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REMONT TRWA  
 

Coraz bardziej zaawansowane są prace związane  
z remontem chodników i budową zatok postojowych  
przy ulicy Gdańskiej oraz Wrocławskiej. 

W ramach robót Spółdzielnia buduje zatoki postojowe 
oraz remontuje chodniki wzdłuż budynków Gdańska 33, 37, 
aż do Wrocławskiej 31. Dodatkowo wzdłuż ul. Gdańskiej  
na wysokości budynku nr 33 zostaną wymienione na nowe 
lampy oświetlenia parkowego. 

Wykonawcą prac jest rumska firma  
BOB-ROLLO.  

Wykonywany zakres prac jest szeroki i na pewno 
przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców – 
zwłaszcza pieszych, w związku z remontem nawierzchni 
chodników, ale też zmotoryzowanych – dzięki zwiększeniu 
ilości miejsc postojowych, których jak wiadomo, nigdy 
 nie jest zbyt wiele.             Redakcja 

WYMIENIAMY 

POJEMNIKI 
 

W tym tygodniu na osiedlu rozpoczęła się wymiana  
w pergolach śmietnikowych pojemników na odpady 
komunalne zmieszane i odpady zielone.  

Pojemniki na odpady zmieszane są koloru czarnego,  
a na odpady zielone koloru brązowego. Wszystkie  
są opatrzone logo Spółdzielni. 

Jak pisaliśmy, dotychczasowa wysokość opłaty  
z tytułu dzierżawy pojemników nie wzrośnie, jedynie 
zostanie zmieniona nazwa tej pozycji na „opłatę  
za pojemniki”. Obejmie ona koszty konserwacji/naprawy 
pojemników, ich dezynfekcji, ubezpieczenia  
oraz sukcesywny zwrot kosztów zakupu pojemników,  
a także koszt wywozu gabarytów z osiedla.  

Jednocześnie informujemy, że w związku  
z zakończeniem realizacji inwestycji i usunięciem 
zaplecza budowy przy nowo oddanych budynkach 
Pomorska 17 C-E postawiona została nowa pergola 
śmietnikowa.      Red. 

 
Co prawda zima nieco spowolniła postęp prac, ale mieszkańcy mogą 
już korzystać z części nowych miejsc postojowych 

 
W pergolach wymieniane są na bieżąco pojemniki na odpady 
zmieszane i zielone 
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GDZIE WYRZUCIĆ CHOINKĘ? 
 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PUK Rumia – tak jak w roku ubiegłym – przez cały 
styczeń i luty firma ta będzie odpowiedzialna za wywóz choinek z osiedla. Choinki bez ozdób 
należy postawić OBOK pergoli (nie w środku czy do pojemnika na zielone), a firma wywożąca 
odpady zabierze je w dniach odbioru odpadów zielonych, tj.: 
 Jednostka „D” – poniedziałki, 
 Jednostka „E” – wtorki, 
 Jednostka „C” i osiedle Centrum – środa. 
Z uwagi na to, że odpady wywożone są rano, choinki najlepiej wystawić wieczorem  
w dniu poprzedzającym wywóz odpadów. 
Przypominamy o właściwym segregowaniu odpadów i niewrzucaniu do pojemników  
na odpady segregacyjne (czyli na plastik, makulaturę, szkło czy zielone) zwykłych odpadów 
bytowych.        Administracja Osiedla 

 

PAMIĘTAJMY O WIETRZENIU MIESZKAŃ 
 

W ostatnim czasie zwiększyła się ilość zgłoszeń  
od mieszkańców dotycząca powstawania grzyba  
na ścianach w mieszkaniach. Niestety, temperatury  
na zewnątrz są niskie i nie zawsze we właściwy sposób 
ogrzewamy i wietrzymy nasze mieszkania. 

Jak wielokrotnie pisaliśmy, wszystkie budynki  
w Spółdzielni są dobrze docieplone, większość 
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.  

Warto pamiętać, że dla prawidłowego samopoczucia  
w mieszkaniu należy utrzymywać średnią wilgotność 
względną na poziomie 40 – 55%. 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, to jest to pierwszy sygnał,  
iż w mieszkaniu jest zbyt duża wilgotność, co najczęściej 
jest wynikiem braku właściwej wentylacji.  

