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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON  

I OGRÓDEK JANOWA 
 

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).    Redakcja

 

WORKI „BIG BAG” 
Czyli remontujemy z głową 

 

Przypomnimy, że w przypadku 
przeprowadzania prac 
remontowych w mieszkaniach 
(garażach) istnieje zakaz 
wyrzucania odpadów 
poremontowych (gruzu, kafli, 
ziemi itp.) do zwykłych  
i segregacyjnych pojemników 
na śmieci. W tym przypadku 
należy wypożyczyć specjalny 
brezentowy worek „big bag”  
lub kontener. W ostatnim czasie 

firma wywożąca śmieci zgłaszała przypadki wyrzucania 
odpadów poremontowych do „zwykłych” pojemników. 
Niestety, powtarzające się takie przypadki mogą skutkować 
wzrostem opłaty za wywóz odpadów (z 15 zł na 40 zł  
od osoby miesięcznie!). 

Na pewno niejednokrotnie widzieli Państwo takie białe 
worki napełnione odpadami poremontowymi stojące przed 
klatkami. Cena wynajęcia worka wynosi ok. 100 zł. Można 
je zamówić na stronie e-worek.pl bądź  
np. w siedzibie PUK w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym 
się przy ul. Dębogórskiej 148. Po jego napełnieniu należy 
wezwać firmę, od której worek wypożyczyliśmy,  
by go zabrała.  

Na naszym osiedlu w zasadzie przez cały rok widać 
stojące przed budynkami „big bagi” i kontenery. 
Remontujemy, upiększamy – i to cieszy. Pamiętajmy 
jednak, że należy je ustawiać w miarę możliwości nie  
na terenach zielonych - oraz tak, żeby nie utrudniały 
komunikacji i była możliwość ich zabrania przez 
specjalistyczną firmę.  Administracja Osiedla 

Informujemy, że w piątek 21 czerwca 2019 roku 
Biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE 

W dniach 20-23 czerwca dyżury pełnią:  
ELEKTRYK: 607 – 978 – 495 i HYDRAULIK: 607 – 978 – 497 
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ROK SZKOLNY ZA NAMI 
 

Niezwykły jest ten rok 2019. Wielu dorosłych 
pasjonuje się wyborami; i tymi minionymi,  
do Parlamentu Europejskiego (Rumia uzyskała 
najwyższy w powiecie procentowy wynik 
głosujących!), i tymi do Sejmu i Senatu, które będą  
w październiku. Natomiast dla młodszych pokoleń 
ten rok był, jest i będzie „ciekawy” z innych 
powodów. W kwietniu przez 19 dni strajkowało wielu 
nauczycieli, co martwiło oczywiście władze 
oświatowe, niektórych rodziców i dyrektorów  
(im nie wolno strajkować). A uczniów? Pewnie nieco 
nerwów mieli ci, przed którymi były różne egzaminy, 
w tym matury. Mówi się przecież o Polakach,  
że lubią wszystko robić na ostatnią chwilę, a dotyczy 
to również młodszych pokoleń. Luka w zajęciach 
szkolnych, dodatkowo zaś niepewność, czy owe 
egzaminy odbędą się w terminie, to musiało się 
odbić na przygotowaniach. Myślę, że ów stan 
niepewności budził tzw. uczucia mieszane.  
Z pewnością polskie „jakoś to będzie” wraz z ulgą,  
że nie trzeba rankiem zrywać się do szkoły, że nie 
grożą klasówki, kartkówki, wyrywanie „do tablicy” – 
to uczniom osładzało ową nietypową sytuację 
szkolną. I faktycznie „jakoś to było”, egzaminy się 
odbyły, a z jakimi wynikami, na razie nie wiadomo.  

