KONKURS
NA
NAJPIĘKNIEJSZY
I OGRÓDEK JANOWA

BALKON

Komisja Społeczno-Samorządowa RN naszej Spółdzielni
po raz kolejny przeprowadzi „Konkurs na najpiękniejszy
ogródek przydomowy i balkon Janowa”. Członkowie Komisji
zachęcają wszystkich mieszkańców do upiększania swoich
balkonów i ogródków.
Wszyscy miłośnicy ukwieconych i pięknych oaz zieleni
mogą zgłaszać swój bądź czyjś balkon lub ogródek
do 5 lipca 2019 r. (piątek). Zgłoszenia składać należy
w Domu Kultury SM „Janowo” osobiście, telefonicznie
pod nr: (58) 671-82-93 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail:
mk@smj-rumia.pl.
Mile
widziane
zdjęcia
(max 5 sztuk). Przegląd balkonów i ogródków przydomowych
będzie miał miejsce pod koniec lipca br. Komisja dokona
wyboru najpiękniejszych aranżacji. Wyróżnieni otrzymają
atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas festynu
„Janowska Biesiada” (zaplanowanego na 31 sierpnia). Red

ROBOTY NA OSIEDLU
Aktualnie trwają różne prace na osiedlu, które zostały
przewidziane w tegorocznych planach. Rozpoczęto prace
związane z remontami klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych. W ramach robót, poza malowaniem ścian,
na schodach i podestach zostaną też ułożone kafle. Aktualnie
takie prace wykonywane są w budynku Dokerów 7,
a w najbliższym czasie rozpoczną się w budynkach Dokerów 3,
1 i Gdańska 20. W budynku Pomorska 5 została wymieniona
instalacja pozioma ciepłej i zimnej wody użytkowej. Trwają
również prace związane z czyszczeniem elewacji budynków.
Na osiedlu wykonywane są także drobne prace związane
z remontami nawierzchni chodników. Niebawem rozpoczną się
roboty z tym związane przy ul. Pomorskiej. Postępują ponadto
prace związane z realizacja inwestycją przy ul. Dąbrowskiego
56, gdzie powstają trzy budynki wielorodzinne. Red.

Prace związane z powstaniem pierwszego budynku przy
ul. Dąbrowskiego 56 są już na ukończeniu

INFORMACJA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo" informuje,
iż z dniem 31 lipca 2019 r. nastąpi
likwidacja konta bankowego
BNP Paribas (BGŻ) - 46 2030 0045 1110 0000 0203 4240
Wobec powyższego z dniem 1 sierpnia br. wpłat można dokonywać
w kasie Spółdzielni i na rachunki w następujących bankach:
BANK MILLENNIUM S.A.
SANTANDER
PKO BP S.A. O/CENTRUM RUMIA
PeKaO S.A.

51 1160 2202 0000 0000 6191 9642
49 1500 1025 1210 2003 6470 0000
69 1020 1912 0000 9502 0009 2882
63 1240 3523 1111 0000 4330 3551

Od 1 sierpnia br. wpłaty na konto BNP Paribas BGŻ spowodują,
że środki zostaną cofnięte.
ZARZĄD S.M. „JANOWO"

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ
przy Domu Kultury SM „Janowo”

„SAMA RAMA”
zaprasza na najbliższe wycieczki rowerowe
1 czerwca 2019 r.
8 czerwca 2019 r.
22 czerwca 2019 r.
Trasy będą się ukazywały na bieżąco jako
wydarzenia na profilu FB Klubu SAMA RAMA Rumia.
Informacje o piknikach rowerowych na bieżąco
na stronie FB Klubu SAMA RAMA Rumia
Zbiórka:
parking
obok
Zespołu
Ogólnokształcących w Rumi,
ul. Stoczniowców 6. Wyjazd o godz. 9.30.
Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Łuczak

