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DZIĘKUJEMY ZA ANKIETY! 
 

Tak jak w latach ubiegłych, poprosiliśmy mieszkańców  
o zgłaszanie pomysłów, wniosków w ramach ankiety 
„Podziel się z nami swoim pomysłem". Cieszymy się,  
że nadal taka forma „kontaktu” jest akceptowana przez 
mieszkańców.  

Do Spółdzielni wpłynęło sporo ankiet, w których 
mieszkańcy zgłosili wiele rozmaitych propozycji. Dotyczą 
one w głównej mierze rozbudowy parkingów, dostawiania 
koszy na śmieci i ławeczek, wykonania chodników, 
uzupełniania zieleni w kilku miejscach, a także przycięcia 
drzew. Mieszkańcy zgłosili też wnioski dotyczące budowy 
wind (w dwóch budynkach), montażu poręczy  
czy postawienia znaków drogowych. Zanotowano  
też zgłoszenia dotyczące bieżącej działalności, które 
zostały skierowane do merytorycznych działów 
administracji Spółdzielni, a także dotyczące przedsięwzięć 
typu budowa chodników czy przejścia dla pieszych  
na gruntach gminnych, które to z kolei zostaną przekazane  
do UM Rumia. Pozostałe uwagi i propozycje są aktualnie 

analizowane pod kątem możliwości wpisania ich do planów 
gospodarczych Spółdzielni i zrealizowania w 2019 roku, 
nad którymi trwają intensywne prace. 

Dziękujemy za złożone ankiety i za aktywny udział  
w planowaniu działalności Spółdzielni. Redakcja 

 

I PO WYBORACH… 
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała już częściowe 
wyniki wyborów z rumskich obwodów głosowania.  
W Rumi przebiegły one spokojnie, przy frekwencji 
wynoszącej 58,8%. Wiadomo już, że burmistrzem Rumi  
na kolejną kadencję został ponownie wybrany  
Michał Pasieczny, który uzyskał ponad 62% poparcie. 

Do Rady Miejskiej Rumi mandaty uzyskało czternaście 
osób z KWW „Ponad podziałami” (P.Bartelke, M.Bochniak, 
L.Grzeszczyk, T.Hebel, M.Kaczmarek, B.Ławrukajtis, 
M.Mrowicka, A.Okrój, M.Pasieczny, K.Rydzewska, 
A.Sinicki, L. Szypuła, T.Urbaniak-Dzienisz, K.Woźniak), 

cztery z KW „PiS” (B.Jasińska,M.Kryża, F.Mosa, M.Socha), 
dwie z KWW „Gospodarność” (H.Grinholc, 
L.Kiersznikiewicz) oraz jedna z KWW „Nasza Rumia” 
(B.Formella).  

Natomiast Rumię w Radzie Powiatu Wejherowskiego 
reprezentować będą najprawdopodobniej (tu PKW nie 
zamieściła jeszcze oficjalnych wyników) cztery osoby  
z KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,  
dwie z KW PiS i jedna z KWW Wspólny Powiat Gabrieli 
Lisius. Red. 
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KULTURALNE ODCIENIE JESIENI 
 

Piękna i wyjątkowo ciepła jesień obfituje swoją 
różnorodnością na janowskiej scenie. Dzieci w ramach 
Rodzinnych Spotkań Teatralnych obejrzały spektakl 
stomatologiczny pt. „Bakteriusz i Próchniak" gdyńskiego teatru 
„Valdall”. Było to muzyczno-lalkowe widowisko, oparte  
na bardzo popularnej w Norwegii książce dla dzieci "Karius og 
Bagtus". Spektakl w zabawny i dydaktycznie nienachalny 
sposób poruszył problemy higieny jamy ustnej i zdrowego 
odżywiania... zanim będzie za późno! Po spektaklu dzieci 
otrzymały lizaki ale też małe tubki pasty do zębów, aby jak 
najczęściej z niej korzystać. 

