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Miùo nam poinformowaã, ýe mieszkañcy mogà 
ponownie – przy zachowaniu stosownych obostrzeñ 
– zaùatwiaã czæúã spraw osobiúcie w biurze 
Spóùdzielni. W zwiàzku z obowiàzujàcym w dalszym 
ciàgu stanem zagroýenia epidemicznego w Polsce, 
wizytæ w Spóùdzielni w konkretnym dziale naleýy 
najpierw umówiã telefonicznie na konkretny dzieñ  
i godzinæ. 
Zgodnie z zaleceniami GIS, uprzejmie prosimy,  
aby osoba, która przybædzie do Spóùdzielni byùa 
zabezpieczona maseczkà i posiadaùa wùasny dùugopis. 
Spóùdzielnia zapewnia przy wejúciu automatyczne 
dozowniki z pùynem dezynfekujàcym, z których naleýy 
skorzystaã (zdezynfekowaã dùonie) przed wizytà  
w umówionym dziale. Najwaýniejsze jest,  
aby przybyùa osoba nie posiadaùa objawów chorobowych 
charakterystycznych dla zaraýenia SARS-COV-2.  
W przypadku stwierdzenia zakaýenia bàdê zaistnienia 
w/w objawów prosimy o przeùoýenie terminu wizyty  
tak, aby inny mieszkaniec mógù skorzystaã  
ze zwalniajàcego siæ terminu.  

Pozostaùa czæúã biura Spóùdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo” w Rumi bædzie nadal profilaktycznie 
zamkniæta dla interesantów. Priorytetem jest praca 

zdalna. Caùy czas realizujemy Pañstwa zgùoszenia, 
wydajemy zaúwiadczenia, usuwamy awarie itp.  
– tak jak dotychczas. 

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

 

 
 

Pod koniec kwietnia miaùo miejsce kolejne 
posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spóùdzielni. 
Czùonkowie Rady, jednogùoúnie zatwierdzili uchwaùy  
w sprawie ustalenia odpùatnoúci za wymianæ wodomierzy 
i ciepùomierzy w 2021 roku oraz okreúlenia zasad  
ich finansowania.  

Wymiana wodomierzy i ciepùomierzy odbædzie siæ  
w zwiàzku z koniecznoúcià legalizacji tych urzàdzeñ,  
a koszt wymiany okreúlony jest na podstawie umów,  
które Spóùdzielnia zawarùa z firmà Apator-Telemetria.  

Zgodnie z uchwaùà, wymiana ciepùomierzy w roku 
2021 dotyczy mieszkañców budynków  
przy ul. Poznañskiej 22, Opolskiej 5 oraz Warszawskiej 
23, 25, 27, 29. Natomiast do wymiany wodomierzy 
indywidualnych zobowiàzani sà mieszañcy budynku  
przy Pomorskiej 17D, posiadajàcy wodomierze 
zamontowane do koñca 2016 roku. 

Odpùatnoúã z tytuùu wymiany zarówno wodomierzy,  
jak i ciepùomierzy, rozùoýona bædzie na raty i zostanie  
to uwzglædnione w wydrukach opùat czynszowych  
od 1 wrzeúnia br.  

O szczegóùach dotyczàcych wymiany wodomierzy  
i ciepùomierzy bædziemy informowaã zainteresowanych 
mieszkañców przed rozpoczæciem prac. 

W dalszej czæúci posiedzenia czùonkowie Rady 
omówili bieýàcà pracæ biura Spóùdzielni, przejæcia  
w administrowanie dwóch budynków „Osiedla przy 
Bùoniach” oraz planowanych kolejnych na „Osiedlu 
Locus”. W tej chwili Spóùdzielnia administruje szeúcioma 
budynkami wybudowanymi przez firmæ „Euro Styl”. 

Ponadto Zarzàd poinformowaù czùonków  
Rady Nadzorczej o oddaniu do uýytku ostatniego  
z trzech budynków przy ul. Dàbrowskiego o numerze 
56A, a tym samym zakoñczeniu dziaùalnoúci 
inwestycyjnej z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 
Od tego momentu Spóùdzielnia bædzie prowadziùa 
dziaùalnoúã wyùàcznie eksploatacyjnà. 

Omówiono takýe projekty nowej edycji Budýetu 
Obywatelskiego 2022, których realizacja wpùynæùaby 
korzystnie na funkcjonowanie naszego osiedla (wiæcej  
na str.3).  

