
 Konkurs Zespołów Chóralnych i Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim. Rozpoczęcie 

- Wspólne wykonanie pieśni  "Gaude Mater Polonia" - Teofil Klonowski - godz. 10.00  
 Koncert finałowy godz. 16.00 

„Bogurodzica” 
Wojciech Killar – Victoria, Angelus, Exodus 
Wykonawcy: A.Tomaszewska – sopran, Chór kameralny „Astrolabium”, Chór kameralny „Akolada” i Orkiestra 
Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, dyrygent: T.Wojciechowski. 

 Uroczysta msza św. - godz. 18.00 
 Ogłoszenie wyników konkursów i koncert laureatów - godz. 19.00 
 

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu można znaleźć na stronie: festiwalrumia.pl 
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62. URODZINY MIASTA RUMI 
 

7 października 1954 r. przyniósł  mieszkańcom gminy 
Rumia ważną zmianę. Po kolejnej reformie 
administracyjnej przestali być mieszkańcami kilku 
wiosek, tworzących dużą wspólną gminę (przed wojną to 
była gmina Rumia-Zagórze), a zostali „mieszczanami”. 
Wcześniej gminni radni odmówili przyłączenia do Gdyni, 
nie chcąc statusu jedynie odległego przedmieścia. 
Swoją drogą nawet później Rumię nazywano „sypialnią 
Trójmiasta”, bo tam wielu rumian pracowało, tam się 
jeździło na zakupy. 

Tradycyjnie przyznanie danej miejscowości praw 
miejskich uznaje się za zaszczyt, swego rodzaju 
nobilitację. Dlatego też wiele miast uznaje dzień 
uzyskania takich praw za lokalne święto, odebranie zaś 
owych praw (a to się też w przeszłości zdarzało) 
traktowane jest jako degradacja. W naszych czasach 
decyduje raczej rachunek ekonomiczny. Różne 
przepisy, m.in. podatkowe, mogą preferować wieś i 
dlatego przykładowo kilkutysięczne Luzino czy 
Sierakowice póki co nie ubiegają się o prawa miejskie. 

Wracając do Rumi, po 1954 r. stopniowo swoje 
dawne nazwy formalnie traciły owe wioski, które weszły 
w skład miasta. Na mapach była już tylko 
Rumia. A wcześniej? Na moich 
świadectwach szkolnych jako miejsce 
urodzenia pisano odrębnie Białarzeka (tak, 
razem! Mojemu starszemu rodzeństwu 
sprzed 1934 r. nawet wpisywano 
Ludwichowo). Więc chyba podobnie: 
Rumia, Zagórze, Janowo. Te nazwy stały 
się zwyczajowymi określeniami „dzielnic”, 
bez urzędowej odrębności, podobnie jak 
Szmelta i późniejsze Lotnisko. Do 
historycznego centrum dawnej wsi Rumia 
teraz dodaje się „Stara”. Przystanek 
kolejowy w Janowie pierwotnie nosił nazwę 
Janowo Pomorskie. Powstające od 1949 r. 
rozwojowe liceum ogólnokształcące (w 
budynku SP nr 4, obecnie Gimnazjum nr 2) 
miało w nazwie „w Rumii-Janowie”. Przez 
dwa -i? Tak, dopiero w 1956 r. Rada 
Języka Polskiego wprowadziła ogólną 
zasadę, że nazwy miejscowości w 
granicach państwa polskiego uznaje się za 
nazwy rodzime, chociaż ich pochodzenie 
bywa różne. Dlatego teraz mamy Rumia – 
Rumi jak „ziemia – ziemi” (ale „chemia – 
chemii”, „akademia – akademii”, „premia – 
premii”, „kalwaria – kalwarii”, bo to wyrazy 
obcego pochodzenia). 

