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We wrzeúniu 2020 r. zakoñczyù siæ montaý zestawu paneli 
fotowoltaicznych na budynku administracyjno-warsztatowym 
Spóùdzielni. Miaù on na celu znaczne ograniczenie kosztów 
zwiàzanych ze zuýyciem energii. Zestaw skùada siæ  
ze 120 paneli o ùàcznej mocy 39,6kWp i 2 falowników. 

Przypominamy, ýe w zeszùym roku Spóùdzielnia zwróciùa 
siæ z zapytaniem ofertowym do piæciu firm. Oferty zùoýyùo 
trzech kontrahentów. Wybrano firmæ, która zaproponowaùa 
najlepsze rozwiàzanie techniczne – montaý paneli 
fotowoltaicznych z optymalizatorami mocy do kaýdego z nich 
oraz – co waýne – zaproponowaùa najniýszà cenæ. Panele 
posiadajà 12 lat gwarancji na produkt i 25 lat gwarancji  
na uzysk co najmniej 80% wydajnoúci. 

Opùacalnoúã tej inwestycji wynika z faktu, iý specyfika biura 
Spóùdzielni jest taka, ýe wykorzystuje ono znaczàcà czæúã 
energii w ciàgu dnia, w trakcie jej produkcji przez panele.  
Ma to istotne znaczenie w zwiàzku z proponowanymi 
zmianami przepisów w zakresie rozliczeñ wyprodukowanej 
energii z zakùadu energetycznego. Z energii 
niezagospodarowanej i odprowadzonej do zakùadu 
energetycznego Spóùdzielnia moýe obecnie wykorzystaã  
jej 70% w okresie jednego roku od jej wyprodukowania. 

Zarzàd Spóùdzielni po 8 miesiàcach pracy paneli juý moýe 
zapewniã, ýe w przeciætnym roku iloúã energii 
wyprodukowanej przez panele – juý po uwzglædnieniu 
pobrania 30% przez zakùad energetyczny – zabezpieczy 
roczne zuýycie pràdu w budynku Spóùdzielni. W zwiàzku z tym, 
co miesiàc bædà pokrywane wyùàcznie niezaleýne  
od zuýywanej energii opùaty – czyli te uwzglædniajàce samà 
infrastrukturæ technicznà, która tæ energiæ dostarcza –  
sà to tzw. koszty staùe. 

Ponadto dziæki pozyskanej z paneli energii podgrzewana 
jest woda na bieýàce potrzeby biura Spóùdzielni – co pozwala 
na dalsze generowanie oszczædnoúci, nawet do 10 tysiæcy 
zùotych rocznie. Jest to na bieýàco zagospodarowana energia, 
która niewykorzystana, zostaùaby oddana do magazynu. 
Ùàcznie z tà modyfikacjà, caùoúã dokonanych zmian pozwoli  
na zmniejszenie kosztów utrzymania biura Spóùdzielni,  
a co za tym idzie niemaùe obniýenie ogólnych kosztów 
eksploatacyjnych Spóùdzielni.   

 

 
 

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, które 
miaùo miejsce 31 maja, szczegóùowo przeanalizowano 
wydajnoúã zamontowanego na budynku biura Spóùdzielni 
zestawu paneli fotowoltaicznych. Zarzàd Spóùdzielni po kilku 
miesiàcach pozyskiwania energii z ogniw fotowoltaicznych  
juý moýe zapewniã, ýe w przeciætnym roku iloúã energii 
wyprodukowanej przez panele zabezpieczy roczne zuýycie 
pràdu w budynku Spóùdzielni (patrz – tekst wyýej). 

W imieniu Zarzàdu, zastæpca prezesa p. Z. Antochowski 
przedstawiù dwa projekty uchwaù w sprawie wyraýenia zgody 
na ustanowienie sùuýebnoúci przesyùu na rzecz Polskiej Spóùki 
Gazownictwa Sp. z o.o. oraz na rzecz Energa-Operator S.A.  
w Gdañsku. 

Pierwsza uchwaùa dotyczyùa ustanowienia sùuýebnoúci  
dla potrzeb posadowienia gazociàgu niskiego ciúnienia, 
którego nowa sieã o dùugoúci ok. 42,8 m miaùaby przebiegaã 
przez dziaùkæ nr 412/7 obræb 12, przy ul. Gdañskiej 31 w celu 
zasilenia domków jednorodzinnych przy ul. Katowickiej.  