 

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: 58 679-57-31-42/ 
-43/-44, 
 poprzez e-mail: ds@smj-rumia.pl, 
 przez IOK (Internetowa Obsùuga Klienta)  

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

Informujemy, ýe 04.06.2021 r. biuro Spóùdzielni bædzie nieczynne.   
W przypadku awarii wymagajàcych natychmiastowej interwencji, prosimy o kontakt telefoniczny  

od godz. 8.00 do 22.00. 
 

tel. Hydraulik: 607-978-497 
tel. Elektryk: 607-978-495 

Red.
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 cd. na stronie nr 3 

 
 

 

Miniony rok byù rokiem dla nas wszystkich innym, zburzyù 
dotychczasowe schematy i sposoby dziaùania wielu instytucji, 
takýe naszej Spóùdzielni. Wprowadzenie stanu epidemii  
w Polsce w marcu 2020 roku spowodowaùo, ýe Spóùdzielnia 
musiaùa przeorganizowaã swojà pracæ i zasady 
funkcjonowania. W ubiegùym roku powinny odbyã siæ zebrania 
Walnego Zgromadzenia, podczas których miaùa zostaã 
wybrana nowa Rada Nadzorcza. Jednakýe wprowadzony  
w caùym kraju stan zagroýenia epidemicznego i szczegóùowe 
regulacje prawne wykluczajà do dzisiaj moýliwoúã organizacji 
takich zebrañ. Jednoczeúnie ustawodawca przedùuýyù 
kadencje Rad Nadzorczych na mocy „Ustawy o dopùatach  
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych  
na zapewnienie pùynnoúci finansowej przedsiæbiorcom 
dotkniætym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0” do czasu 
zniesienia stanu zagroýenia epidemicznego w kraju.  
Tak wiæc Spóùdzielnia Mieszkaniowa Janowo,  
poza niemoýliwoúcià zorganizowania Walnych Zebrañ mogùa 
realizowaã wiækszoúã swoich podstawowych zobowiàzañ 
wobec mieszkañców, przy czym nie zawsze we wczeúniej 
zaplanowanych terminach.  

W minionym roku rezygnacjæ z peùnienia funkcji w Radzie 
Nadzorczej SM „Janowo” z dniem 31 stycznia br. z przyczyn 
osobistych zùoýyùa p. Barbara Górska. (Zgodnie z §71 ust. 3  
w zwiàzku z §71 ust.2 pkt 2 nie ma koniecznoúci uzupeùniania 
skùadu Rady Nadzorczej, poniewaý liczba czùonków RN  
nie zmniejszyùa siæ poniýej 9 osób). 

W roku 2020 odbyùo siæ ùàcznie 9 plenarnych posiedzeñ 
Rady Nadzorczej, a wiæc o dwa mniej niý w zwykùym roku bez 
stanu epidemii. Wynikaùo to z opóênienia w uchwaleniu 
przepisów regulujàcych sprawy przedùuýenia kadencji  
w spóùdzielniach mieszkaniowych, w których nie mogùy siæ 
odbyã zebrania wyborcze. W minionym roku RN podjæùa  
31 uchwaù. Frekwencja na posiedzeniach plenarnych wyniosùa 
100%. Odbyùy siæ takýe 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
Czterokrotnie na posiedzeniach Rady dokonywano oceny 
pracy Zarzàdu, badajàc kwartalne sprawozdania finansowe, 
opiniowane przez Komisjæ Rewizyjnà. 

Na uznanie zasùuguje organizowany z inicjatywy Komisji 
Spoùeczno-Samorzàdowej konkurs „Na najpiækniejszy balkon  
i ogródek przydomowy Janowa”, który odbyù siæ, nieco  
w zmienionej formule, z uwagi na wprowadzony stan epidemii. 
Warto podkreúliã takýe aktywnoúã czùonków Komisji 
Spoùeczno-Samorzàdowej we wspóùpracy  
ze Stowarzyszeniem „Pomóý Sàsiadowi”. 

