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Szanowni Pañstwo! Drodzy Mieszkañcy! 
Chcielibyúmy poinformowaã o dalszych krokach 

podejmowanych w sprawie prowadzenia dziaùalnoúci  
w budynku po Domu Kultury. 

15 lutego zostaùa podpisana, Z Fundacjà Dla Was, 
umowa najmu pomieszczeñ po Domu Kultury. Fundacja 
funkcjonuje od 2013 r. i specjalizu je siæ  
w dziaùalnoúci spoùecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 
Realizuje projekty z zakresu aktywizacji lokalnej 
spoùecznoúci, dziaùalnoúci animacyjnej i kulturalnej, 
organizacji kursów i szkoleñ podnoszàcych kwalifikacje 
zawodowe oraz ksztaùcenia osób dorosùych, a takýe 
wspierania lokalnych przedsiæbiorców oraz organizacji 
pozarzàdowych. 

Juý w najbliýszym czasie, w pomieszczeniach tych 
zacznie dziaùaã „Úwietlica socjoterapeutyczna dla dzieci 
i mùodzieýy”, a takýe bædà podejmowane inne dziaùania, 
o których Fundacja bædzie na bieýàco informowaã  
na swoim profilu na FB, a takýe na ùamach „Naszych 
Spraw”. 

Co istotne, w ramach wspóùpracy, Spóùdzielnia 
bædzie nadal miaùa moýliwoúã organizowania w tym 

miejscu spotkañ i zebrañ spóùdzielczych, w tym Walnych 
Zgromadzeñ. Moýliwa bædzie równieý wspóùpraca  
w zakresie organizowania przedsiæwziæã kulturalnych. 
Dlatego m.in. nadal prowadzone sà rozmowy  
z wùadzami Rumi w sprawie moýliwoúci wspólnej 
organizacji imprez – gdy juý te bædà mogùy siæ odbywaã.  

Warto dodaã, ýe Fundacja wspóùpracuje z Urzædem 
Miasta Rumi i z podlegùym mu Miejskim Oúrodkiem 
Pomocy Spoùecznej przy tworzeniu úwietlicy. Inne 
wspólne projekty to: „Planeta Uúmiechu”, „Centrum 
Usùug Spoùecznych Zagórze”, Centrum Integracji 
Spoùecznej Zagórze” czy „Akademia Pomysùów”.  

Bioràc pod uwagæ wszelkie przesùanki, rozmowy  
i ustalenia, jesteúmy przekonani, ýe jest  
to najkorzystniejsze rozwiàzanie dla mieszkañców 
naszej Spóùdzielni, które sprawi, ýe miejsce to bædzie 
ponownie „ýyã”. Daje teý wiele moýliwoúci  
na przyszùoúã, tak aby to miejsce, na ile jest to moýliwe, 
zachowaùo dotychczasowy charakter.  

 

Zarzàd Spóùdzielni
 

 

   
 

Szanowni Pañstwo! 
Fundacja Dla Was jest organizacjà pozarzàdowà 

dziaùajàcà od 2013 roku. Naszà dziaùalnoúã opieramy  
na 3 filarach:  
1.Spoùeczeñstwo - aktywizacja i wùàczenie  
w partycypacjæ lokalnej spoùecznoúci poprzez realizacjæ 
projektów i dziaùalnoúã animacyjnà i kulturalnà.  
2.Edukacja - jako instytucja szkoleniowa realizujemy 
kursy i szkolenia podnoszàce kwalifikacje zawodowe. 
3.Przedsiæbiorczoúã - wspieramy przedsiæbiorców oraz 
organizacje pozarzàdowe w powstawaniu i rozwoju.  
Realizujemy projekty finansowane zarówno ze úrodków 
UE jak i krajowych. W partnerstwie z Gminà Miejskà 
Rumia realizujemy 3 projekty dofinansowane  
ze úrodków UE: "Klub Integracji Spoùecznej Zagórze", 
"Centrum Usùug Spoùecznych Zagórze" oraz "Rozwój 
Usùug Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Rumia".  