Dla młodego widza Miejski Dom Kultury wystawił na naszej 
scenie jednoaktówkę hr. Aleksandra Fredry "Pierwsza lepsza". 
Znakomita wierszowana komedia, pokazała miłosne perypetie 

młodego Alfreda, człowieka bywałego w świecie,  
który postanowił zdać się na los i ożenić się z pierwszą panną, 
którą spotka w miejskim ogrodzie. 

Z okazji 40-lecia wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową zorganizowaliśmy okolicznościowy koncert  
z przesłaniem w wykonaniu skrzypka i wokalisty, Tomka 
Kamińskiego. Artysta ma na koncie sześć płyt, dwie książki, 
koncert dla miliona pielgrzymów podczas światowych Dni 
Młodzieży w Toronto oraz wspaniały chrześcijański „przebój"  
pt. „Ty tylko mnie poprowadź", którego wykonanie na naszym 
koncercie było długo oklaskiwane i bisowane. Niebanalne teksty 
utworów i dowcipne przerywniki potwierdzają, że Kamiński 
wychował się w tradycji i kulturze chrześcijańskiej,  
którą emanuje na swoich odbiorców. Leszek Winczewski 

 

KONIEC KADENCJI RUMSKIEJ RADY SENIORÓW 
 

Wraz z Radą Miejską Rumi kadencję zakończyła także 
powołana przez nią Rada Seniorów. Ta reprezentacja 
pokolenia ludzi starszych utworzona została  
z przedstawicieli [głównie przedstawicielek] działających  
w Rumi organizacji pozarządowych mających związek  
z polityką senioralną.Inicjatywny, doradczy i konsultacyjny 
charakter działalności Rady sprawił, że przekazywane 
władzom Rumi sygnały, postulaty i wnioski  okazywały się 
przydatne dla lepszego funkcjonowania miasta. 

Na kolejnych posiedzeniach Rady byli praktycznie 
zawsze obecni – zarówno burmistrz, jak i przewodniczący 
Rady Miasta, istniała więc bezpośrednia skuteczna 
transmisja sygnałów w sferę uchwałodawczą i wykonawczą. 

Rada we współpracy z Gminą organizowała częste 
ogólnodostępne spotkania informacyjno-szkoleniowe 

zarówno z pracownikami odpowiednich instytucji miejskich, 
jak i kompetentnymi osobami z różnych dziedzin – 
prawnikami, policją, służbą zdrowia. 

Efektem współpracy Rady Seniorów i Gminy Rumia było 
wprowadzenie w ub. roku instytucji Karty Seniora z ponad 
osiemdziesięcioma podmiotami gospodarczymi oferującymi 
różnego rodzaju ulgi i pożytki dla osób starszych. 
Uruchomiono też  akcję „Pudełko Życia” dla zwiększenia 
bezpieczeństwa starszych i samotnych. Obie akcje są  
w rozkwicie – Karty Seniora otrzymało ponad dwa tysiące 
osób, a ważnych czerwonych pudełeczek rozdano prawie 
osiemset. 

Należy mieć nadzieję, że nowe władze miasta będą 
kontynuowały dobrą politykę prosenioralną. 

Redakcja „Naszych Spraw” 
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BĘDĄ ZMIANY W POLITYCE ŚMIECIOWEJ 
 

Trwają prace nad nowelizacją Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Projekt ustawy wzbudza 
wiele emocji i protestów, ponieważ nakłada na gminy 
kolejne obowiązki, mimo że wdrażają one jeszcze 
wymogi wynikające z poprzednich zmian wprowadzonych 
w 2017 roku. Poza tym oznaczają bardzo duży wzrost 
kosztów, które ponosić będą mieszkańcy. 

Projekt nowelizacji zakłada obowiązkowe 
segregowanie śmieci (dzisiaj jest ono fakultatywne), przy 
czym służyć ma do tego sześć pojemników na odpady: 
na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe i na bioodpady. Za niesegregowanie 
śmieci mieszkańcy zapłacą aż czterokrotność opłaty 
podstawowej (dzisiaj jestto ok. dwukrotność). 