Kalendarzowi (późne tegoroczne święto Bożego 
Ciała) oraz wyrozumiałości Ministerstwa Edukacji 
Narodowej uczniowie, ale też nauczyciele, 
zawdzięczają skrócenie roku szkolnego o dwa dni,  
a faktycznie – w porównaniu z innymi latami – o cały 
tydzień. I to mimo przerwy kwietniowej w wielu 

placówkach. Czy ucierpiał na tym program szkolny? 
Czy w szkołach nastąpiło ekspresowe tempo 
niezbędnych czynności? Z pewnością tak, ale jestem 
przekonany, że większość uczniów (nauczycieli też?) 
była zachwycona. Tak długich wakacji jeszcze nie 
było w powojennej szkole! 

Nietypowa czerwcowa spiekota dodatkowo 
zmusiła dyrekcje (za zgodą kuratoriów) części szkół 
do skracania lekcji do 30 minut. Frajda dla uczniów? 
Oczywiście, choć bardziej skrupulatni nauczyciele 
mogli się martwić... Nieraz przecież słyszeliśmy 
narzekania na przeładowane programy szkolne,  
a tu same niespodzianki. Oj, będzie rok szkolny 
2018/19 długo wspominany nie tylko przez uczniów  
i nauczycieli! 

A jaki będzie rok szkolny 2019/20? Wracając  
do dawnego słownictwa, do szkół „średnich” trafią 
absolwenci wygaszanych gimnazjów i VIII klasy 
szkoły podstawowej. Były alarmy, że zabraknie 
miejsc, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej 
podtrzymuje swoją opinię, że miejsca będą. 
Rzekomo sztuczny „tłok” wynika z tego,  
że absolwenci mają prawo składać wnioski do kilku 
(nawet kilkudziesięciu?) szkół średnich. W każdym 
razie według MEN jest to przede wszystkim kłopot 
samorządów. No, ale także nowego ministra… 

Tak czy inaczej życzmy i tegorocznym 
absolwentom, i tej większości uczniów z młodszych 
roczników, którzy jeszcze nie muszą wybierać 
nowych szkół, a także wszystkim pracownikom 
oświaty, udanego letniego wypoczynku! Jerzy Hoppe 

 
 

CO ZROBIĆ Z RANNYM 
PTAKIEM? 

 

Ciągle trwa jeszcze wiosenny „sezon” na różne 
ptasie nieszczęścia – wypadanie niezupełnie 
dojrzałych osobników z gniazd, potem uderzenie  
o jakąś przeszkodę albo np. atak kota.  
I znajdujemy taką bidę – kawkę, wróbla   
czy jerzyka – ledwie żywą, potarmoszoną, z jakimś 
złamaniem… 

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt w Pomieczynie ma dwa swoje „wysunięte 
punkty”  przyjmowania tych nieszczęśników  
w przychodniach weterynaryjnych - w Gdańsku  
na Kartuskiej 249 i w Gdyni na Stryjskiej 25 
(naprzeciwko stadionu piłkarskiego Arki). 

Gdyński jest czynny całodobowo i chociaż 
oficjalnie przyjmują te znajdy od 9.00 do 21.00,  
to wedle słów pani w recepcji – przyjmą  
je i później. Wypełnia się taką ankietkę – gdzie 
znaleziony, czy wiadomo, co było przyczyną itp. –  
i oddaje ptaszka. 

Taki sposób działania jest sprawdzony, osoby 
nam znane już odwoziły tam swych znalezionych 
połamańców. Oczywiście można tam zawozić 
znajdy przez cały rok, nie tylko wiosną. 

 Redakcja 



3 

RUMSKIE LATO RUSZA Z JANOWA 
 

Naszą dobrą tradycją oraz skromnym przywilejem jest 
fakt, że imprezowe lato w naszym mieście rozpoczyna się 
zawsze „Sobótką” w Janowskim Parku. Na tegoroczną 
zabawę spółdzielczy Dom Kultury oraz rumscy strażacy 
zapraszają w najbliższy piątek 21 czerwca. Imprezę 
otworzy przejazd uliczkami naszego osiedla strażackich 
wozów bojowych w asyście Orkiestry Dętej Gminy 
Wejherowo. Na czele parady pierwszy raz zobaczymy 
strażacki wóz konny z OSP Goręczyno. Na scenie dzieci 
obejrzą spektakl o ważnych telefonicznych numerach. 
Będą konkursy strażackie i zabawy w pianie. Dla dorosłych 
klasycznie i rozrywkowo zagra na harmonijkach ustnych 
trio „Animato” ze Szczecina. Warszawski zespół 
„Reggaeside” znany z programu „Must be the Music”  
oraz „Mam Talent”. Pojawi się też charyzmatyczny „Kuzyn 

Zenka” z repertuarem disco polo oraz bluesowo-rockowy 
mazurski zespół „Bluszcz”. 

Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować nasz 
kolorowy Dzień Dziecka, w trakcie którego najmłodszych 
bawił dr Dolittle - oryginalny dudziarz szkocki. Na naszym 
patio pojawiły się lamy oraz owca walisserska czyli 
oryginalny baranek Shaun. Całość zabawy dopełniło 
malowanie buziek, wata cukrowa oraz balonowe zoo. 

Dzień Rodziny świętowała u nas szkoła „Kreatywni”  
i przedszkole „Mądry Maluch”. Odbyły się kończące rok 
szkolny koncerty szkoły Music Inn, rumskiej Szkoły 
Muzycznej oraz gala rumskich matematyków – uczniów 
szkół podstawowych przygotowana przez SP 9 oraz SP 6. 

Leszek Winczewski 
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MAJOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ, JUŻ SIÓDMA 
 

Tudzież dwa słowa o sesji VI, też majowej, ale sesji extra, 
czyli nadzwyczajnej. Była ona zwołana 8 maja, wobec 
konieczności upoważnienia burmistrza do reprezentowania 
Rady przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą 
mieszkańca na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Przy okazji dokonano też rutynowych zmian  
w budżecie, w wieloletnim planie finansowym i dokonano 
zakupu nieruchomości. 

Zaś regularna Sesja VII, to przede wszystkim sprawy 
organizacji pozarządowych i polityki społecznej. Zebrali się więc 
na sali liczni przedstawiciele równie licznych stowarzyszeń,  
by uczestniczyć w obradach wspólnie z radnymi, burmistrzami, 
niezbędnymi pracownikami Urzędu Miasta, dziennikarzami… 
No i zrobiło się gęsto, szczególnie w „kawałeczku” 
przeznaczonym dla gości. 

A, bo jeszcze nie wspomniałem o pewnej modernizacji 
„setki”, czyli największej sali – sali obrad Rady. Dotąd, prócz 
miejsc dla władz uchwałodawczych i wykonawczych, była tam 
część [ rząd stołów i krzesła] przeznaczona dla publiczności – 
zaproszonych gości, mediów, zainteresowanych mieszkańców. 
Sądzę, iż wobec wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim , 
spowodowanego – jak mniemam – przyrostem zadań gminy – 
dramatycznie wzrosło zapotrzebowanie na miejsca do pracy. 
Więc z sali obrad wykrojono mniejszą salkę dla innych celów. 
No i dla „postronnych” zostały krzesełka przy nowo wzniesionej 
ścianie. Tak po prawdzie to zainteresowanie obradami wśród 
mieszkańców było skromne, zwykle to małe kilka osób,  
więc ścisk jest tylko wtedy, gdy zaprasza się gości, czyli przy 
takich okazjach jak ostatnia sesja. 

W tejże - zasadniczym formalnym składnikiem jej obrad były 
sprawozdania: z realizacji współpracy z tymi pozarządowymi,  
z działalności MOPS-u, z działalności Centrum Integracji 
Społecznej, z działalności właściwej komisji Rady – czyli 
Komisji Polityki Społecznej. Chyba najdłuższe było wystąpienie 
pani Dyrektor MOPS-u. Generalnie - same kłopoty – do roboty 

dobrych chętnych brak, a wszelkich nieszczęść przybywa – 
niepełnosprawnych na różne sposoby i takich zwykłych 
staruszków z tego społeczeństwa, co się starzeje! Ośrodek 
dzielnie z tym walczy, i niech mu się udaje!!! Wszelkie inne 
relacje z dziedziny społecznej też oczywiście trwały. I słusznie, 
bo w tej materii wiele się w mieście dzieje, czego wszyscy 
doświadczamy. Zaś sprawozdania były barwne – w przenośni  
i dosłownie, gdyż ubarwiane kolorowymi prezentacjami.  
Ale najfajniejsze były dyskusje, a właściwie sympatyczny 
festiwal podziękowań - co ktoś się zgłosił – to dziękował. Radni 
- ludziom ze stowarzyszeń, oni – miastu i sobie nawzajem.  