Dziæki wspóùpracy ze Spóùdzielnià w lokalu po domu 
kultury otwieramy przestrzeñ dla mieszkañców, w której 
bædzie moýna odnaleêã swoje miejsce. Bædzie  

to gùówna siedziba Centrum Wsparcia Rodziny,  
w ramach którego uruchomiona zostanie úwietlica dla 
dzieci i mùodzieýy oraz dziaùania integrujàce rodziny. 
Ponadto bædziemy realizowaã szereg dziaùañ na rzecz 
mieszkañców w kaýdym wieku, majàcych na celu 
integracjæ oraz zaangaýowanie w ýycie spoùeczne.  
Co wiæcej, bædzie to miejsce, w którym zgodnie  
z 3 filarami naszej dziaùalnoúci bædà prowadzone zajæcia 
edukacyjne oraz dziaùania wspierajàce rozwój 
przedsiæbiorczoúci i organizacji pozarzàdowych.  
Przede wszystkim pragniemy, aby byùo ono 
wspóùtworzone przez samych mieszkañców. 

Jesteúmy przekonani, ýe przy wspóùpracy  
z mieszkañcami oraz wsparciu ze strony Spóùdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” oraz Urzædu Miasta Rumia 
zaùoýone rezultaty zostanà osiàgniæte. 

Zachæcamy do skorzystania z naszej oferty  
oraz polubienia naszego fanpage na FB i odwiedzania 
strony internetowej www.dlawas.org, aby úledziã  
na bieýàco wszystkie wydarzenia. Fundacja dla Was 

 

Zwracamy siæ z proúbà o zamykanie pierwszych i drugich drzwi wejúciowych oraz nie otwieranie okien 
na klace schodowej. Otwarte drzwi i okna na klatkach schodowych i w piwnicach szczególnie w sezonie 
grzewczym powodujà wiæksze zuýycie ciepùa, którego koszt muszà pokrywaã wszyscy mieszkañcy. 
Zastosowanie siæ do powyýszego zapewnia mniejsze zuýycie ciepùa, poprawæ bezpieczeñstwa 
zamieszkiwania oraz zmniejszy ryzyko przebywania osób postronnych w budynku. 
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Wielokrotnie Mieszkañcy naszego osiedla 

informowali Spóùdzielniæ o incydentach podrzucania 
przez osoby postronne kilkudziesiæciu opon i innych 
odpadów do pergoli úmietnikowych. Mieszkañcy starali 
siæ pomóc robiàc zdjæcia dokumentujàce zdarzenia  
i przesyùajàc je do Spóùdzielni. Dziæki temu pracownicy 
Administracji mogli zgùosiã wykroczenia do Straýy 
Miejskiej. 

Jednak nie zawsze udawaùo siæ ustaliã sprawców 
wykroczeñ. Spóùdzielnia wspólnie z Urzædem Miasta 
Rumi zdecydowaùa siæ na zakup i montaý 
nowoczesnego systemu monitoringu przy pergolach 
úmietnikowych. Ma to nie tylko pomóc w ustaleniu 
sprawców wykroczeñ, ale równieý ma zadziaùaã 
prewencyjnie – tam gdzie sà kamery, tam powinno  
byã mniej podrzucanych odpadów. 

Kamery zostaùy odpowiednio oznakowane  
oraz usytuowane w miejscach umoýliwiajàcych 
najlepszà obserwacjæ i identyfikacjæ ewentualnych 
zdarzeñ. Montaý kamer ma przyczyniã siæ do szybkiej 
reakcji sùuýb na nagrane zdarzenia i zapewniã 
gromadzenie materiaùów dowodowych w celu ujawnienia 
i zwalczania ewentualnych wykroczeñ i aktów 
wandalizmu. Dziæki kamerom juý udaùo siæ ustaliã osobæ 
podrzucajàcà opony, która dzieñ po zdarzeniu musiaùa 
zabraã je spod pergoli. 

Nadal jednak zachæcamy do niezwùocznego 
zgùaszania do Spóùdzielni, a takýe do Straýy Miejskiej 
Rumi przypadków wandalizmu czy prób podrzucania 
úmieci, zarówno po godzinach pracy Spóùdzielni 

(poprzez profil FB Spóùdzielni, e-mail: ds@smj-rumia.pl, 
IOK), jak i Straýy poprzez formularz na stronie 
www.sm.rumia.pl. 

Prosimy o uzupeùnienie takiego zgùoszenia  
o przybliýonà godzinæ zdarzenia oraz w miaræ 
moýliwoúci o zdjæcia/filmik z uwidocznionymi numerami 
rejestracyjnymi samochodu. Dziæki temu bædzie moýna 
zweryfikowaã wùaúciciela auta, to czy zamieszkuje  
na terenie osiedla i czy ma prawo wyrzucaã úmieci  
do pojemników na terenie Spóùdzielni. 

Musimy zadbaã o to, by nie pùaciã za innych  
i nie ponosiã za nich konsekwencji.  