Drugi projekt dotyczyù posadowienia urzàdzeñ 
elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznego 
przyùàcza kablowego na dziaùce o nr 192/27 obræb 16  
w pobliýu ul. Gdañskiej 6. W obu przypadkach ustanowienie 
sùuýebnoúci jest odpùatne, a wiæc Spóùdzielnia pozyska z tego 
tytuùu ustalonà przez rzeczoznawcæ majàtkowego stosownà 
gratyfikacjæ. 

Ponadto czùonkowie Rady Nadzorczej i Zarzàdu Spóùdzielni 
omówili proces odstàpienia od pobierania przez Spóùdzielniæ 
wprowadzonych przez Gminæ Miejskà Rumia opùat z tytuùu 

„usùugi komunalnej bezpoúredniego i poúredniego 
odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów 
zamkniætej bàdê otwartej kanalizacji deszczowej” w zwiàzku  
z podjætà uchwaùà Rady Miejskiej Rumi w tej sprawie. 

Zarzàd poinformowaù takýe o rozpoczæciu zawierania 
aktów notarialnych z wùaúcicielami mieszkañ w budynku 
Dàbrowskiego 56A oraz przejæciu w administrowanie 
kolejnego budynku Osiedla „Locus”. 

Rada Nadzorcza wraz z czùonkami Komisji Spoùeczno-
Samorzàdowej rozwaýaùa równieý moýliwoúã zorganizowania 
„Konkursu na najpiækniejszy Ogród i Balkon Janowa” w nieco 
zmienionej formule (wiæcej na str. 4).  

 
Panele fotowoltaiczne na dachu biura Spóùdzielni 

Red.

A.C.
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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 odpow iada za tretã zamieszczonych 
materiaùów i reklam oraz nie zwraca materiaùów niezamówionych.  

 
 

 

Úwiat, jak wiadomo, naleýy do odwaýnych. No to, 
niestety, nie mogæ siæ zaliczyã do grona wspóùwùaúcicieli… 
Mimo optymistycznych komunikatów wùaúciwych czynników, 
jakoú nie bardzo wierzæ w szybki zanik pandemicznych 
kùopotów, a nieosiàgajàca w Polsce trzydziestu procent - 
liczba skutecznie zaszczepionych – nie uspokaja. 

W efekcie moja aktywnoúã jest mocno przygaszona, 
wiæc, na przykùad, zapowiadane liczne wizyty w muzeach  
i galeriach – realizowane sà wyjàtkowo powoli. Obejrzaùem, 
jeszcze w maju, szeroko reklamowanà kolekcjæ obrazów  
pp. Pileckich w sopockiej galerii. Byùy to gùównie dzieùa 
nowoczesne majàce, moim zdaniem, ten zasadniczy walor, 
iý zmuszajà widza do gùæbokiego zastanowienia - co teý 
autor miaù na myúli… Ale znalazùem tam obraz bædàcy 
wræcz portretem pewnej zaprzyjaênionej damy, co z uciechà 
jej przekazaùem. 

Nadal jednak czekajà dawno nieodwiedzane wystawy 
staùe w trójmiejskich muzeach. No i waýne ekspozycje 
czasowe – kolekcja wspóùczesnych twórców amerykañskich 
w Paùacu Opatów [dar Bazyla Alkazziego], malarstwo  
i grafika sopocianki p. Lesieckiej w tamtejszej galerii sztuki, 
czy zacnie zatytuùowana wystawa „Poboýni i cnotliwi”  
w Gdañsku, na Toruñskiej.  

A na koniec coú z zupeùnie innej, ale oczywiúcie bardzo 
powaýnej branýy. Tak jak wszyscy, úledzæ radosnà 
twórczoúã wymyúlaczy reklam i zawsze mam jakiegoú 
aktualnego lidera rankingu. Otóý pewna jadùodajnia oferuje 
„wstrzàsajàco chrupiàce kurze skrzydeùka” Wyobraêmy 
sobie – chrupiæ i mnà wstrzàsa! To ja dziækujæ…Karieræ robi 
teý okreúlenie bezkompromisowy. Np. urlop, samochód 
czy… wyciskacz soku. Chyba gdzieú nawet widziaùem 
„bezkompromisowy papier toaletowy”. Teý raczej dziækujæ . 