Szkół

1

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Nadzorczej Spółdzielni.
W porządku obrad zebrania znalazło się omówienie
rozliczenia nieruchomości za 2018 rok. Spółdzielnia
każdego
roku
dokonuje
rozliczenia
kosztów
i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
(tzw. eksploatacji). W tym roku dotyczyły one
76 nieruchomości, w których położone są poszczególne
budynki mieszkalne i garaże (szczegółowe informacje
na
temat
rozliczenia
zostały
zamieszczone
w poprzednim wydaniu „Naszych Spraw”). W dalszej
części zebrania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę

OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI
OGRANICZONEGO PRAWA
RZECZOWEGO

w sprawie ustalenia odpłatności za wymianę
w 2019 roku ciepłomierzy oraz określenia zasad ich
finansowania. Uchwała dotyczy dwóch budynków
(Gdyńska 62 i 66), w których kończy się w tym roku
5-letni okres eksploatacji i legalizacji ciepłomierzy.
Zatwierdzono
także
uchwały
w
sprawie
ustanowienia
służebności
przesyłu
oraz
doprecyzowania i uzupełnienia postanowienia uchwały
podjętej we wrześniu ubiegłego roku. Uchwała
ta dotyczyła ustanowienia odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 56.
A.F

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław
Świeczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że: w dniu 14-06-2019r. o godz. 12:20 w budynku
Sądu w Pucku przy ul. l-go Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się
druga
licytacja
ograniczonego
prawa
rzeczowego:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
położonego na X piętrze budynku, składającego się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki, we oraz przedpokoju, o łącznej pow. użytkowej
62,09 m2, położonego: 84-230 Rumia, ul. Krakowska 10/85,
przysługującego dłużnikom: Aleksandra Stępień, Bogusław Stępień
(nr przydziału lokalu m. 4821/93) wpisanego w rejestrze lokali
własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo" (Adres
spółdzielni: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 56 ), dla którego Sąd
Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW – brak Kw.
Suma oszacowania wynosi 239.000,00 zł, zaś certa wywołania
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
23.900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia
sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA
O/Wejherowo 86 10201912 0009 9602 0011 8232 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 § l kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00
oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z
siedzibą w Pucku, przy ul. l Maja 15 akta postępowania
egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Jarosław Świeczkowski
Kancelaria Komornicza w Rumi, 84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 22
tel. 586719900 e-mail: rumia@komornik.pl
Km 766/15 Sygnatura: Km 125/12
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Wzdłuż ulicy Gdańskiej, na odcinku od ul. Katowickiej
do ronda „Pileckiego” budowana jest ścieżka rowerowa.
Miasto realizuje projekt, który otrzymał poparcie
mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2017 r.
Dzięki temu rowerzyści zyskają połączenie pomiędzy
funkcjonującymi
już
ścieżkami
rowerowymi
przy ul. Gdańskiej.
W okolicy przeprowadzanych prac, u zbiegu ulicy
Gdańskiej
i
Katowickiej,
Spółdzielnia
chciałaby,
aby także w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego
powstał parking (na terenie tym tymczasowo leżą
materiały budowlane na potrzeby budowy ścieżki
rowerowej). Jak pisaliśmy, został złożony projekt w tej
sprawie. Głosowanie odbędzie się we wrześniu, o czym
oczywiście będziemy przypominać  Red.

ZIELEŃ NA OSIEDLU – na co zwrócić uwagę
Wraz z nadejściem wiosny na całym osiedlu robi się
coraz ładniej. Coraz więcej kwiatów widać na ogródkowych
trawnikach i balkonach. Im więcej tych kwiatów i tej zieleni,
tym piękniej robi się wokół nas. Niemniej jednak w trakcie
pielęgnacji i podlewania roślin musimy pamiętać o kilku
sprawach.
Prosimy pamiętać o ostrożnym podlewaniu kwiatów
i innych nasadzeń na balkonach – zwłaszcza roślin
w skrzynkach umieszczanych na barierkach balkonowych.
Nierzadko zdarza się, że w trakcie podlewania „przelewamy”
kwiaty, a woda ścieka do sąsiadów niżej. Prosimy
o przemyślany montaż skrzynek z kwiatami – tak, aby nie
stanowiły one zagrożenia np. w trakcie wichury.
Ponownie zwracamy uwagę na wybór nasadzeń –
zwłaszcza krzewów i drzew – w ogródkach i na trawnikach.
Musimy
przemyśleć
bardzo
dokładnie
lokalizację