Administracja 

 

 
 

W ostatnim czasie pojawiùo siæ przy pergolach na osiedlu duýo pozostawionych sprzætów RTV i AGD,  
które z czasem zostajà rozebrane na czæúci i stajà siæ niekompletne. Wówczas taki sprzæt nie zostanie 
odebrany przez firmæ wywoýàcà odpady. Na poniýszym schemacie przypominamy podstawowe zasady 
bezpùatnego oddawania niepotrzebnego, zepsutego, ale kompletnego sprzætu RTV i AGD.  

 
APELUJEMY I PROSIMY O KORZYSTANIE Z ISTNIEJÀCYCH OPCJI BEZPÙATNEJ UTYLIZACJI!  

 



 
 

Przypomnimy, ýe w przypadku przeprowadzania prac 
remontowych w mieszkaniach (garaýach) istnieje zakaz 
wyrzucania odpadów poremontowych do zwykùych  
i segregacyjnych pojemników na úmieci. W tym 
przypadku naleýy wypoýyczyã specjalny brezentowy worek 
„big bag” lub kontener. Trzeba go  ustawiaã w miaræ 
moýliwoúci tak, ýeby nie utrudniaù komunikacji i byùa 
moýliwoúã zabrania go przez specjalistycznà firmæ. 

Cena wynajæcia worka wynosi ponad 100 zù i ksztaùtuje 
siæ w zaleýnoúci od wielkoúci worka. Moýna go zamówiã  
na stronie e-worek.pl bàdê np. w siedzibie PUK w Biurze 
Obsùugi Klienta mieszczàcym siæ przy ul. Dæbogórskiej 148. 
Po jego napeùnieniu naleýy wezwaã firmæ, od której worek 
wypoýyczyliúmy, by go zabraùa.  

W ostatnim czasie, niestety, zauwaýalny staù siæ problem 
stojàcych tygodniami przed budynkiem zapeùnionych 
worków. Na rynku pokazaùy siæ firmy, od których moýna 

kupiã worek na odpady poremontowe za duýo niýsze kwoty. 
Jednakýe – jak siæ okazuje póêniej – w cenæ ich zakupu  
nie jest wliczony koszt wywozu worka z odpadami. Kiedy juý 
Spóùdzielnia odnajdzie mieszkañca, który zamówiù worek, 
musi on na wùasny koszt go wywieêã. A cena takiej usùugi 
jest droýsza niý zakup worka z wywozem. W zwiàzku z tym 
apelujemy o rozwagæ przy wybieraniu firmy, od której 
kupujemy worek, poniewaý mimo pozornych poczàtkowych 
oszczædnoúci, póêniej moýemy ponieúã dodatkowe niemaùe 
koszty. 

Ponadto, gdy wiemy, ýe nie bædzie konieczny zakup 
worka czy kontenera, odpady budowlane i rozbiórkowe  
do 200 kg/na rok/na mieszkanie wùaúciciel lokalu z Rumi 
moýe nieodpùatnie przekazaã do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy PUK (konieczne jest wziæcie 
ze sobà dowodu osobistego). 
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Za oknami mamy prawdziwà zimowà auræ. Tradycyjnie 
chcemy przypomnieã kilka zasad prawidùowego grzania  
i wietrzenia mieszkañ. Od wùaúciwego korzystania  
z ogrzewania zaleýy wiele.  

Zuýycie ciepùa potrzebnego do ogrzania mieszkania  
w znacznej mierze zaleýy od uýytkowników mieszkañ. 
Dlatego musimy pamiætaã, ýe szczególnie w mroêne 
zimowe dni, zanim otworzymy na oúcieý okna, naleýy 
zakræciã termozawory. Dopiero wtedy moýemy wietrzyã – 
intensywnie, ale krótko. Nie moýna zostawiã otwartych okien 
na caùy dzieñ, poniewaý nawet przy wyùàczonych 
grzejnikach w momencie, gdy temperatura powietrza przy 
gùowicach spadnie do 8 °C, termozawory wùàczà grzanie.  
A to spowoduje nadmierne zuýycie ciepùa. Nie powinno siæ 
takýe doprowadzaã do wyziæbienia mieszkania przez dùugie 
godziny, gdy na przykùad lokator wychodzi do pracy  
i ponownego jego intensywnego grzania po powrocie  
do domu. 

Przypominamy, ýe przy poszukiwaniu oszczædnoúci 
energii, a tym samym kontrolowaniu wielkoúci pùaconych 
rachunków za centralne ogrzewanie, naleýy znaã 
podstawowe zasady uýytkowania gùowic termostatycznych.  