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,  

 należy odpowiednio ogrzewać mieszkanie, 

 nie wolno ZAKLEJAĆ, ZASTAWIAĆ KRATEK 
WENTYLACYJNYCH, należy REGULARNIE JE 
CZYŚCIĆ – należy pamiętać, że przy zablokowanych 
kratkach wietrzenie jest nieskuteczne, 

 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, a z kolei 
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 
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PATRONATY ROKU 2018 
 

Czy rok 2018 Polacy będą obchodzić w duchu 
patriotyzmu? Skłania do tego równe 100 lat  
od odzyskania przez Polskę niepodległości po długim 
okresie rozbiorów. Decyzjami obu izb parlamentu 
tegorocznym patronatem objęte zostały także rocznice 
kilku innych ważnych wydarzeń oraz troje zasłużonych 
osób. 

Jakie to wydarzenia? Poza datą 11 listopada 1918 r. 
(powierzenie J. Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną 
władzy nad polskim wojskiem) jako symbolicznym dniem 
odrodzenia Polski świętować będziemy setną rocznicę 
wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego  
(27 XII 1918) i takąż rocznicę podpisania  
przez Naczelnika Państwa dekretu o prawach 
wyborczych kobiet (28 XI 1918). To ostatnie wydarzenie 
objęto patronatem pod nazwą Roku Praw Kobiet.  
Do listy uhonorowanych 100-latków Senat dodał 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
(27 VII 1918), który powstał – wtedy jeszcze bez słowa 
„Katolicki” i patrona w nazwie – z inicjatywy ks. Idziego 
Radziszewskiego w miejsce zlikwidowanej  
przez bolszewików Akademii Duchownej w Petersburgu. 

Sejm odwołał się także do odleglejszej historii. W tym 
roku mija 250 lat od początku konfederacji barskiej  
(29 II 1768), czyli zbrojnego powstania części katolickiej 
szlachty w obronie niepodległości Rzeczypospolitej,  
ale także przeciw zrównaniu w prawach tzw. innowierców 
(protestantów i osób prawosławnych). Stała za tym 
caryca Katarzyna II, która chciała wymusić „Traktat 
wieczystej przyjaźni”. Dla konfederacji wrogiem stał się 
również król Stanisław August. Jednym z dowódców 
konfederatów został Kazimierz Pułaski, późniejszy 
bohater USA. Walki ze zwolennikami króla i wojskiem 
rosyjskim trwały ok. 4 lat, a Polska zapłaciła za to, 
niestety, nie tylko stratami ludzkimi i materialnymi,  
ale przede wszystkim I rozbiorem (1772). No, a dziś,  
w czasach konstytucyjnej zasady równości  
oraz ekumenii, dyskryminacja innowierców budzi 
przynajmniej wątpliwości… 

Natomiast Senat na patronacką listę dopisał Rok 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Znak „Rodła”  
(= radło+rodzina), czyli uproszczony zarys Wisły  
z Krakowem, przyjął w 1933 r. Związek Polaków  

w Niemczech. Razem z 5 „prawdami”, które warto  
tu przypomnieć: 1. Jesteśmy Polakami. 2. Wiara Ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci. 3. Polak Polakowi 
bratem. 4. Co dzień Polak Narodowi służy. 5. Polska 
Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle. 
Senatorowie wyrażają nadzieję, że te „prawdy-nakazy” 
przyjmą również Polacy dzisiejsi. Oby! 

Troje osobowych patronów roku 2018, przyjętych 
przez Sejm, to osoby wcześniej uhonorowane 
najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła 
Białego: 
Zbigniew Herbert (1924-1998) - poeta, eseista, 
dramatopisarz, autor słuchowisk. Jako wybitny twórca 
zasłynął już w latach 60. XX w., pretendując wkrótce 
nawet do Literackiej Nagrody Nobla (nieskutecznie!). 
Dzięki stypendiom i literackim nagrodom wiele 
podróżował po Zachodzie. Z czasem był kojarzony  
z ówczesną opozycją; m.in. słynny cykl wierszy  
„Pan Cogito” (= pan myślący) odbierano jako bunt 
przeciw reżimowi.  
Irena Sendlerowa (1910-2008) – polska działaczka 
społeczna i charytatywna, w okresie okupacji  
jako kierowniczka dziecięcego referatu tajnej Rady 
Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się – wraz z grupą 
zaufanych osób - do uratowania ok. 2,5 tys. żydowskich 
dzieci z getta. Ukrywała też poza gettem dorosłych 
Żydów. Była więźniem Pawiaku. Podczas powstania 
warszawskiego została sanitariuszką na Mokotowie.  
W 1965 r. uhonorowano ją tytułem Sprawiedliwa Wśród 
Narodów Świata. 
Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) - duszpasterską 
posługę rozpoczął na okupowanych Kresach w wiejskiej 
parafii (1942). UPA w 1944 r. wydała na niego wyrok 
śmierci, więc skrył się we Lwowie. Po wojnie pracował 
m.in. w Katowicach, Lęborku, Olsztynie i na KUL-u, 
potem związał się z Przemyślem, zyskując tam miano 
obrońcy praw wiernych, a od 1966 r. „biskupa 
niezłomnego”. W 1992 r. Jan Paweł II mianował  
go metropolitą przemyskim. Pełnił funkcję członka 
Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu RP.  