nasadzenia, a także gatunek, który zakupujemy pod kątem
wysokości, rozłożystości zarówno korony, jak i korzeni (te
bardzo często uszkadzają chodniki i infrastrukturę
podziemną) – tak, żeby po kilku latach nie było zaskoczenia
i kłopotów. Trzeba pamiętać, że wycięcie kłopotliwego po
latach drzewa nie zawsze jest możliwe, a przede wszystkim
jest kosztowne. Każdorazowo planowane nasadzenia drzew
i krzewów prosimy uzgadniać z pracownikami Spółdzielni.
Przypominamy także, że wszelkie odpady zielone
(skoszoną trawę, gałęzie, liście, resztki roślin itp.) należy
wyrzucać do pojemników na odpady zielone (pojemnik
o kolorze brązowym), które stoją obok lub w pergolach
śmietnikowych. Przypominamy, iż użytkownicy ogródków
przydomowych mają możliwość otrzymania worków
na odpady zielone z ogródków. Po worki prosimy zgłaszać
się do administracji osiedla - pokój nr 30 (parter). Redakcja

UWAGA! WŁAŚCICIELE GARAŻY
Przypominamy, że zgodnie z zapisami „Regulaminu budowy,
finansowania i używania garaży oraz miejsc postojowych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi”,
do obowiązków właścicieli garaży należy utrzymanie w należytym
stanie podjazdów do garaży.
Oznacza to, że użytkownicy garaży dokonują na swój koszt
niezbędnych napraw i remontów związanych z prawidłowym jego
używaniem, dbają o techniczny, estetyczny wygląd garażu i jego
otoczenia, w tym wjazdu do garażu. Zobowiązani są między innymi
do czyszczenia kratek kanalizacji deszczowej, do odśnieżania,
pielenia (np. za pomocą chemicznych środków do tego
przeznaczanych) i usuwania innych nieczystości z wjazdu
do garażu.
Administracja Osiedla