Regulacji temperatury dokonujemy za pomocà pokrætùa 
ze znacznikiem umieszczonym na obudowie w skali  
od 1 do 5. Zalecana temperatura pomieszczeñ  
w mieszkaniu to ok. 20ºC, ale oczywiúcie kaýdy z nas  
ma inne upodobania w tym zakresie. Warto wiedzieã, ýe  
gdy nastàpi nagrzanie pomieszczenia do zadanej 
temperatury, zawory termostatyczne wyùàczajà dopùyw 
ciepùa do grzejników. Nie jest to wówczas usterka,  
ale normalne funkcjonowanie gùowicy termostatycznej,  

która wùàczy ponownie dopùyw ciepùa, jeúli temperatura  
w pomieszczeniu spadnie poniýej wartoúci zadanej. 

Kolejnà bardzo istotnà kwestià jest zastawianie 
grzejników meblami, a takýe zasùanianie ich dùugimi firanami 
i zasùonami. Powoduje to, ýe nawet przy wùàczonych na 
maksimum grzejnikach emitowane ciepùo w wiækszoúci 
znajduje siæ tylko w ich rejonie, poniewaý przeszkody 
te skutecznie uniemoýliwiajà rozprzestrzenianie siæ ciepùa 
na caùy pokój. W efekcie jest nam zimno, mimo ýe grzejniki 
grzejà, a rachunki za ciepùo sà wysokie. 

Naleýy pamiætaã teý o zapewnieniu wùaúciwej wentylacji 
w mieszkaniu. Skrzydùa okienne naleýy utrzymywaã 
 w rozszczelnieniu, bàdê zamontowaã nawiewniki,  
NIE WOLNO ZAKLEJAÃ, ZASTAWIAÃ KRATEK 
WENTYLACYJNYCH, naleýy REGULARNIE JE CZYÚCIÃ. 
Nie wolno teý dopuúciã do rozprzestrzeniania siæ pary 
wodnej z kuchni i ùazienki po caùym mieszkaniu i w takim 
przypadku trzeba wietrzyã – czæsto, intensywnie,  
choã krótko. W trakcie intensywnego gotowania naleýy 
zapewniã odpowiednià wentylacjæ. Pamiætajmy, wentylacja 
bædzie pracowaùa wùaúciwie, jedynie w przypadku,  
gdy zapewnimy odpowiedni, staùy dopùyw powietrza 
do mieszkania. Zbyt szczelne okna i brak nawiewników 
powodujà zakùócenia w pracy wentylacji. Pojawia siæ ciàg 
wsteczny tj. kratkà wentylacyjnà nastæpuje nadmuch 
powietrza do lokalu. 

Warto zastosowaã tych kilka prostych zasad dla dobra 
domowego budýetu. W przypadku wàtpliwoúci czy pytañ 
zachæcamy do kontaktu z pracownikami dziaùu techniczno-
eksploatacyjnego pod numerami tel.: 58 679-57-42/43.  

Dziaù techniczno-eksploatacyjny
 

 
 

Niestety zdarza siæ, ýe pracownicy firm zajmujàcych siæ 
wywozem úmieci zgùaszajà problem z dojazdem do 
úmietników w celu odebrania nieczystoúci. Úmieciarki 
przyjeýdýajà i od razu odjeýdýajà, bo nie mogà wykonaã 
usùugi. Konsekwencjà takiego stanu rzeczy sà przepeùnione 
úmietniki i skargi od mieszkañców.  

Naleýy pamiætaã, ýe zastawianie dojazdu m.in. do wiat 
úmietnikowych jest zabronione. W takich przypadkach 
wzywana jest Straý Miejska, która wystawia wùaúcicielom 
pojazdu mandat karny i nalicza im punkty karne. 