Wiejskie pochodzenie miasta Rumi 
sprawiło, że nie ma ona architektonicznego 
centrum, tak jak Puck czy Wejherowo, 
wyznaczonego przez rynek, ratusz, farny 
kościół. Podobnie zresztą nie ma go 
Gdynia, gdzie nietypowe centrum 
ukształtowało się na linii dworzec PKP – 
Skwer Kościuszki oraz Plac Kaszubski – 
ul. Świętojańska. Chociaż Rumia jest 
największym – liczbowo i terytorialnie - 
niepowiatowym miastem w Polsce, ten fakt 
wcale nie ułatwia rozwiązywanie starych 
problemów, takich jak utwardzanie setek 
ulic, budowa chodników czy 
nowoczesnego ratusza. Obecny budynek 

Urzędu Miejskiego powstał jako prowizoryczny „barak 
szwedzki” z myślą o 10-letnim okresie funkcjonowania, a 
już przekroczył – pardon! - „wiek chrystusowy”.  

Nie możemy się chlubić urodą miasta, cennymi 
zabytkami, ale wielu mieszkańców ceni sobie położenie 
między pasmami morenowych wzgórz oraz sąsiedztwo 
Mościch Błot, doskonałych terenów rekreacyjnych. 
Jednocześnie blisko nam do morskich plaż w Gdyni, 
Mechelinkach czy Rewie. No i cenna jest bliskość 
Trójmiasta z jego uczelniami, instytucjami kulturalnymi i 
innymi atrakcjami. Można by powiedzieć, że w Rumi 
mieszka się spokojnie, bez wielkomiejskiego ruchu, 
gdyby takiej opinii nie przeczyła „krajowa szóstka”. 
Chmury spalin, na szczęście rozrzedzane przez 
zachodni wiatr, na pewno nie są obojętne dla zdrowia 
mieszkańców przyległych domostw. Dlatego starania 
władz  samorządowych - nie tylko Rumi! - o obwodnicę 
(tzw. OPAT) są jak najbardziej uzasadnione. Na pewno 
wszyscy tego naszej Rumi życzymy z okazji urodzin. 

 

Jerzy Hoppe 
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KRYNICA KULTURY 

 

Słowo krynica, pewnie większości kojarzy się z 
zakończonym niedawno forum ekonomicznym w tej 
pięknej górskiej miejscowości. Jak podaje słownik 
synonimów, ma ono, aż 25 różnych znaczeń. Może 
kojarzyć się ze źródłem, strumieniem, studnią, skarbnicą, 
spichlerzem itp. Po renowacji odartego z farby i uczuć 
kwadratu przy Pomorskiej 11, miejsce to w nowej szacie 
zyskuje i to bardzo. 

Dla ludzi zaangażowanych w janowską kulturę, 
przyzwyczajonych do siermiężnego blaszaka z epoki 
późnego socrealizmu, przychodzi na myśl tylko jedno 
określenie – „krynica kultury". Miejsce przyjazne do 
którego chętnie będzie się zaglądać. Dlatego niniejszym 
zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych sekcji i 
klubów działających w ciągu tygodnia. 

Jesień nie musi być smutna. Dlatego w każdy weekend 
października i listopada zapraszamy na proponowane 
wydarzenia o których informujemy w naszym biuletynie 
oraz na stronie internetowej spółdzielni. 
8.10. koncert piosenek Kabaretu Starszych Panów, 
16.10.Biesiada Literacka z prof. Andrzejem Strzeleckim, 
23.10. dla dzieci „Janko Muzykant", a dla dorosłych 
kabaret „Miłość po włosku" teatru afisz z Torunia. 