W marcu ub. roku, w zwiàzku z przejúciem na emeryturæ 
pani Elýbiety Pawlak, Rada Nadzorcza zdecydowaùa  
o odwoùaniu jej z funkcji zastæpcy prezesa Zarzàdu.  
W nastæpstwie tego, na wniosek prezesa Zarzàdu, powoùano 
na to stanowisko, panià Agnieszkæ Feil, dotychczasowego 
pracownika spóùdzielni. W minionym roku Rada Nadzorcza 
kontynuowaùa prace zwiàzane z dostosowaniem 
funkcjonujàcych regulaminów do zmienionych przepisów 
prawa, a takýe, poprzez swoich przedstawicieli w Komisji 
Przetargowej, czuwaùa nad wùaúciwym wyborem wykonawców 
do realizacji prac remontowych przewidzianych w planie 
gospodarczo-finansowym i funduszu remontowym.  

Rada Nadzorcza zadecydowaùa ponadto o realizacji  
w 2020 r. dodatkowych prac zwiàzanych z wykonaniem 
remontu wylewek betonowych i uszczelnieñ balkonów w kilku 
budynkach mieszkalnych oraz montaýu paneli 
fotowoltaicznych na budynku administracji Spóùdzielni.  
Pod koniec nominalnej kadencji RN, w okresie braku 
przepisów regulujàcych funkcjonowanie organów spóùdzielni  
w przyszùoúci, Rada Nadzorcza podjæùa uchwaùæ  

o upowaýnieniu Zarzàdu do dysponowania úrodkami 
finansowymi w wysokoúci do 1 500 000 PLN na dziaùania 
zwiàzane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zagroýenia 
epidemiologicznego, na terenie Spóùdzielni. Od poczàtku roku 
2020, wraz z pojawieniem siæ koronawirusa, w znacznym 
stopniu ograniczona zostaùa dziaùalnoúã spoùeczno-
wychowawcza z uwagi na ogùoszony na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej stan zagroýenia epidemicznego 
wirusem COVID-19 i wiàýàce siæ z tym obostrzenia.  
W konsekwencji dziaùalnoúã realizowana przez nasz Dom 
Kultury SM „Janowo” zostaùa zawieszona. Wobec niejasnych 
 i niepewnych perspektyw na przyszùy rok, a takýe 
wyczerpania siæ dodatkowych dochodów spóùdzielni  
w zwiàzku z zakoñczeniem inwestycji zostaliúmy zmuszeni  
do rozwaýenia celowoúci utrzymywania tej placówki w roku 
2021, a takýe w latach kolejnych. Roczne wydatki na ten cel 
opiewaùy na kwotæ ponad 400 tysiæcy zùotych, z czego 60% 
stanowiùy koszty staùe, tj. wynagrodzenia pracowników i opùaty 
eksploatacyjne. Naleýy podkreúliã, iý koszty te muszà byã 
pokrywane, takýe wtedy, gdy dziaùalnoúã domu kultury jest 
zawieszona. Do tej pory koszty utrzymania placówki 
pokrywane byùy z dochodów z dziaùalnoúci gospodarczej 
Spóùdzielni. Dochody te ulegùy znaczàcemu obniýeniu, 
poniewaý inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego  
na poczàtku 2021 roku zostanà zakoñczone, a odsetki 
bankowe nie sà pozyskiwane z uwagi na bliskie zeru stopy 
procentowe (w ciàgu kilku lat dochody z tego tytuùu spadùy  
z 350 tys. zù do 1 tys. zù). Warto przypomnieã,  
ýe podstawowym obowiàzkiem Spóùdzielni jest utrzymanie 
zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie, dbanie  
o otoczenie, utrzymanie porzàdku, usuwanie awarii,  
a w konsekwencji dbaùoúã o jakoúã i utrzymanie wartoúci 
naszych mieszkañ. Prowadzenie dziaùalnoúci kulturalnej  
nie jest obowiàzkiem spóùdzielni, a jedynie jej prawem,  
które moýna realizowaã w miaræ posiadanych úrodków.  
Po wyczerpaniu wszelkich moýliwoúci prób zdobycia 
pieniædzy z zewnàtrz na tæ dziaùalnoúã, po wyczerpujàcej 
dyskusji - w dniu 14 grudnia 2020 r Rada Nadzorcza podjæùa 
decyzjæ, o likwidacji Domu Kultury SM „Janowo”.  
Warto dodaã, ýe likwidacja dziaùalnoúci spóùdzielczej placówki 
Domu Kultury nie wiàýe siæ z przeznaczeniem tego obiektu  
na caùkowicie inne cele. Zarzàd Spóùdzielni zostaù 
zobowiàzany do poszukiwañ nowych podmiotów,  
które wykorzystajà ten obiekt do dziaùalnoúci na rzecz 
mieszkañców osiedla. Szczegóùowo opisuje to protokóù RN  
z dnia 14 grudnia. Rada Nadzorcza dobrze ocenia system 
informacji oparty na biuletynie „Nasze Sprawy”,  
który informuje o wszystkich istotnych sprawach dotyczàcych 
naszych mieszkañców.  