Tak wiæc, prosimy i pamiætajmy – jeúli chcemy mieã 
czyste i zadbane osiedle, nie zostawiajmy swojego 
samochodu, tam gdzie bædzie utrudniaù dojazd firmie 
odbierajàcej odpady. 
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Przypominamy, ze wiekszosc dróg przelotowych przez nasze osiedle jest wlasnoscia 
Gminy Rumia i to na niej spoczywa obowiazek ich utrzymania, w tym odsniezania. 
Poniýej podajemy wykaz dróg gminnych na terenie osiedla (na mapie zaznaczone kolorem pomarañczowym), których odúnieýanie 
znajduje siæ w gestii Miasta. 
Drogi gminne na janowskim osiedlu: 
Jednostka C 
- ul. Gdañska wraz z chodnikami, 
- wjazd w kierunku budynku przy ul. Gdañskiej 31 do ul. Gdañskiej 41 wraz z wyjazdem w kierunku ul. Pomorskiej, 
- ul. Gdañska od wjazdu w kierunku budynków przy ul. Gdañskiej 37-39, Wrocùawskiej 31, Krakowskiej 10 wraz z chodnikiem i zatokà 
postojowà przy ul. Krakowskiej 10 do wylotu z ul. Wileñskà, 
- ul. Wileñska, Elblàska z parkingiem, ul. Opolska 2-4,  
- ul. Warszawska – wjazd w kierunku budynków przy ul. Warszawskiej 24-26 do koñca, 
- wjazd do budynków przy ul. Szczeciñskiej 1 i 18 wraz z ulicà i parkingiem przy ul. Szczeciñskiej 18, 
- wjazd z ulicà do skrzyýowania z ul. Poznañskà 2 w kierunku budynku przy ul. Poznañskiej 16 do boiska piùki noýnej,  
- ulica wzdùuý budynku przy ul. Poznañskiej 10. 
Jednostka D 
- wjazd do ulicy Pomorskiej 1 – do stacji trafo, 
- wjazd do przychodni ùàcznie z parkingiem przy ul. Pomorskiej 3, 
- wjazd w kierunku ul. Pomorskiej 5 do skrzyýowania z ul. Kujawskà, 
- wjazd z ul. Pomorskiej w kierunku ul. Kujawskiej 15, 4 i 2, 
- droga i parking przy ul. Pomorskiej 11 od strony wschodniej, 
- droga wokóù pawilonu przy ul. Pomorskiej. 
Jednostka E 
-ulica prowadzàca do przedszkola przy ul. Stoczniowców obok ulicy Stoczniowców 5, 
- ulica dojazdowa do domków za budynkiem przy ul. Stoczniowców 9, 
- ul. Stoczniowców i ul. Dokerów wraz z chodnikami,  
- ul. Gdañska wraz z chodnikami). 

 
W przypadku uwag co do utrzymania wùaúnie tych dróg prosimy o kontakt z Wydziaùem Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Úrodowiska Urzædu Miasta Rumi, pod nr tel.: 58 679-65-60. 



 
 

W smutny, czæsto tragiczny czas pandemii, róýne 
bardziej lub mniej waýne i potrzebne ograniczenia - kreujà 
naszà codziennoúã. Nadto strachy wszelakie caùymi 
gromadami nas osaczajà. Kaýdy jakoú próbuje radziã 
sobie z tym paskudztwem rozpychajàcym siæ wúród nas – 
w domu, na ulicy, cieknàcym z internetu, gazet, telewizji…  

By trochæ odsunàã straszàce zewszàd wirusy – covidu, 
polityki czy ekonomii - postanowiùem sobie poszperaã  
na ksiàýkowych póùkach i takýe siæ postraszyã, ale czymú 
klasycznym. Jakimú porzàdnym duchem czy innym 
upiorem. Jest! To Edgar Allan Poe i jego „Opowieúci 
Niesamowite”. Rzeczy pisane tak z dwieúcie lat temu,  
a tùumaczone przed ponad stu… Tùumaczone przez dwóch 
poetów - Stanisùawa Wyrzykowskiego i Bolesùawa 
Leúmiana, nadto piæknie wydane przez krakowskie 
Wydawnictwo Literackie przed czterdziestu piæciu laty.  

Jednak nie wyszùo, niestety nie daùo siæ tego 
skonsumowaã, chyba ten Leúmian mnie ustrzeliù. No bo 
tylko posùuchajcie Pañstwo tej gùæbokiej frazy – „czyliý 
wzburzone wichry nie otràbiùy bezprzykùadnej hañby mego 
nazwiska aý po najdalsze krañce kuli ziemskiej?”, albo - 
„wyraz tryumfujàcej zùowrogoúci kurczy wszystkie miæúnie 
jego oblicza”. Jak tu siæ skutecznie przestraszyã bædàc  
co chwila rozúmieszanym? A przed  laty jakoú mnie to  
nie gryzùo! Moýe to, wyhodowane w miædzyczasie, jakieú 
nieusuwalne uczulenie na ozdobny patos…  

Powúciàgnàwszy chæã pùoszenia strachów metodà „klin 
klinem” - zasiadùem wobec tego do uroczych ksiàýeczek 
pani Marii Pruszkowskiej, pisarki z Sopotu, która przed 
wojnà byùa roztrzepanà warszawiankà. 
Najsympatyczniejsza jest chyba opowiastka o urzædniczej 

rodzinie zwariowanych miùoúników literatury i czytelnictwa. 
Wszyscy ciàgle coú czytajà, operujà klasycznymi cytatami, 
stàd równieý „wyspiañski” tytuù ksiàýki: „Przyúlæ Panu list  
i klucz”. Tak wiæc nie amerykañski horror, a polskie 
wspominki literackie okazaùy siæ dobrym lekiem  
na brzæczàce dookoùa strachy.  