3

UDZIAŁ POLAKÓW W D-DAY
Za nami już wybory do Europarlamentu, matury
i kwitnące kasztanowce, a także Dzień Matki oraz Dzień
Dziecka.
Z
rocznicowych
wydarzeń
historycznych
przypadających na pierwsze dni czerwca na szczególną
uwagę zasługuje lądowanie aliantów w Normandii. „D-Day”
odbył się rankiem 6 czerwca 1944 roku i był to początek
operacji „Overlord”, przygotowywanej od 1943 r. Ten dzień
słusznie uważa się za przełom w wyzwalaniu Europy spod
niemieckiej okupacji. Po zaciętych walkach udało się
ok. 150-200 tysiącom alianckich żołnierzy wyjść na zdobyty
przyczółek, z którego – po zwiększeniu sił i dalszych
miesiącach walk - alianci mieli dojść aż do Łaby. Jak krwawy
był tamten dzień 6 czerwca świadczą liczby zabitych
Amerykanów, Brytyjczyków i Kanadyjczyków – łącznie
ok. 12 tys. (Niemców ok. 4 tys.). Sądzę, że wielu z nas
oglądało amerykański film, ukazujący m.in. istną rzeź
amerykańskich żołnierzy na plaży o kryptonimie „Omaha”.
I filmy o ciężkich bojach Anglików i Kanadyjczyków pod
Caen, które miało być zajęte pierwszego dnia, a udało się
wkroczyć do ruin miasta dopiero 19 lipca.
No, a czy Polacy wzięli udział w inwazji? Szczycimy się,
że w czasie II wojny światowej walczyli na wszystkich
frontach. W przypadku operacji „Overlord” na ogół słyszymy
o nich dopiero z okazji bitwy pod Falaise, kiedy to wsławiła
się, ale i wykrwawiła I Dywizja Pancerna gen. S. Maczka
(9-27 sierpnia). A przecież inni Polacy – marynarze i lotnicy
– również znacząco przyczynili się do sukcesu pierwszego
dnia desantu. Wśród ponad 4 tys. okrętów, statków i barek
były także liczne polskie okręty i statki transportowe. Lekki
krążownik ORP „Dragon”, niszczyciele ORP „Krakowiak”
i ORP „Ślązak” swoim ogniem wspierały lądujących
Anglików i Kanadyjczyków (plaże „Sword” i „Gold”), niszcząc
niemieckie baterie i wręcz ratując na swoich odcinkach
aliantów przed kontratakami przeciwnika. ORP „Błyskawica”
i ORP „Piorun” osłaniały flotę inwazyjną przed okrętami
niemieckimi. Alianckich żołnierzy transportowały na swoich
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pokładach MS „Batory” i MS „Sobieski”. Broń i sprzęt
przewoziły statki handlowe: SS „Poznań”, SS „Kmicic”,
SS „Kordecki”, SS „Chorzów”, SS „Narew”, SS „Wilno”,
SS „Katowice” i SS „Kraków.
Udział w alianckiej inwazji wzięło ok. 11 tys. samolotów,
w tym 11 dywizjonów Polskich Sił Powietrznych –
8 myśliwskich i 3 bombowe. To jedno z polskich skrzydeł
zestrzeliło
pierwszego
dnia
najwięcej
niemieckich
samolotów, a polskim bombowcom udało się zniszczyć
pod Nancy olbrzymie składy niemieckiego paliwa, jakże
cennego dla wroga. Łącznie w ramach operacji „Overlord”
polskie samoloty odbyły ponad 8 tys. lotów bojowych.
Przy okazji: często słyszy się w Polsce pretensje wobec
władz Wielkiej Brytanii, że do udziału w Londyńskiej
Paradzie Zwycięstwa zaproszono tylko naszych lotników,
i to w szeregach RAF-u. Lotnicy z zaproszenia
nie skorzystali, solidaryzując się z polskimi żołnierzami
piechoty, czołgistami i marynarzami, których pominięto.
Cóż, lotnicy słusznie unieśli się honorem, ale sprawa
stanowi przykład, jak bardzo bieżąca polityka wpływa
na decyzje rządzących. Władze Wielkiej Brytanii były pod
silną presją rządu Stanów Zjednoczonych, który jeszcze nie
pozbył się złudzeń wobec Stalina. Do „zimnej wojny”
z ZSRR doszło dopiero po kilku latach…
I druga uwaga dla tych, których drażnią znicze
na grobach czerwonoarmistów, poległych tutaj w drodze
„na Berlin!”. Z telewizyjnych relacji na kanale „National
Geographic” można się dowiedzieć, że podczas wyzwalania
Francji alianci zrzucili na tamtejsze miasta i inne ważne
punkty 40% bomb (60% na Rzeszę). Wstępną zgodę
na „konieczne straty” wydał gen. de Gaulle. W toku
wyzwoleńczych walk zginęło aż 60 tys. Francuzów,
a niektóre miasta nie różniły się od śródmieścia Gdańska.
Jako puentę warto przypomnieć w tłumaczeniu francuskie
filozoficzne powiedzenie: „Na wojnie jak to na wojnie”.
I cieszyć się pokojem…
Jerzy Hoppe

ZWIERZAKOWO
Rubryka adopcyjna z „Bezbronnymi Zwierzętami”
Edek
Data urodzenia: 2017 r.
Umaszczenie; bure
Płeć: samiec
W domu tymczasowym: od
17.05.2019 r.
Wykastrowany: Tak
Odrobaczony i odpchlony: Tak

Estera
Data urodzenia: 2018 r.
Umaszczenie; biało - czarne
Płeć: kotka
W domu tymczasowym: od
17.05.2019 r.
Sterylizacja: Tak
Odrobaczona i odpchlona:Tak

Elena
Data urodzenia: wrzesień 2018
r.
Umaszczenie; czarno - białe
Płeć: kotka
W domu tymczasowym: od
17.05.2019 r.
Sterylizacja: Tak
Odrobaczona i odpchlona: Tak

CZYSZCZENIE
PROFESJONALNE
DYWANÓW,
wykładzin i tapicerek meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
ZŁOTA RĄCZKA tel. 518-204-992

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

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 67957-07.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych materiałów,
nie odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie zwraca
materiałów niezamówionych.