Dobra i skuteczna informacja jest waýnym i pomocnym 
elementem naszego ýycia. W 2020 r. kontynuowano 
realizacjæ przedsiæwziæcia inwestycyjnego przy  
ul. Dàbrowskiego 56 polegajàcego na budowie trzech 
siedmio-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych i budynku 
wielofunkcyjnego garaýowo-magazynowego. W 2020 roku 
oddano do uýytku kolejny – drugi z budynków mieszkalnych – 
Dàbrowskiego 56B, a trzeci byù w realizacji. Warto podkreúliã, 
ýe te budynki mieszkalne, podobnie jak i wszystkie inne 
budowane, sà w 100% finansowane przez przyszùych 
nabywców bez zaciàgania kredytów przez Spóùdzielniæ.  

Czæúcià dziaùalnoúci Rady Nadzorczej jest rozpatrywanie 
spraw kierowanych do nas drogà korespondencyjnà  
przez mieszkañców. Wszystkie sprawy sà rozpatrywane 
starannie i bez zbædnej zwùoki, a ich autorzy otrzymujà  
we wùaúciwym czasie pisemne odpowiedzi.  
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Rada Nadzorcza, na posiedzeniu plenarnym  
w dniu 29.03.2021 r., przyjæùa uchwaùy dotyczàce wykonania 
za rok 2020: 
 planu gospodarczo-finansowego, 
 planu funduszu remontowego oraz 
 przyjæcia bilansu spóùdzielni. 

W drodze przetargu, zostaùo zlecone badanie bilansu 
spóùdzielni za rok 2020 do biura biegùego rewidenta 
Krzysztofa Pawelskiego z Gdañska. W dniu 29.03.2021 r. 
przedstawiù on Radzie Nadzorczej wyniki badania bilansu 
Spóùdzielni za 2020 r. Biegùy stwierdziù, ýe sprawozdanie 
finansowe Spóùdzielni, obejmujàce dane liczbowe  
i objaúnienia sùowne, przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majàtkowej i finansowej Spóùdzielni na dzieñ  
31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie  
z majàcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoúci 
i przyjætymi zasadami (politykà) rachunkowoúci. Zostaùo ono 
sporzàdzone prawidùowo, zgodnie z przepisami rozdziaùu 2 
ustawy o rachunkowoúci. Sprawozdanie finansowe  
jest zgodne co do formy i treúci z obowiàzujàcymi Spóùdzielniæ 
przepisami prawa i statutem Spóùdzielni. Wszystkie wskaêniki 
sà na bezpiecznym poziomie, a Spóùdzielnia posiada peùnà 
zdolnoúã pùatniczà. W ocenie biegùego nie ma ýadnych 
zagroýeñ dla moýliwoúci kontynuowania przez Spóùdzielniæ 
dziaùalnoúci w kolejnym roku, a rok 2020 ocenia jako kolejny, 
ugruntowujàcy stabilizacjæ finansowà Spóùdzielni.  
Warto podkreúliã, ýe jednym z powodów dobrej kondycji 
finansowej naszej Spóùdzielni sà wzorowe rozwiàzania 
organizacyjne, zwùaszcza w zakresie prowadzenia  
i finansowania budowy mieszkañ. Istotny wpùyw  

na taki stan ma stabilny, profesjonalny Zarzàd  
oraz merytoryczna wspóùpraca pomiædzy Radà Nadzorczà  
i Zarzàdem. Badanie bilansu przez biegùego rewidenta  
oraz opinia Komisji Rewizyjnej RN, jak równieý opinie wielu 
mieszkañców, potwierdzajà prawidùowoúã funkcjonowania  
i stabilnà sytuacjæ finansowà Spóùdzielni Mieszkaniowej 
Janowo.  