Nowe zasady stworzą problemy dla spółdzielni 
mieszkaniowych (a także wspólnot), ponieważ 
wygenerują dodatkowe koszty związane  
m.in. z przebudową pergol śmietnikowych, w których  
już dzisiaj nierzadko brakuje miejsca na pojemniki. 

Ponadto projekt ustawy zakłada, że gdy firma wywożąca 
śmieci zauważy, że odpady nie są segregowane, 
poinformuje o tym urząd gminy. Na tej podstawie 
zostanie naliczona kara. Będą to dotkliwe sankcje –  
do tego nakładane na zasadzie odpowiedzialności 
zbiorowej. Karę dostanie nie tylko ten, który nie 
segreguje odpadów (bo nikt w budynkach 
wielorodzinnych nie jest w stanie tego określić), tylko 
wszyscy. I w takim przypadku (biorąc pod uwagę 
dzisiejszą opłatę 11 zł za osobę) czteroosobowa rodzina 
zapłaci za wywóz śmieci nie 44 zł miesięcznie,  
lecz z karą 176 zł ! 

Projekt nowelizacji ustawy jest już po konsultacjach 
publicznych i niedługo ma trafić pod obrady rządu. 
Wejście w życie tych zmian planowane jest od nowego 
roku. I jeśli wejdzie w życie w takim kształcie, jaki jest 
proponowany, będziemy musieli naprawdę poważnie 
podejść do kwestii segregowania śmieci, bo jak widać, 
kary będą bardzo dotkliwe. Red. 

 

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 
 

W miniony poniedziałek odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni.  

Na początku posiedzenia została omówiona 
działalność inwestycyjna Spółdzielni. Aktualnie przy ulicy 
Dąbrowskiego, obok biura administracji, powstaje 
pierwszy z trzech budynków mieszkalnych, które staną  
w tym miejscu. Wszystkie budynki będą 
siedmiokondygnacyjne, jednoklatkowe. Przy budynkach 
powstaną miejsca parkingowe, a teren wokół nich 
zostanie zagospodarowany. W związku z budową 
zostanie zmieniony również układ komunikacyjny. Niemal 
na ukończeniu jest natomiast budynek wielofunkcyjny  
(na tyłach biura), który przeznaczony zostanie na garaże  
i magazyny pod wynajem. W ramach wizji lokalnej 
członkowie Rady mieli okazję przyjrzeć się realizacji prac. 

W dalszej części obrad, w związku z wpływem pisma 
z Urzędu Miasta Rumi w sprawie współpracy  
przy budowie kanalizacji deszczowej, członkowie Rady 
wyrazili zgodę na usytuowanie kanalizacji deszczowej 
 na gruncie Spółdzielni. Uchwała dotyczy budowy 
kanalizacji na ul. Dąbrowskiego, która będzie 

odprowadzać wody opadowe z terenów Spółdzielni. 
Niejednokrotnie z uwagi na niedrożną miejską 
kanalizację deszczową w czasie opadów dochodziło  
do zalań piwnic i garaży w spółdzielczych budynkach. 
Uchwała ta jest pierwszym krokiem, który znacząco 
wpłynie na poprawę odprowadzania wód opadowych  
z terenu ulic Dąbrowskiego – Stoczniowców. AF 

 

 
Rada Nadzorcza obejrzała nowo wybudowany budynek 
wielofunkcyjny przy ul. Dąbrowskiego 

OBOWIĄZEK 

ZGŁASZANIA 
LOKATORÓW 

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą  
o spółdzielniach mieszkaniowych właściciel lokalu ma 
obowiązek poinformowania Spółdzielnię o ilości osób 
korzystających z mieszkania.  