Zbigniew Rachwald
 

 

 
 

Drodzy Mieszkañcy!  
Jak co roku przypominamy o zasadach, które powinny nam 

towarzyszyã kaýdego dnia. Wraz z nadejúciem wiosny na osiedlach 
robi siæ coraz ùadniej. Zazieleniùy siæ drzewa i krzewy, coraz wiæcej  
pojawia siæ kwiatów w ogródkach i na balkonach. W trakcie pielægnacji 
naszych roúlin pamiætajmy o kilku waýnych zasadach. 

Podlewajmy ostroýnie kwiaty w donicach na balkonie – zwùaszcza 
roúlin w skrzynkach i donicach umieszczonych bezpoúrednio  
na balustradzie balkonowej. Czæsto zdarza siæ, ýe w trakcie 
podlewania „przelewamy” kwiaty, a woda spùywa do sàsiadów poniýej.  

Ponadto, przypominamy, ýe podczas prac ogrodowych, wszelkie 
odpady zielone (takie jak liúcie gaùæzie, pozostaùoúci roúlin) naleýy 
wyrzucaã do pojemników na odpady zielone (pojemnik w kolorze 
bràzowym), które stojà w pergolach úmietnikowych lub obok nich. 

Przypominamy, iý uýytkownicy ogródków przydomowych majà 
moýliwoúã otrzymania worków na odpady zielone z ogródków.  
Po worki prosimy zgùaszaã siæ do administracji osiedla po uprzednim 
umówieniu siæ pod numerem telefonu 58 679-57-51, -52. Redakcja 
 

 

 
CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, 

wykùadzin i tapicerek meblowych SINDBAD 

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

 
SPRZEDAM MIESZKANIE 71,19m2, trzy pokoje, 
Janowo. Cena 420.000  tel: 693289212 
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Przypominamy, ýe od stycznia zeszùego roku kaýdy 
mieszkaniec musiaù zapùaciã nieco wyýszy rachunek –  
po tym jak decyzjà Rady Miejskiej Rumi wprowadzona 
zostaùa caùkiem nowa opùata za „usùugæ komunalnà 
bezpoúredniego i poúredniego odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych do systemów zamkniætej 
bàdê otwartej kanalizacji deszczowej”. 

W odniesieniu do posiadaczy spóùdzielczych praw  
do lokali Spóùdzielnia byùa zmuszona uwzglædniã  
tæ opùatæ w wydrukach 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. 

Po podjæciu stosownej uchwaùy przez Radæ Miejskà 
Rumi, Spóùdzielnia braùa czynny udziaù w roboczych 
spotkaniach z przedstawicielami Urzædu Miasta Rumi 
zwiàzanych z wyborem metody naliczania „opùaty 
deszczowej”. Przypominamy, ýe dziæki wnioskowi 
Zarzàdu Spóùdzielni zostaùa ona naliczana wyùàcznie  
od powierzchni dachów, a nie jak pierwotnie zakùadaùa 
Rada Miejska Rumi, od ogóùu utwardzonych terenów.  
To spowodowaùo ograniczenie opùaty o blisko 50%.  

Wprowadzenie nowych przepisów, jak i podjæcie 
przez Radæ Miejskà uchwaùy, wzbudziùo wiele emocji  
i wàtpliwoúci. Jeden z podmiotów dziaùajàcych na terenie 
Rumi zaskarýyù powyýszà uchwaùæ i w konsekwencji 
Wojewódzki Sàd Administracyjny w Gdañsku uchyliù 
wspomnianà uchwaùæ. Gminie przysùuguje odwoùanie  
od wyroku w powyýszej sprawie. 

Spóùdzielnia dokonaùa rozliczenia „zaliczki na opùatæ 
za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej”  

za rok 2019 naliczonej na poszczególne lokale 
zajmowane przez mieszkañców posiadajàcych 
spóùdzielcze prawa do tychýe lokali w opùacie 
eksploatacyjnej – stosownie za mieszkanie /garaý. 

12 maja 2021 r. Rada Miejska Rum i podjæùa uchwaùæ 
w sprawie odstàpienia od naliczania opùaty za usùugæ 
komunalnà bezpoúredniego i poúredniego 
odprowadzania wód deszczowych i roztopowych  
do systemów zamkniætej bàdê otwartej kanalizacji 
deszczowej za lata 2020 – 2021.  

Dlatego teý Zarzàd Spóùdzielni zdjàù z opùat 
czynszowych opùatæ za korzystanie z miejskiej kanalizacji 
deszczowej z dniem 01.06.2021r., dokonujàc 
jednoczeúnie zwrotu wniesionych zaliczek z tego tytuùu  
od 01.01.2021 r. 

Red.
  