Rada Nadzorcza stwierdza, ýe wszystkie zaplanowane  
na rok 2020 prace inwestycyjne i remontowe, mimo szerokich 
ograniczeñ zwiàzanych z wprowadzeniem na terenie kraju 
stanu epidemii, zostaùy wykonane i rozliczone we wùaúciwych 
terminach. Wszelkie rozliczenia z mieszkañcami wykonane 
zostaùy takýe bez zbædnej zwùoki i w sposób wùaúciwy.  
W úwietle powyýszych faktów oraz ocen sformuùowanych 
przez: 
 biuro niezaleýnego biegùego rewidenta, 
 Komisjæ Rewizyjnà RN  

oraz oceny wùasne dokonywane przez Radæ Nadzorczà  
na posiedzeniach bez udziaùu Zarzàdu, Rada Nadzorcza 
stawia wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim 
czùonkom Zarzàdu SM Janowo, tj.: 
 prezesowi Józefowi Chmielewskiemu, 

z-cy ds. GZM Elýbiecie Pawlak za okres do 31.05.2020 r., 
 z-cy ds. GZM Agnieszce Feil za okres od 01.06.2020 r., 
 z-cy ds. technicznych Zbigniewowi Antochowskiemu. 

 

Tadeusz Piàtkowski 
Przewodniczàcy RN SM „JANOWO” 

 

Sprawozdanie zostaùo przyjæte w gùosowaniu przez RN  
na posiedzeniu 29.03.2021 r. uchwaùà nr 7/20. 

 

  
 

Po rocznej przerwie (z uwagi na trwajàcy stan 
epidemiczny), miasto ogùosiùo kolejnà edycjæ Budýetu 
Obywatelskiego – Rumia 2022. w której mieszkañcy 
mogà zdecydowaã na co przeznaczà wydzielonà czæúã 
budýetu miasta. W tym roku na realizacjæ projektów 
przeznaczono 1,5 miliona zùotych. Tym razem projekty 
zostaùy podzielone na trzy kategorie: inwestycyjne, 
prospoùeczne oraz zielone (takie które przyczyniajà siæ 
do poprawy úrodowiska naturalnego oraz bytu zwierzàt).  

Wnioski do budýetu mogli skùadaã wyùàcznie 
mieszkañcy Rumi (do 30 kwietnia), ich weryfikacja 
nastàpi zgodnie z harmonogramem w dniach 10-17 maja. 
Lista projektów, które przeszùy weryfikacjæ  
i zakwalifikowaùy siæ do kolejnego etapu, tj. gùosowania, 
zostanie ogùoszona do 20 sierpnia. Samo gùosowanie – 
na stronie internetowej Urzædu Miasta Rumi – odbædzie 
siæ w dniach 13-27 wrzeúnia. Ogùoszenie wyników 
gùosowania nastàpi natomiast do 12 paêdziernika.  
W tym roku zachæcamy do gùosowania na dwa projekty, 
które bezpoúrednio dotyczà naszego osiedla.  

Pierwszy to projekt inwestycyjny pod nazwà 
„Ogólnodostæpny parking u zbiegu ulicy Gdañskiej  
i Katowickiej”. W ramach projektu planowane jest 
wykonanie nawierzchni parkingu dla samochodów 
osobowych. Realizacja projektu w znaczàcy sposób 
poprawi dostæpnoúã miejsc postojowych  
dla mieszkañców okolicznych budynków i ich goúci, osób 
odwiedzajàcych pobliskie pawilony handlowo-usùugowe, 
oúrodki zdrowia, szkoùy, punkty gastronomii, a takýe osób 
pozostawiajàcych swoje samochody na osiedlowych 
parkingach, a dojeýdýajàcych do i z pracy liniami 
autobusowymi „J” i „R”.  

Drugi projekt zielony nosi tytuù „Eko-skwer przy ulicy 
Gdañskiej”. W ramach projektu przewidziano wykonanie 
nasadzeñ drzew na pasie technicznym wzdùuý  

ul. Gdañskiej oraz od strony ronda Rotmistrza  
W. Pileckiego, dziæki czemu powstanie zielony skwer.  
W pobliýu mieúci siæ Skate Park i wybieg dla psów 
(Agility Park), a takýe przystanki autobusowe, w zwiàzku 
z czym poprzez nasadzenia zwiækszy siæ atrakcyjnoúã 
tego miejsca i zostanie stworzone miejsce odpoczynku,  
a ponadto powstanie „zielona bariera” od ruchu 
samochodowego. Obecnie teren ten jest 
niezagospodarowany. Wprowadzona na tym terenie 
zieleñ poprawi walory krajobrazowe i estetyczne 
otoczenia oraz w znaczàcy sposób wpùynie  
pro-ekologicznie na przestrzeñ i zmniejszy 
zanieczyszczenia powietrza spowodowane zwiækszonym 
ruchem w tej okolicy.  