Zgłoszenia należy dokonywać w przypadku 
narodzin dziecka, zgonu lokatora, wyprowadzeniu się 
lub wprowadzeniu nowych osób. Dzięki temu można 
określić właściwą wysokość opłat za mieszkanie.  

Oświadczenia w sprawie jakichkolwiek zmian 
dotyczących ilości lokatorów należy zgłaszać  
w administracji Spółdzielni – pok. 30 (parter). 

Administracja Osiedla 

XXX JUBILEUSZOWY 
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MYZKI 

RELIGIJNEJ 

Im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 
 

25-27 października 2018 r. 
Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi,  

ul. Dąbrowskiego 26 
 

25-26.10.2018 – Konkurs Muzyki Organowej 
 

26.10.2018, godz. 19.00 
Koncert Muzyki Gospel 

GOSPEL JOY z poznania i Kasia Moś 
 

27.10.2018 – Konkurs Muzyki Chóralnej 
 

Godz. 17.15 KONCERT FINAŁOWY 
poświęcony jubileuszowi 100.rocznicy Odzyskania 

niepodległości przez Polskę 
 

WSTĘP WOLNY! 
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PRZYRODNICZY RAJ W SĄSIEDZTWIE RUMI 
 

Beka to nazwa nieistniejącej już osady leżącej u dawnego 
ujścia rzeki Redy do Zatoki Puckiej. Beka to też nazwa 
harpuna, którym mieszkający w tych okolicach rybacy 
polowali na foki. Beka w końcu to nazwa znanego 
mieszkańcom Rumi wyjątkowego zakątka przyrody, 
chronionego jako rezerwat, obejmującego piękny fragment 
słonych łąk nadmorskich, ze wszystkimi żyjącymi  
tu gatunkami roślin i zwierząt.  

To mekka dla tzw. ptasiarzy, czyli podglądaczy ptaków, 
nie tylko z rejonu Rumi i Trójmiasta, ale także przybywających  
z głębi kraju. Beka to miejsce dla tych, którzy w weekend  
i w czasie urlopu przyjeżdżają tu po prostu na wycieczkę, 
żeby być blisko żywej, zielonej i głośnej (zdecydowanie 
inaczej niż miasto) przyrody.  

Lubimy tu być - każda pora roku i dnia jest w Bece 
wyjątkowa. Wiosenne zaloty czajek i ich akrobatyczne loty 
tokowe, głośny śpiew skowronków, żurawie z głośnym 
klangorem przelatujące wiosną i jesienią ponad łąkami  
lub nocujące w spokojnych zakątkach Beki, tysiące drobnych 
ptaszków, zwanych przez ornitologów siewkami, o długich 
nogach i dłuższych bądź krótszych dziobach, szukających 
pokarmu na przybrzeżnych płyciznach i zalanych wodą 
morską łąkach, wielotysięczne stada gęsi zatrzymujące się  
na łąkach dla złapania oddechu w swoich dalekich 
wędrówkach między miejscami, gdzie się lęgną, a tymi gdzie 
zimują – to uroda Beki.  

A świat roślin? Proszę bardzo – zielony kobierzec niskiej, 
słonolubnej, z wyglądu niepozornej roślinności, piękne łąki  
z kolorowo kwitnącymi gatunkami storczyków (kukułek), 
kosaćców, z owocującą białym puchem wełnianką. 
Krajobrazy? Bez liku zapierających dech w piersi widoków – 
wschody i zachody słońca nad zamglonymi łąkami, zmrożone, 
pokryte szronem i lśniące w słońcu trawy i trzcinowiska nad 
Redą, a także widoki na przestrzenie Beki z lotu ptaka. 

Wszystko to zobaczyć można utrwalone na zdjęciach 
wykonanych w ciągu wielu lat przez osoby mniej lub bardziej 
zawodowo związane z rezerwatem Beka – przyrodników, 
obserwatorów ptaków, podglądaczy przyrody i fotografików-
amatorów – na wystawie fotograficznej przygotowanej  
przez Pomorskie Biuro Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków (OTOP). 