I tak aż do przerwy, po której realizowano już standardowe 
czynności i procedury - jak podczas większości sesji Rady 
dokonano zmian budżetowych i zatwierdzono kolejne plany 
zagospodarowania. Ciekawy wydaje się zaakceptowany pomysł 
przystąpienia Rumi do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” – o ile nasze uczestnictwo będzie aktywne. 

W końcówce porządku obrad sesji umieszczone zostały 
sprawozdania Burmistrza i Przewodniczącego z wydarzeń,  
w których uczestniczyli między sesjami. To bardzo dobry 
pomysł – ta zmiana dotychczasowej praktyki umieszczania 
sprawozdań na początku sesji. Relacje te często obrastają 
dodatkowymi wyjaśnieniami, pytaniami i sporami. Wiec trwają 
niekiedy długo i widziałem często nieszczęsnych gości, 
zaproszonych, na przykład, dla uczczenia ich osiągnięć - 
czekających czasami ponad godzinę na dostojną fetę ku czci. 
 

Na koniec winien jestem Państwu wyjaśnienie. Jak zapewne 
niektórzy wiedzą - sesje naszej Rady są nagrywane i na You 
Tube można je sobie odtworzyć w pełnym, zwykle 
kilkugodzinnym, brzmieniu. Sporządzając notki z sesji Rady 
Miejskiej staram się wychwycić rzeczy ważne, ale i ciekawe, 
zajmujące. Jest to wszakże relacja subiektywna, którą 
sporządzam ze spokojem wiedząc, że zawsze każdy z Państwa 
może sięgnąć do oryginalnej, nieskażonej treści.    

Zbigniew Rachwald 

 

ISKIERKOWE ATRAKCJE 

 

Wiosenne dni w przedszkolu „Iskierka” obfitowały w wiele 
atrakcji. We współpracy z rodzicami i przy pomocy 
sponsorów zorganizowano Święto Rodziny. Występy dzieci, 
stoiska gastronomiczne, ognisko, tort, malowanie twarzy, 
balonowe cuda, kolorowe warkoczyki, porady i konsultacje 
specjalistów, dmuchany zamek, loteria - to tylko niektóre 
atrakcje, którymi wypełnił się przedszkolny ogród. Była  
to przede wszystkim okazja do wspólnego, rodzinnego 
spędzenia czasu.   

Najstarsza grupa brała udział w spacerze historycznym. 
Dzieci zwiedziły Starą Rumię, dzielnicę, w której znajdują się 
zabytkowe obiekty. Starszaki uczestniczyły w Dziecięcym 
Posiedzeniu Rady Miejskiej, na której w formie 
inscenizowanego wiersza przedstawiły projekt uchwały 
„Lżejsze nauczanie - lżejsze plecaki. 

Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Trolejbusowej w Gdyni dzieci z najstarszej grupy miały 
okazję zwiedzić zajezdnię trolejbusową, wsiąść  

do trolejbusów zabytkowych, zapoznać się z pojazdami 
pogotowia sieciowego, odwiedzić warsztat i myjnię.  
PKT zapewniło również przejazd dzieci nowoczesnym 
trolejbusem, mogącym poruszać się poza siecią trakcyjną,  
a widok takiego pojazdu w naszym mieście wywołał 
zdziwienie niektórych mieszkańców.  