Dziæki gùosowaniu w ramach Budýetu Obywatelskiego 
bædziemy mieli moýliwoúã bezpoúredniego 
zadecydowania o tym, na co zostanà wydane úrodki  
z budýetu Gminy oraz na poprawæ wizerunku 
najbliýszego otoczenia. O terminach gùosowania 
bædziemy Pañstwa na bieýàco informowaã na ùamach 
„Naszych Spraw” oraz za poúrednictwem portalu 
spoùecznoúciowego „Facebook”. Red. 
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Od stycznia 2020 
roku kaýdy 
mieszkaniec Rumi 
korzystajàcy z 

kanalizacji 
deszczowej (czyli my 
wszyscy) ma 
dodatkowà opùatæ  
do regulowania. 
Wynika to z decyzji 

jakà podjæùa Rada Miejska Rumi, która wprowadziùa 
caùkiem nowà opùatæ za „usùugæ komunalnà 
bezpoúredniego i poúredniego odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych do systemów zamkniætej 
bàdê otwartej kanalizacji deszczowej”.  

W odniesieniu do mieszkañców posiadajàcych 
spóùdzielcze prawo do lokalu, Spóùdzielnia byùa 
zmuszona uwzglædniã wspomnianà opùatæ w wymiarach 
opùat czynszowych. Natomiast osoby posiadajàce 
odræbnà wùasnoúã do lokalu, podobnie jak w przypadku 
podatku od nieruchomoúci, decyzjæ w tej sprawie 
otrzymaùy bezpoúrednio z Urzædu Miasta Rumi. 

Spóùdzielnia braùa czynny udziaù w roboczych 
spotkaniach z przedstawicielami Urzædu Miasta Rumi 
dotyczàcych metody obliczania opùaty na rok 2019. 
Przypominamy, ýe dziæki wnioskowi Zarzàdu Spóùdzielni 
„opùata deszczowa” byùa naliczana wyùàcznie  
od powierzchni dachów, a nie jak  pierwotnie zakùadaùa 
Rada Miejska Rumi, od ogóùu utwardzonych terenów.  

Wiadomo juý, ýe koszty zafakturowane przez Gminæ 
Miejskà Rumia za usùugæ wykonanà w 2019 r.  
dla wiækszoúci budynków sà niýsze od wniesionych 
zaliczek. Obecnie trwa rozliczanie tych kosztów  
na poszczególne lokale, zajmowane przez mieszkañców 
posiadajàcych spóùdzielcze prawa do tychýe lokali. 

Informacja o kwocie nadpùaty/niedopùaty  
zostanie Pañstwu dostarczona do koñca maja br.  

Na dzieñ skùadania gazety do redakcji „Naszych 
Spraw” dotarùa informacja, ýe radni Rady Miejskiej Rumi  
bædà rozpatrywaã uchwaùæ w sprawie opùaty  
za tzw. ”deszczówkæ” podczas najbliýszego posiedzenia 
Rady Miejskiej Rumi, czyli 12 maja. O podjætych 
decyzjach bædziemy Pañstwa na bieýàco informowaã. 

Dziaù czynszowo-windykacyjny. 

 

„Kaýdy szczyt ma swój Czubaszek” jak mawiaùa 
niezapomniana pani Maria Cz. Liczne, wielce 
kompetentne osoby, sà obecnie przekonane, iý mamy  
w koñcu za sobà kolejny, bardzo okazaùy czubaszek.  
Juý trzeci. Moýe ostatni… 

Oddychamy zatem z ostroýnà ulgà, gdyý teraz to juý 
tylko coraz niýej poprzeczka zakazów, coraz mniej 
udziwnieñ. I coraz bliýej do normalnoúci. Oczywiúcie 
normalnoúci nieco innej, nowej, gdyý cowidowe skazy 
przecieý z nami pozostanà… 

Powody do uciechy majà róýne grupy rodaków,  
z róýnych powodów. Najwaýniejsza jest, bez wàtpienia, 
radoúã ludzi, którzy dziæki temu bædà mogli normalnie 
zarabiaã na ýycie. Handel, hotele, rekreacja… 