Z innych leków na te niepokoje - to w tym roku trafiùa 
siæ nam ptasia zima - bo i úniegi i zimno, a ýe mieszkam 
na parterze, wiæc po raz pierwszy od dawna wywiesiùem 
na gaùæzi butelkowy karmnik z ùuskanym sùonecznikiem.  

To samo zrobili obok, sàsiedzi, wieszajàc ponadto kule 
ulepione z ptasiego poýywienia. Stàd mamy kolejnà masæ 
radoúci. Chyba uczeni mæýowie majà racjæ twierdzàc,  
iý przede wszystkim dla naszej rozrywki karmimy  
to latajàce bractwo. Bo uciecha – przednia. Chmara wróbli, 
sikorek, czasami dzwoñców kùæbi siæ wokóù, czæúã ziarna 
sypie siæ na dóù, w krzaki, na ziemiæ, a tam buszujà kosy. 
Do kul dobierajà siæ kawki i sierpówki, widziaùem  
teý grubodzioba. 

A po drugiej stronie budynku roúnie wielki krzak 
ostrokrzewu i tu teý ruch - kwiczoùy wyjadajà jego owoce, 
do ostatniej czerwonej kulki. Dotychczas byùa to wyùàczna 
robota wùaúnie kwiczoùów [tych, które przylatujà z póùnocy 
i czæúci naszych, tych które zimujà], ale po raz pierwszy  
od wielu lat szalejà tu takýe wróble. 

Do muzeum czy teatru [mimo róýnych odblokowañ] 
zbyt szybko nie pójdæ - jednak trochæ siæ bojæ, wszak to 
w koñcu nie przelewki. Tak wiæc - oprócz coraz dùuýszego 
testowania úwieýego powietrza – to opisane wyýej radoúci 
nie pozwalajà na zbyt dùugie deliberacje typu –  
co teý jeszcze nam siæ przytrafi. Zbigniew Rachwald 

 

 
 

31 stycznia br. nieznany sprawca podpaliù pergolæ 
úmietnikowà przy ul. Wrocùawskiej 31. Nadaje siæ ona  
do caùkowitego remontu. Spaliùa siæ nie tylko pergola,  
ale teý pojemniki na odpady wraz z zawartoúcià. Ponadto 
zniszczone zostaùy stojàce tuý przy pergoli pojemniki  
m. in. na odzieý, bio-odpady i zielone. 

Sprawa zostaùa zgùoszona policji i aktualnie  
toczà siæ czynnoúci z tym zwiàzane. Z uwagi na stan 
techniczny pergoli zostaùa ona zamkniæta i zabezpieczona 
- prosimy do niej nie wchodziã. Obok niej zostaùy 
ustawione pojemniki na odpady. Przepraszamy  
za utrudnienia i prosimy o wyrozumiaùoúã.  

W ubiegùym roku podpalono kilka pergoli na osiedlu  
i trzeba podkreúliã, ýe zniszczenia byùy znaczàce.  
Co oczywiúcie spowodowaùo spore koszty.  

Dlatego teý prosimy o kontakt wszystkie osoby, które 
mogùy coú widzieã, a przede wszystkim mogà byã  
w posiadaniu nagrañ z kamerek zamontowanych  
w parkujàcych tam samochodach. Moýe dziæki nim,  
uda siæ ustaliã toýsamoúã sprawcy.  Administracja

 

Z uwagi na to, ýe w ostatnim czasie zdarzaùy siæ wzmoýone problemy z segregacjà ODPADÓW BIO KUCHENNYCH  
I ODPADÓW BIO ZIELONYCH, ZWRACAMY SIÆ Z APELEM o uwaýne ich segregowanie.   

 ODPADY BIO ZIELONE (WIÆKSZY POJEMNIK BRÀZOWY)  - wyrzucamy: skoszonà trawæ, liúcie, resztki kwiatów 
ciætych i doniczkowych, odpowiednio przyciæte gaùæzie krzewów. Fragmenty roúlin wyrzucamy bez worków 
plastikowych. 