29.10. recital piosenki aktorskiej przy akompaniamencie 
fortepianu i wiolonczeli. 
Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować dwa 
przedsięwzięcia kulturalne, w które zaangażowany był 
nasz dom kultury. 20 września z okazji dnia przedszkolaka 
pod egidą przedszkola „Iskierka" oraz „Janowiaczek" w 
janowskim parku odbył się miting najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. Przybyło ponad 300-tu 
przedszkolaków. Był kolorowy korowód wokół parku, 
muzyczne prezentacje i zabawy, puszczanie balonów 
napełnionych helem. Odczytano list otwarty dzieci 
skierowany do osób dorosłych zaangażowanych w 
wychowanie i opiekę nad małoletnimi. Całość spotkania 
zakończył kocykowy piknik i wspólne zdjęcie z użyciem 
latającego drona. W ostatnią niedzielę września odbyła się 
biesiada literacka, której gościem był znany reżyser, 
Janusz Zaorski. Twórca TVP Polonia, autor programu 
„Kawa czy herbata", ale przede wszystkim reżyser wielu 
znakomitych filmów. Warto wspomnieć takie tytuły jak, 
„Matka królów", „Piłkarski poker", „Szczęśliwego Nowego 
Yorku" oraz najnowszy obraz o losach Polaków 
wywiezionych na wschód za czasów stalinowskich, 
„Syberiada Polska". 

Leszek Winczewski 
 

RUMIANIE NA OPOLSZCZYŹNIE 
 

Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” zorganizowało w 
dniach 16-19 sierpnia br. wyjazd integracyjno-promocyjny na 
teren ziemi opolskiej. Dla większości uczestników były to 
tereny nieznane. Poznaliśmy piękne zakątki opolszczyzny 
włącznie z historią tych ziem. Zwiedziliśmy jeden z 
najpiękniejszych zespołów zamkowo- pałacowych w Polsce w 
miejscowości Moszna. Przebywaliśmy na terenach 
graniczących z Niemcami i Czechami wzdłuż rzeki Nysy. 
Odwiedziliśmy Opole, Nysę, Mosznę, Paczków, Gogolin a 
także Jasenik (Czechy) z jego charakterystycznymi jaskiniami. 
Ponadto zwiedziliśmy Górę św. Anny i jej okolice wraz z 
Kalwaryjnym Sanktuarium Podwyższenia św. Krzyża. Tam, w 
maju i czerwcu 1921 roku,  toczyły się najzaciętsze walki III 
Powstania Śląskiego, walki o polskość tych ziem. W 
Paczkowie odwiedziliśmy najsłynniejszy kościół warowny w 
Europie Środkowej pw. św. Jana Ewangelisty z 
charakterystyczną studnią głębinową umieszczoną w jednej z 
naw sanktuarium. 

W miejscowościach, które odwiedzaliśmy, spotykaliśmy 
się z przedstawicielami samorządów, organizacji 
pozarządowych, przedstawiając naszą działalność i 
dokonania w zakresie niesienia pomocy potrzebującym - 
nawiązując bezpośrednie kontakty. Były to bardzo 

interesujące spotkania, w których wymieniliśmy się 
doświadczeniami z działalności charytatywnej.  

Pomocną dłoń w organizowanym wyjeździe udzielili nam 
UM w Rumi oraz SM „Janowo” i za to chcielibyśmy 
podziękować. 

Aleksander Kubina 

 

 
Reżyser Janusz Zaorski był gościem „Biesiady Literackiej” 

 
„Dzień Przedszkolaka” w Parku Żelewskiego 
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PLAC ZABAW PRZY SZKOLE EKOLOGICZNEJ 
zasady użytkowania  

 

W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliśmy o nowo 
otwartym placu zabaw na terenie Ekologicznej Szkoły 
Społecznej, z którego mogą korzystać nie tylko 
uczniowie szkoły, ale także mieszkańcy osiedla. Powstał 
on bowiem ze środków pozyskanych w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2016.  