A mojà uciechæ budzà otwarte galerie. Te z butami  
i z ciuchami, ale równieý – te inne – galerie sztuki.  
W muzeum nie byùem juý od dawna. Te wizyty 
komputerowe – chociaý majà wielki walor úwiatowej 
dostæpnoúci – jednak nie mogà zastàpiã tego dreptania  
od sali do sali, gapienia siæ samemu i z innymi, z bliska,  
z oddali… Teraz bædæ  sobie odrabiaù! Sprawdzam  
w necie. Przykùadowo w Zielonej Bramie zbiory 

przedwojennego muzeum gdañskiego, a w Paùacu 
Opatów – sto czterdzieúci obrazów wspóùczesnych 
malarzy amerykañskich i brytyjskich – dar mecenasa 
sztuki Basila Alkazziego 

Teraz wiæc, w  oczarowaniu otwierajàcym siæ úwiatem, 
blednà minione przeýycia, przeróýne sposoby radzenia 
sobie z codziennoúcià w uúcisku zakazów i ograniczeñ. 
Moýe wiæc warto zapamiætaã? Zapisaã sobie w gùowie,  
w zeszycie lub pendrive – jak to byùo, co robiliúmy  
by zachowaã spokój, wesoùoúã, jak ratowaliúmy siæ by nie 
sfiksowaã. I dzisiejszy maùolatek – korzystajàc ze starych 
tekstów pokowidowych – bædzie opowiadaù swym 
wnukom, jak to dzielnie zwalczaù róýne zmory i jeszcze 
wspieraù caùà rodzinæ! 

I tu przykùadowy zapis pradziadka - „Covid jednak 
zmieniù moje ýycie. Wprawdzie byùem juý emerytem,  
ale emerytem nerwowym, który ciàgle gdzieú siæ pakowaù 
miædzy ludzi. No i to siæ skoñczyùo. Wiæc postanowiùem 
coú wymyúliã w domu – konkretnie w kuchni! Niestety 
wszystkie moje nowe potrawy okazaùy siæ, no, maùo 
jadalne. Moýe z wyjàtkiem mroýonej fasolki szparagowej 
przygotowywanej jak frytki - na patelni lub w oleju.  

Wtedy poczàùem reorganizowaã 
kuchniæ. Zaczàùem od odpadów 
biokuchennych – degradowalne 
woreczki byùy za duýe na nas dwoje  
i po dùugim napeùnianiu rozpadaùy siæ 
przy usuwaniu. Wiæc genialnie 
poczàùem skùadaã róýne obierki prosto 
do wiadereczka i dopiero  
po napeùnieniu ùadowaùem  
to do bioworeczka. Wiaderko trzeba 
byùo umyã, ale i przedtem teý…”. 

Tu tekst siæ urywa. Moýe dalszym 
odkryciom przeszkodziùo luzowanie 
obostrzeñ? A moýe przodek po prostu 
zasnàù. Tak wùaúnie byùo!  

 
Zbigniew Rachwald 
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Ostatnio do Spóùdzielni wpùynæùy zgùoszenia od mieszkañców w sprawie kolejnych aktów wandalizmu. Na úcianie 
budynku Gdañskiej 4 zostaùo wymalowane wàtpliwej jakoúci graffiti. Podobne zniszczenia widaã w przejúciu pomiædzy 
budynkami Gdañskiej 4 i 6.  

Zwracamy siæ do mieszkañców, úwiadków wandalizmu, aby kaýdy taki przypadek zgùaszaã od razu na policjæ.  
Byã moýe nasza natychmiastowa reakcja nie zapobiegnie wszystkim takim zdarzeniom, ale je choã ograniczy. A to teý 
jest waýne, bowiem naprawa zniszczeñ generuje spore koszty.

 Administracja Osiedla 

 

CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, 

wykùadzin i tapicerek meblowych SINDBAD 

tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZÀCY RADY PROGRAMOWEJ  
 „NASZYCH SPRAW” 

 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57, e-mail: 

zbigniew.rachwald@wp.pl  

 
Druk: ZP MERKO

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.  

KOLEJNY RAZ PROSIMY  
O NIEWYRZUCANIE 

ODPADÓW DO TOALETY !  
 

Ostatnio konserwatorzy pracujàcy w Spóùdzielni 
zgùosili problem wyrzucanych do toalet maseczek! 

Niedroýnoúã kanalizacji w konsekwencji moýe 
doprowadziã do cofania úcieków i zalania mieszkañ. 
Takie sytuacje powodujà duýe straty materialne  
 i kosztowny remont. Niewùaúciwe korzystanie  
z instalacji i urzàdzeñ kanalizacyjnych powoduje 
awarie, zatory i niszczenia urzàdzeñ oraz rurociàgów 
sieci kanalizacyjnej.  