 

 
 

Przypominamy, ýe mieszkañcy mogà – 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. 
 

Drodzy Mieszkañcy! 
Zwracamy siæ z proúbà o uwaýne segregowanie 
úmieci! PUK ma prawo odmówiã odbioru odpadów, 
które zostaùy êle posegregowane bàdê wcale. 
Wówczas Spóùdzielnia na wùasny koszt, tj. na koszt 
wszystkich mieszkañców, bædzie zmuszona 
odebraã odpady nieposegregowane.  

 

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, 

 dzia³ 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”. 
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WIOSNA, ACH TO TY” 
„(…)Dzisiaj rano niespodzianie zapukaùa do mych drzwi  
Wczeúniej niý oczekiwaùem przyszùy te cieplejsze dni 
 Zdjàùem z niej zmokniæte palto posadziùem vis a vis  
Zapachniaùo zajaúniaùo wiosna ach to ty…(…)” 

Marek Grechuta 
 

Mili Pañstwo!  
Na naszym osiedlu zieleñ w rozkwicie. Trwajà prace  

w ogródkach przydomowych, przyozdabiamy w kwiaty 
nasze balkony. Podziwiamy wokóù nas soczystà zieleñ, 
sùuchamy úpiewu ptaków. I to wszystko dzieje siæ,  
jak co roku, pomimo trudnej rzeczywistoúci, w jakiej przyszùo 
nam wszystkim ýyã.  

Dlatego ýywimy nadziejæ, ýe zechcà Pañstwo 
uczestniczyã w organizowanym przez Komisjæ Spoùeczno-
Samorzàdowà Rady Nadzorczej naszej Spóùdzielni 
„Konkursie  
na Najpiækniejszy Ogród i Balkon Janowa”. Czùonkowie 
Komisji zachæcajà wszystkich mieszkañców do upiækszania 
swoich balkonów i ogródków.  

Dla zachæty, pragniemy na ùamach „Naszych Spraw” 
przedstawiã Pañstwu zdjæcia piæknych kwiatów wykonane 
na naszym Osiedlu w ogródku pañstwa Kamiñskich. 
Widzimy, ýe jest takich zadbanych ogródków i balkonów 
wiele. 

Wszyscy miùoúnicy ukwieconych i piæknych oaz 
zieleni mogà zgùaszaã swój bàdê czyjú balkon  
lub ogródek do 31 sierpnia 2021 r. Zgùoszenia skùadaã 

naleýy za poúrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail: ns@smj-rumia.pl, bàdê w formie papierowej  
do skrzynki umieszczonej przy wejúciu do biura 
Spóùdzielni. Mile widziane zdjæcia (max. 5 sztuk).  

Przeglàd balkonów i ogródków przydomowych bædzie 
miaù miejsce na poczàtku wrzeúnia. Komisja dokona wyboru 
najpiækniejszych aranýacji. Osoby wyróýnione otrzymajà 
atrakcyjne nagrody.  

 
Z wiosennym pozdrowieniem 

Komisja Spoùeczno - Samorzàdowa 
Rady Nadzorczej SM „Janowo” 

 

 

 

 
1 czerwca to dzieñ, na który co roku z niecierpliwoúcià 

czekajà wszystkie dzieci. Przedszkolaki z „Iskierki” spædziùy  
ten dzieñ na zabawach na terenie przedszkola. W ogrodzie 
przedszkolnym wszystkie grupy zaprezentowaùy tradycyjne 
ukùady taneczne zwiàzane z krajami Unii Europejskiej. 

Dzieci korzystaùy z róýnorodnych atrakcji: tworzyùy 
przepiækne prace w kàciku plastycznym, obejrzaùy z bliska wóz 
straýacki, skakaùy na dmuchanym zamku, tworzyùy tysiàce 
maùych i duýych baniek mydlanych. Byù teý czas  
na wzbogacanie wiedzy o ruchu drogowym w formie zabawy  
z wykorzystaniem zestawu auto-chodzikowego.  

Kaýdy spróbowaù swoich siù w kàciku sportowym  
i zrelaksowaù siæ podczas zabawy z chustà animacyjnà. 
Niewàtpliwà atrakcjà byùy foto-budki, w których moýna byùo 
poczuã siæ jak myszka Miki, Minnie czy Minionek. Nie byùo 
czasu ani miejsca na nudæ. Dzieñ przepeùniony byù radoúcià, 
úmiechem, sùoñcem i wesoùà muzykà. 

    Ewelina Kamiñska 
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