  Jeanetta Szulz 
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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 

 
 

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

 
WYNAJMĘ GARAŻ ul. Pomorska, TEL. 888-229-310

 

ZWIERZAKOWO 
Rubryka adopcyjna z „Bezbronnymi Zwierzętami” 

 

Pod troskliwą opieką wolontariuszki Agnieszki 
przebywają nasi nowi podopieczni. Maluchy 
zostały podrzucone do stada kotów wolno 
bytujących. W miocie znajdują się dwie kotki  
i dwa kocurki. Kontakt Agnieszka 516184560 

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 

 
 

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ 
przy Domu Kultury SM „Janowo” 

„SAMA RAMA” 
zaprasza na wycieczki rowerowe 

 

22 czerwca 2019 r. 

13 lipca 2019 

27 lipca 2019 

10 sierpnia 2019 

24 sierpnia 2019 
 

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 Szkół 
Ogólnokształcących w Rumi,  
ul. Stoczniowców 6. Wyjazd o godz. 9.30. 
Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Łuczak 

WYJEŻDŻASZ?  
ZAKRĘĆ WODĘ 

 

Prosimy wszystkich użytkowników lokali, którzy 
planują dłuższą nieobecność, o zamknięcie 
zaworów dopływu wody, co zapobiegnie 
niekontrolowanemu jej wyciekowi. Zakręcony 
zawór gwarantuje, że ewentualne przecieki  
lub awarie (zmywarka, pralka, wężyki 
doprowadzające wodę) nie spowodują zalania 
sąsiadów i nie narażą na dodatkowe koszty. 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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Dom Kultury SM „Janowo” 

zaprasza 

 

LATO ZE SZTUKĄ – 2019 
 

Ramowy plan zajęć dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat 
 

Dom Kultury w okresie wakacji czynny od 24 czerwca do 2 sierpnia 2019 r. 
w godz. 8.30 – 16.30 

 

poniedziałki 

Wakacyjna szkoła tańca i zabawy – g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 

Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200 

Szkółka gitary biwakowej – g.1300 

wtorki SKM-ką zwiedzamy Trójmiasto – kino, bowling, muzea 

środy 

Wakacyjna szkoła tańca i zabawy – g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 

Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200 

Szkółka gitary biwakowej – g.1300 

czwartki Czwartkowe wycieczki autokarowe dla dzieci 

piątki 

Wakacyjna szkoła tańca i zabawy – g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 

Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1200 

Szkółka gitary biwakowej – g.1300 

 

WYCIECZKOWE CZWARTKI AUTOKAROWE  
koszt 60 zł (zapisy od 24 czerwca) 

 

4 lipca – Frombork – muzeum Kopernika, katedra, wieża widokowa,  
Mała Holandia – park rozrywki 

11 lipca – Grąbkowo k/Słupska – tajna piracka baza, ognisko i pieczenie kiełbasek 
18 lipca – Łeba – wydmy, Sarbsko – Sea park (fokarium, oceanarium,  

plac zabaw) 
25 lipca – Tuchlino – ZOO egzotyczne, Strysza Buda - park miniatur, ognisko  

i pieczenie kiełbasek   
1 sierpnia – Czołpino – latarnia morska, Kluki – skansen, piknik  

nad brzegiem morza 
 

Zapisy – informacje:  58 671 82 93 
 

 

WTORKI - SKM-ką 
zwiedzamy Trójmiasto – 
kino, bowling, muzea – 

koszt 30 zł 
 

Filmowe premiery tego lata 

 Godzilla II: Król 

potworów  

 Agent Kot  

 Sekretne życie 

zwierzaków domowych 2  

 Król lew  

OFERTA LETNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
NA BOISKU „ORLIK” 2012” 

 ul. Stoczniowców 6, w godz. 9.00-21.00 
Organizator: Animatorzy Sportu 

Zapisy od 24 czerwca – tel. 519 102 398 
 

 

poniedziałki – Wakacje z piłką 
wtorki – Mini gry w piłkę koszykową 

środy – Streetball 
czwartki – Piłka nożna z Orlikiem 
piątki – Piłka siatkowa na wesoło 

soboty – Gry i zabawy 