Odpady wrzucane do toalety zapychajà 
wewnætrznà kanalizacjæ budynków i sà bardzo 
szkodliwe dla úrodowiska naturalnego, bo utrudniajà 
proces skutecznego oczyszczania úcieków! 

Przypominamy, ýe do toalety nie naleýy wyrzucaã 
ýywnoúci, olejów, podpasek, tamponów, patyczków, 
chusteczek nawilýajàcych, ræczników papierowych, 
leków, itp.  

Prosimy, by dla naszego wspólnego  
dobra wùaúciwie korzystaã z kanalizacji.  

ZMIANA CYKLU WYDAWANIA 
BIULETYNU „NASZE SPRAWY”  

 

Informujemy, ýe z uwagi na aktualnà sytuacjæ, nadal 
zmieniony pozostanie cykl wydawania biuletynu 
spóùdzielczego „Nasze Sprawy”. Biuletyn bædzie siæ 
ukazywaù w przypadku zaistnienia szczególnych wydarzeñ. 
Wszystkie bieýàce informacje bædà zamieszczane  
na stronie internetowej Spóùdzielni: www.smj-rumia.pl,  
na profilu FB Spóùdzielni lub w formie ogùoszeñ na IOK  
czy na klatkach schodowych. 

UWAGA – UÝYTKOWNICY 

OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH! 
 

Mieszkañcy posiadajàcy ogródki przydomowe mogà 
odbieraã w Administracji Osiedla worki na odpady zielone 
z ogródków (trawa, liúcie, roúliny itp.) Po worki prosimy 
zgùaszaã siæ, po uprzednim umówieniu siæ pod numerem 
tel. 58 679-57-51/-52 do Administracji Osiedla  
na parterze, w godzinach pracy biura Spóùdzielni. 

ul. Tatrzañska 10 84 230 Rumia, tel. 58 671 20 66 
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Przedszkole „Iskierka” przystàpiùo do organizowanego 
przez Urzàd Miasta dla szkóù i przedszkoli projektu „Rumia 
oczami dzieci”. Celem akcji jest budowanie poczucia lokalnej 
toýsamoúci, propagowanie wiedzy o mieúcie i samorzàdzie 
gminnym oraz zaangaýowanie dzieci w ýycie spoùeczne 
miasta.  

Zadaniem dzieci byùo zapoznanie siæ z symbolami Rumi. 
Przedszkolaki dowiedziaùy siæ co oznaczajà kolory oraz 
elementy znajdujàce siæ na naszym herbie. Symbole zostaùy 
namalowane i powieszone w widocznym miejscu tak, aby 
wszystkie przedszkolaki miaùy okazjæ je utrwaliã w pamiæci. 

W przedszkolu stworzono kàcik segregacji odpadów, dziæki 
któremu wszystkie dzieci ãwiczà dobre praktyki ochrony 
úrodowiska. W kwietniu odbyù siæ konkurs plastyczny na temat 
ciekawych miejsc w Rumi. Kolejnym punktem projektu byùo 
przygotowanie planu miasta Rumi wraz z zaznaczeniem 
charakterystycznych miejsc.  

Dzieci z zaangaýowaniem braùy udziaù w poszczególnych 
etapach projektu, poznajàc coraz bardziej swoje miasto.  

Ostatnie zadanie jeszcze przed nami, a bædzie to scenka 
na temat wybranej bajki o Rumi, którà napisaùy w poprzednich 
latach dzieci z klas szkolnych. Zofia Ùawrynowicz 

 

  

KLUB TURYSTYKI 
ROWEROWEJ  

„SAMA RAMA” 
zaprasza na wycieczki rowerowe 

 
29 maja 2021 - ROWEROWA MAMA – trasa: 

Rumia - Szmelta - PIEKIEÙKO - Rumia 

 

5 czerwca 2021 – trasa: Rumia - Zbychowo - 

DOLINA TRZECH STAWÓW - Wejherowo – Rumia 

 

19 czerwca 2021 – trasa: Rumia - Reda - Kàpino - 

PUSZCZA DARÝLUBSKA - Rumia 

 

Zbiórka: parking obok Zespoùu Szkóù 
Ogólnoksztaùcàcych w Rumi, ul. Stoczniowców 6. 
Wyjazd o godz. 9.30. 
Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Ùuczak 
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