 ODPADY BIOKUCHENNE (MNIEJSZY POJEMNIK BRÀZOWY)  – wyrzucamy: owoce, warzywa, obierki  
np. ziemniaków, liúcie kapusty, przetwory màczne, sùodycze, pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.  
Do pojemnika takiego nie wyrzucamy: miæsa, nabiaùu, olejów, odchodów zwierzæcych, trocin, ýwirku z kuwety  
(te produkty naleýy wyrzuciã do odpadów zmieszanych). 

 
Przy okazji prosimy o wyrzucanie SZKÙA ORAZ MAKULATURY BEZ PLASTIKOWYCH SIATEK . Takà siatkæ naleýy 
wrzuciã do pojemnika na plastik i metal. Butelki i sùoiki wrzucamy bez plastikowych nakrætek i metalowych zaczepów.  
Zwracamy siæ z proúbà o uwaýne segregowanie úmieci! 

 

 



 
W   

 

Z uwagi na dalsze zagroýenie rozprzestrzeniania 
siæ koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy,  
ýe do odwoùania biuro Spóùdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo” w Rumi, ul. Dàbrowskiego 56 pozostaje 
profilaktycznie zamkniæte dla interesantów.  

 
Prosimy o zgùaszanie spraw i kontakt  

ze Spóùdzielnià: 
– telefonicznie: 

sekretariat: 58 679-57-00,  
administracja osiedla 58 679-57-51/-52 
dziaù czùonkowsko-mieszkaniowy  

58 679-57-06/-07 
dziaù czynszowo-windykacyjny  

58 679-57-16/-18/-19 
dziaù techniczno-eksploatacyjny: 

– zgùaszanie usterek, awarii - 58 679-57 -42/-43 
– stolarka, ubezpieczenia, polisy - 58 679-57-44 
– zgùoszenia budowlane - 58 679-57-31 
– poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl 
– przez IOK (Internetowa Obsùuga Klienta)  

za poúrednictwem internetowej strony Spóùdzielni: 
www.smj.rumia.pl zakùadka „konta indywidualne”. 

 
Przed wejúciem do biura Spóùdzielni 

umieszczona zostaùa SKRZYNKA PODAWCZA,  
w której moýna zostawiã pisma, wnioski, 
zgùoszenia, faktury, itp.   

Decyzje co do póêniejszych wydarzeñ bædà 
podejmowane w miaræ rozwoju sytuacji. 
Przepraszamy za utrudnienia i dziækujemy  
za wyrozumiaùoúã. 

Red.
 

 

Przypominamy, ýe istnieje moýliwoúã dokonywania 
wpùat gotówkowych bez prowizji za opùaty 
czynszowe w nastæpujàcych placówkach: 
 Poczta Polska (wszystkie placówki) 

PKO BP S.A., ul. Dàbrowskiego 53U/1,  
ul. Sobieskiego 16 

 Monetia, ul. Dàbrowskiego 2 
 

 
Jednoczeúnie informujemy, iý wszystkie 
dotychczasowe numery rachunków bankowych 
Spóùdzielni pozostajà bez zmian: 
 

Millennium S.A. 
51 1160 2202 0000 0000 6191 9642 

 
Santander Bank Polska S.A. 

49 1500 1025 1210 2003 6470 0000 

 
PKO BP S.A. 

69 1020 1912 0000 9502 0009 2882 

 
PeKaO S.A. 

63 1240 3523 1111 0000 4330 3551  

 

PAMIETAJ O 1%  
 

W zwiàzku z rozpoczætym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku 
dochodowego za 2020 rok, przypominamy, ýe istnieje moýliwoúã  
odliczenia 1% podatku na wybranà przez siebie organizacjæ poýytku 
publicznego. Tradycyjnie, podajemy numery KRS zwracajàcych  
siæ o pomoc mieszkañców Rumi, a takýe róýnych organizacji 
dziaùajàcych na terenie naszego miasta. 