Wystawę zatytułowaną „Przyrodniczy raj u ujścia Redy” 
gości u siebie i prezentuje Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rumi Janowie. Wystawa czynna będzie  
do końca listopada. 

OTOP serdecznie dziękuje Bibliotece za gościnność  
i możliwość pokazania tych obrazów przyrody. A Państwa 
serdecznie zaprasza do ich obejrzenia. 

Hanna Rachwald 
 

 
Krwawodzioby Autor: Paweł Kołodziejski. 



5 

 

ZWIERZAKOWO 
Rubryka adopcyjna z „Bezbronnymi Zwierzętami” 

 

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
Pragniemy pomóc Pani 
Marzenie w poszukiwaniu 

odpowiedzialnych 
opiekunów dla kotki Łapki. 
Łapka ma ok 7 tygodni, jest 
potomkiem kotów wolno 
bytujących. Moją szczególną 
uwagę przykuł sposób 

poruszania się kici, a mianowicie za każdym razem podkurczała 
tylną łapkę. Zaniepokojona zabrałam ją do lek. Podgórskiego 
(lecznica "Pod Brzozą") w Rumi. Weterynarz stwierdził,  
że kończyna uległa złamaniu w dwóch miejscach, które nie 
poprawnie się zrosło. Do tego typu złamania mogło dojść 
podczas ciąży kocicy lub podczas porodu. Do piątku (12.10) 
kicia przechodzi leczenie kociego kataru, także została 
odrobaczona. JAKA JEST ŁAPKA? Łapka jest bardzo spokojna  
i jak na młodego kotka przystało lubi się bawić. Korzysta  
z kuwety. Jest przyjaźnie nastawiona do ludzi i innych kotów.  
Kotka wzorowo opanowała sposób poruszania się na trzech 
łapkach i dorównuje sprawnością kotom zdrowym. Osoba  
u której przebywa Łapka może ją mieć tylko na czas 
rekonwalescencji. Z uwagi na fakt, że aktualnie mam 5 kotków, 
nie mogę jej przygarnąć do mieszkania. Jednak jej los bardzo 
leży mi na sercu i pragnę znaleźć jej troskliwych opiekunów. 
Proszę pomóżcie! Marzena Chrostowska tel. 602308247  

ROZKŁAD ZAJĘĆ 
Domu Kultury SM „Janowo” 

 

Rytmika dla dzieci 
wtorki  g. 16.30 – 17.00 2-3 lata 

g. 17.15 – 18.00 4-5 lat 

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

Koło plastyczne 
wtorki g. 16.00 – 5-7 lat 

g. 17.00 – 8-12 lat 

Koło szachowe piątki g. 18.00 

Brydż sportowy pon., czw. g. 17.00 – 21.00 

„Flety z innej planety” 
Zespół fletowy 

wtorki g. 18.15 – 19.00 

„Aktywni 60+” 
Gimnastyka dla pań 

wtorki g. 12.30 – 13.30 
          g. 13.30 – 14.30 

Nordic walking czwartki g. 12.30 – 14.30 

Klub Seniora czwartki g. 15.00 – 19.00 

„Mama w mieście ” 
Klub malucha 

środy 12.30 – 14.30 

Zumba 15+ poniedziałki, śr.  g. 18.00 – 19.00 

Warsztaty ceramiczne 
pon. g. 17.30 – 19.00 (dzieci) 

wtorki g. 17.30 – 19.30 (dorośli) 

„Pełnia głosu” 
pracownia wokalna 

śr., czw., pt. 16.00 – 19.00 

 

Zapisy i informacje: 58 671 82 93 

 
 

 

 

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 

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

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pok. 45mkw 3piętro na 3pok. 
parter lub 1piętro. Kontakt: 604-117-805 

 

 

BIURO RACHUNKOWE 
 

ODBIÓR DOKUMENTÓW OD 
KLIENTA 

 
www.biurorachunkowetreppa.pl 

tel. 501-271-384 

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