Jak widać, obie izby parlamentu położyły tym razem 
nacisk przede wszystkim na wartości patriotyczne,  
ale i społeczne.         Jerzy Hoppe  

 

ŁYKNIJ? LEPIEJ - NIE !!! 
 

Korzystając z telewizora czy z innych, bardziej modnych, 
nośników informacji – chcąc nie chcąc, otrzymujemy 
wspaniałą porcję reklam. Od jakiegoś czasu staram się 
ocenić ten zalew ilościowo i wydaje mi się, że przeważającą 
część przekazywanych treści stanowią zachęty do kupienia 
sobie jakiegoś środka uzdrawiającego. 

Jesteśmy ponoć w ścisłej czołówce społeczeństw 
pochłaniających masę różnych bezreceptowych leków  
i paramedykamentów. Na wszystko, na wszelkie możliwe 
przypadłości. Chyba najwięcej – na bóle. Gdy będę 
regularnie łykał Cośtam lub smarował się Czymśtam 
[codziennie, albo co kilka godzin], to czuł się będę jak 
wiosenny skowroneczek – do najbliższego smarowania. 

Pamiętajmy, że od tych cudownych preparatów możemy 
się tak samo uzależnić jak od wszelkich innych używek.  
I wtedy dopiero – lecz się człowieku, leczcie mnie wszyscy 
święci!  

A inna kwestia - jestem bardzo starej daty, wszakoż 
mam nadzieję, że nie tylko mnie drażni  
także bezceremonialność demonstrowania różnych, 

rzekłbym intymnych, przypadłości. A potem jeszcze  
to wykazywanie, jak skutecznie cudowny Jakiśtam  
nas przetyka, a Innyśtam coś nam  z kolei zatyka!  

Kiedyś zamiast lekarzy słuchało się znachorów, niestety, 
teraz ci „cudotwórcy” też mają się dobrze, a doszli jeszcze 
wesolutcy telewizyjni przekonywacze. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że emitowanie reklam  
jest ważną częścią dochodów każdego medium.  
Niekiedy jest to nawet warunek przeżycia. Dlatego nawet 
wtedy, gdy oglądamy nasza najulubieńszą stację,  
tę, co to mówi samą prawdę i tylko prawdę – pamiętajmy 
– to nie dotyczy reklam! 

Bo oni muszą puszczać reklamy. A my tym treściom 
przyglądajmy się z ostrożnością, wolałbym nawet - nieufnie. 
ONI – MUSZĄ, A MY – NIE. 

Pewnie na noworoczne zobowiązanie taka ostrożność 
nie bardzo się nadaje, ale może to i lepiej, bo z tych 
noworocznych rzadko coś wychodzi  

 

Z życzeniami dorzecznego Nowego Roku 
 – Zbigniew Rachwald. 
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ODARCI Z PIEDESTAŁU 
i inne kwiatuszki 

 

Mili czytelnicy „Naszych Spraw” - tak jak wielu z nas – 
zapisuję sobie co zabawniejsze „kwiatki” - dziwaczne, 
często śmieszne fragmenty sprawozdań sportowych, 
wypowiedzi polityków i innych mniej lub bardziej 
prominentnych osób i od czasu do czasu dzielę się  
z Państwem tą zdobyczą. Prezentuję te zanotowane 
ostatnio i trochę dawniej - ku przestrodze, ale głównie  
ku uciesze. 
- „obozy uchodźców obejmują sobą bardzo dużą ilość 

osób” – to wypowiedź aktualnego polityka; 
- „w tej wiedzy, która chodzi po Polsce, jest często tylko 

kawałek prawdy, a reszta to sama nieprawda” – to też 
polityk, z innego obozu; 

- o Agnieszce Radwańskiej po jej wygranym meczu: 
„wygrała jak burza – spacerkiem” 

- „popatrzył z przekąsem w stronę strun” – to o innym 
tenisiście, który spojrzał, po błędnym zagraniu, na swoją 
rakietę. 

- „trzeba być godnym podziwu dla tych panów”.  
Bez komentarza 

- „mógłby teraz oczyścić nos z materiału, jak mawiał  
przed wiekami Henryk Sienkiewicz”. To cudo o jakimś 

tenisiście, wypowiedział chyba najśmieszniejszy 
sprawozdawca sportowy – Tomasz L. 