Edek, Estera i Elena to młode koty, które miały dom.
Właścicielka zwierząt musiała się wyprowadzić
i postanowiła się ich pozbyć. Kobieta zamierzała
podrzucić koty na ogródki działkowe. Na szczęście była
bacznie obserwowana przez znajomego, który
udaremnił czyn, przejął koty i skontaktował się
z fundacją. Okazało się, że tylko Edek był
wykastrowany natomiast kotki nie były wysterylizowane.
Związku z tym fundacja poniosła kolejne koszty
w postaci sterylizacji, odpchlenia i odrobaczenia.
Obecnie kocia rodzinka znajduje się pod opieką
Agnieszki oczekując na adopcję.
Kontakt w sprawie adopcji: Agnieszka 516184560

ZAGINĄŁ KOT
Zaginął
Franio!
Bardzo
prosimy o pomoc. Franio
zaginął 9 lutego w Rumi,
niestety nie zna okolicy. Kot
jest bardzo charakterystyczny,
po przebytej operacji mruży
prawe oko, ma duży i szeroki
pyszczek,
na
przednich
łapkach
ma
charakterystyczne,
nieregularne plamki. Jest
stary i musi przyjmować leki.
Jest oswojony, ale boi się
psów. Nagroda za pomoc
w odnalezieniu. Prosimy o pomoc!
Iwona tel.515-908-006 lub Agnieszka tel.516-184-560
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POWIEW JANOWSKIEJ KULTURY
Wydarzeniem, które zdominowało kulturalny maj był
niewątpliwie potrójny koncert „Janowo rock-uje". Wystąpiły
nasze lokalne kapele „Revan” i „Wredrock” oraz najlepszy
w Polsce cover band AC/DC – zespół „4 szmery”. Spora
dawka muzyki mocnego uderzenia pokazała, że jest
to obszar kultury nie do końca znany i zauważany w naszym
mieście. Wymaga on wielu zabiegów, aby go pokazywać
i bardziej eksponować. Perłą tych koncertów był wokalista
„4 szmerów”, który zabrzmiał jak jeden do jeden ze słynnym
AC/DC.
Dziecięca widownia z rumskich przedszkoli wystąpiła
w Festiwalu Piosenki Turystycznej, który przygotowała
„Słoneczna Jedynka”. Promowano ruch, turystykę i dobry
humor. W powiatowym konkursie – VII Turnieju wiedzy
o zdrowiu, pod patronatem wejherowskiego Sanepidu,
uczniowie szkół podstawowych sprawdzili swoją wiedzę
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na temat prawidłowego odżywiania, walki z nałogami
i zdrowego trybu życia.
Maj tradycyjnie kojarzy się ze świętem naszych Mam.
W minioną niedzielę złożyliśmy życzenia swoim
rodzicielkom, a spółdzielczy Dom Kultury przygotował
specjalny koncert pod tytułem „Muzyczny bukiet dla Mam".
Piękne arie operowe, operetkowe i musicalowe
przygotowała
pani
Barbara
Żurowska-Sutt.
Z towarzyszeniem fortepianu wystąpiła grupa świetnych,
wybrzeżowych wokalistów: Karolina Sołomin, Magdalena
Skorupska, Łukasz Wroński oraz znany z telewizyjnego
programu "Filharmonia dowcipu", Kamil Pękala. Ktoś ładnie
powiedział, że „macierzyństwo to udział w biegu
maratońskim, który nigdy się nie kończy" dlatego chylimy
czoła przed wszystkimi kobietami , które biorą udział w tych
zawodach.
Leszek Winczewski