 
SALEZJAÑSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MÙODZIEÝY  
KRS: 0000061527 Cele: P25 – Rumia Wspomoýycielka lub P24 – Rumia  
úw. Krzyý lub S12 – Rumia Nasz Dom lub S14 Rumia – Szkoùy Salezjañskie  

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel: 16523 Dybizbañski Adam 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel: 11694 Briszke Dawid

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel: 2097 Kostrzewa Paweù

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel: 20028 Tafelski Marcin 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel:1383 Formela Krzysztof 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel:18950 Szmit Julia 

 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDÀÝYÃ Z POMOCÀ” 
KRS: 0000037904 Cel:1859 Ùukasiewicz Agata 

FUNDACJA „KAWAÙEK NIEBA” 
KRS: 0000382243 Cel:1321 Pomoc dla Jasia Szymañskiego 

 
FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 
„DOBRO POWRACA” 
KRS: 0000338878 Cel: Hanna Krefft  (przez dwa „f”) 

 
FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIÆÚNI  
KRS 0000020975 Cel: Mariusz Zielke 

 
FUNDACJA KOTANGENS 
KRS: 0000454435 Cel: BZ (Bezbronne Zwierzæta) 

 
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE 
KRS: 0000228279  

 
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RUMI 
RUTW – RUMIA 
KRS: 0000298629 

 
FUNDACJA TERAÊNIEJSZOÚÃ PRZESZÙOÚCI 
KRS: 0000216884 

 
FUNDACJA DOBROCZYÑCA 
KRS: 0000421936 

 
FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM.INÝ. WITOLDA ZGLENICKIEGO  
KRS: 0000177013 

 
SPINACZ – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN 
ZAGROÝONYCH WYKLUCZENIEM SPOÙECZNYM 
KRS: 0000232113 

 
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW  
KRS: 0000015808 

 
RUMSKI KLUB SPORTOWY 
KRS: 0000334227 

 
ZESPÓÙ ÚPIEWACZY ÚW. CECYLIA 
KRS: 0000315840 

 
PUCKIE HOSPICJUM PW. ÚW. OJCA PIO  
KRS: 0000231110  

 
FUNDACJA „MÙODZI-MÙODYM” 
KRS: 0000270261 CEL: KSK SAKURA RUMIA 4163 

 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓÙ EKOLOGICZNEJ SZKOÙY SPOÙECZNEJ  
KRS: 0000049740

 
 



 

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

 
GARAÝ DO WYNAJÆCIA PRZY  
UL. WROCÙAWSKIEJ tel. 694-476-425. 

 

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelna: Agnieszka Feil  

ul. Dàbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10,  
e-mail: ns@smj-rumia.pl 

Ogùoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Dziaùu czùonkowsko -
administracyjnego w godzinach urzædowania biura Spóùdzielni, ul. 
Dàbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58 679-57-07. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do dokonywania skrótów przesùanych materiaùów, nie odpowiada za 
tretã zamieszczonych materiaùów i reklam oraz nie zwraca materiaùów 
niezamówionych. 

PRZEWODNICZÀCY RADY PROGRAMOWEJ  
 „NASZYCH SPRAW” 

 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57 

e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl  
 

Druk: ZP MERKO 
ul. Tatrzañska 10 84 -230 Rumia,  

tel. 58 671 20 66 



  
 

Dzieci z przedszkola „Iskierka” pomimo pandemii 
regularnie biorà udziaù w róýnorodnych konkursach  
i programach. Niedawno przedszkolaki z grupy 
„Komety” odniosùy sukces w Ogólnopolskim Konkursie 
„Sposoby Ksiæcia Paranita na problem z gùowy”. Dzieci 
wraz z wychowawcà przygotowaùy piæknà pracæ 
plastycznà. Dziæki gùosom oddanym przez 
zaangaýowanych rodziców i znajomych praca zostaùa 
zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu  
i przedszkolaki z „Iskierki” zajæùy III miejsce w Polsce. 

Caùa grupa otrzymaùa dyplomy oraz nagrody  
w postaci maskotek i róýnorodnych artykuùów 
plastycznych. Dzieci przekonaùy siæ o sile wùasnych 
pomysùów! 

W tym roku bal karnawaùowy Niepublicznym 
Przedszkolu „Iskierka”, ze wzglædu na pandemiæ, odbyù 
siæ trochæ w innej formule. Kaýda grupa bawiùa siæ  
w swojej sali z zachowaniem obowiàzujàcych zasad 

reýimu sanitarnego. Wszystkie dzieci przybyùy  
w piæknych strojach karnawaùowych. Do najwiækszych 
przebojów tañczyùy koty, b iedronki, przedstawiciele 
sùuýb mundurowych, bohaterowie bajek, anioùy, motyle  
i wiele, wiele innych. Tañce przeplatane  
byùy róýnorodnymi konkursami.  

Wszystkie przedszkolaki i pracownicy  
byli zachwyceni, ýe w tym trudnym okresie udaùo  
siæ zapewniã wspaniaùà zabawæ.  

Ewelina  Kamiñska
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