- „uczynił to na trampolinie spokoju”, „Chińczycy idą  
na absolutne apogeum”, „kocha tańczyć, gdy zagrożony 
jest śmiercią kliniczną”, „pomruki porażki jawią się  
na horyzoncie pełnym czeluści”, „nie wzruszył się 
kamerom skierowanym ku jego oczodołom”, „ostrze 
gilotyny odsunięte na boczny tor” – to wszystko  
tenże Tomasz L. 

- ostatnia wypowiedź o sportowcach, o tenisistkach 
siostrach Williams – chyba  najzabawniejsza „urodziły się 
[ zwłaszcza starsza]  - w Kalifornii”. To perełka innego 
złotoustego sprawozdawcy sportowego pana Karola S. 

I wypowiedź tytułowa, tym razem chyba raczej 
naukowca, pani dr Magdaleny O., z dziedziny, bo ja wiem… 
teologii?: „papież Franciszek nieco odarł świętych  
z piedestału”. Spróbujcie to sobie Państwo wyobrazić! 
Koszmar !!! 

To nie jest niestety humor zeszytów, ci złotouści  
nie chodzą już do szkół. I w tym cały ambaras. 

Zbigniew Rachwald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 
własnościowe 47m2 na mniejsze 2 – 
pokojowe parter lub I piętro (może być 
zadłużone) tel. 507-170-866 

 
 

 

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelna: 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” z siedzibą w Rumi,  
ul. Dąbrowskiego 56 

zatrudni pracownika na stanowisko  
 

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Wymagania: 

 preferowane wykształcenie wyższe techniczne, 

 wskazane uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa, 

 dobra znajomość zagadnień prawnych, budowlanych, projektowych, 
gospodarowania nieruchomościami, kosztorysowania  
oraz odbioru robót, 

 dobra znajomość obsługi komputera. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie oferty pracy. w sekretariacie 
Spółdzielni – I piętro pok. 104 lub na adres: SM „Janowo”  
ul. Dąbrowskiego 56, 84-230 Rumia, e.mail: ds@smj-rumia.pl 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 679 57 00 

ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH 
SCHODOWYCH I W PIWNICACH 

 

Prosimy o zamykanie okienek piwnicznych  

i na klatkach schodowych. Uniemożliwi  
to nadmierne wychładzanie budynków,  

a także wchodzenie gryzoni do piwnic. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 
 

Prosimy o stawianie samochodów wyłącznie  
na wyznaczonych miejscach parkingowych. 
 

Parkowanie samochodów na chodnikach,  
przed wejściami do klatek schodowych itp. utrudni 
przejazd pojazdów odśnieżających drogi i chodniki. 
Stanowi to także zagrożenie w ruchu drogowym. 
 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
mailto:ds@smj-rumia.pl
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STYCZEŃ POD ZNAKIEM ORKIESTRY 
 

Co roku miliony Polaków czynnie włączają się  
do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Następuje swoisty rezonans między tym, co potrafimy 
pokazać na scenie, a jednocześnie, w odruchu serc, 
zbierać fundusze na wsparcie medyczne, z którego być 
może i my sami będziemy kiedyś korzystać. Tegoroczna 
zbiórka przeznaczona była na wsparcie szpitalnych 
oddziałów neonatologicznych. Janowski Dom Kultury  
od wielu lat gra z Orkiestrą. Na scenie licznie wystąpiły 
przedszkolaki z „Iskierki” i „Puchatka”. Oryginalne  
i bardziej klasyczne jasełka z kolędami wystawili 
uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej. Z pokazem 
tańca Modern Jazz i Street Dance wystąpiła grupa eMBi 
pod kierunkiem Łukasza Brojakowskiego. Mocnym 

uderzeniem wsparł imprezę młody perkusista Szymon 
Drwal. Galerię Signum przyozdobiły rysunki  
Julii Orciuch. Na zakończenie Orkiestry dobranockę  
„Jaś i Małgosia" wystawili pięknie rodzice uczniów  
ze szkoły „Kreatywni” i przedszkola „Mądry Maluch”. 
Ogółem w Rumi zebrano kwotę 77 tysięcy złotych, bijąc 
znacznie rekord roku poprzedniego.  

Z ostatnich wydarzeń na uwagę zasługują żywe 
lekcje muzyki pod tytułem „Chińska łamigłówka" - 
muzyka Bliskiego i Dalekiego Wschodu, organizowana 
dla Szkoły Podstawowej nr 9, semestralny koncert 
rumskiej szkoły muzycznej oraz imprezy karnawałowe  
i te z okazji Dnia Babci i Dziadka, organizowane  
przez rumskie przedszkola.         Leszek Winczewski

 