W związku z licznymi pytaniami na temat jego 
funkcjonowania poprosiliśmy dyrekcję placówki o garść 
informacji. 
I tak: plac zabaw jest udostępniony dla wszystkich 
dzieci, jednakże ze względów bezpieczeństwa mogą 
one z niego korzystać wyłącznie pod opieką 
rodziców/opiekunów. O otwarcie furtki opiekunowie 
dzieci muszą zwrócić się do dozorcy. Plac jest 
zamykany po zapadnięciu zmroku  
Warto wiedzieć też, że mieszczące się obok placu 
zabaw boisko piłkarskie, bieżnia, rozbieg i skocznia nie 

są ogólnodostępne, lecz służą na zajęcia W-F dla 
uczniów szkoły. 

Red.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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

 

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 

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 w 
budynku mieszkalnym przy 

ul. Krakowskiej 10C 
 

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. 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

 

Reklama_EYE_LIKE 

4x5 cm 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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ROZKŁAD ZAJĘĆ 
DOMU KULTURY SM „JANOWO” 

 

Rytmika dla dzieci  
3-6 lat 

wt. – 17.15 

Gitara – keyboard pon.,śr.,pt. – 14.00-18.00 

Koło plastyczne 
wt. – 16.00 – 5-7 lat 
wt. – 17.00 – 8-12 lat 

Koło szachowe pt. – 18.00 

Brydż sportowy pon.,czw. – 17.00-21.00 

Warsztaty rękodzieła 
„Tańcowała igła z nitką” 

śr. – 17.15-19.00 

„Aktywni 60+” gimnastyka 
dla pań 

pon. 16.00-17.00 
śr. – 12.30-13.30 

Klub Seniora czw. – 15.00-19.00 

Zajęcia z robotyki  
„Mój robot” 

śr. 17.00-19.00 
 

zapisy i informacje 58 671 82 93 
 
 

Dom Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11 

 

Zaprasza na darmowe  
zajęcia sportowe „Fit Senior” 

 

skierowane do osób, które ukończyły 60 lat. 
Zajęcia odbywać się będą w: 

poniedziałki 16:00-17:00 i środy 12:30-13:30 
 

Na ćwiczenia należy zabrać swoją matę i strój 
sportowy. 

Zapisy: Monika Tiałowska – tel. 792-272-735 

Dom Kultury SM "Janowo" 
oraz Klub Seniora 

zapraszają na: 

taneczne 

WIECZORKI SENIORA 
w każdy czwartek 

w godz. 15.00 - 19.00 

"Janko Muzykant" 
 

To adaptacja znanej noweli noblisty Henryka Sienkiewicza w 
inscenizacji i reżyserii Jacka Pietruskiego.  
Twórcy spektaklu starali się wykreować niecodzienną przestrzeń, 
dzięki której widz być może poczuje atmosferę sienkiewiczowskiego 
opowiadania.  
Akcja rozgrywa się w polskiej XIX-wiecznej wsi gdzie w ubogiej, 
chłopskiej rodzinie urodził się Janek, chorowity i wątły chłopiec o 
niezwykłej wrażliwości na muzykę otaczającego świata. 
Nowela Henryka Sienkiewicza kończy się tragicznie, ale twórcy 
adaptacji proponują nieco inny finał niż literacki pierwowzór. Tworząc 
magiczny, papierowy świat okraszony wspaniałą muzyką 
zaczerpniętą z słynnych smyczkowych koncertów wybitnych 
kompozytorów, takich jak Dvorak, Paganini, Rymski-Korsakow czy 
Wieniawski, pragną przekonać najmłodszych widzów, że warto 
walczyć nawet o najskrytsze marzenia. Spektakl lalkowy, 
zrealizowany w technice "planszet", całość scenografii zamknięta w 
format książeczki z ruchomymi obrazkami. 
obsada: Iga Jambor-Skupniewicz, Katarzyna Pietruska lun Sylwia 
Szczęsna 
adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne: Jacek Pietruski 
scenografia: Aneta Tulisz-Skórzyńska| 
współpraca scenograficzna: Karolina Czerniawska 
realizacja dźwięku: Waldemar Dziomba 


