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NOWY PLAC ZABAW  
JUŻ NIEDŁUGO 

Właśnie ruszyły prace związane z powstaniem placu 
zabaw w centralnej części jednostki „E” (m.in. na terenie 
nieużywanego boiska tuż obok przedszkola „Iskierka”).  

Jak pisaliśmy, plac zabaw będzie podzielony na dwie 
części. W większej z nich znajdą się nowoczesne, atrakcyjne 
urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Natomiast w 
mniejszej postawione zostaną urządzenia do ćwiczeń – w 
sumie 14 stanowisk. Cały teren zostanie ogrodzony, ustawione 
zostaną też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci. 

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia na terenie tym 
powstanie kompleks rekreacyjny z nowo powstałym placem 
zabaw i urządzeniami do ćwiczeń, a także dotychczas 
funkcjonującym obok asfaltowym boiskiem oraz boiskiem 
piaszczystym przy budynku Gdańska 18, którego nawierzchnia 
zostanie wyrównana. 

Red. 

RUSZA BUDOWA ULICY 
KRAKOWSKIEJ! 

Pod koniec sierpnia została podpisana umowa z firmą 
BOB-ROLLO, która wykona fragment ulicy Krakowskiej. 
Fragment, który połączy ul. Poznańską z ul. Wileńską. Droga 
ta powstanie dzięki współpracy Spółdzielni z Gminą w ramach 
inicjatyw lokalnych. Oznacza to, że zostanie sfinansowana 
przez obie strony po połowie.  

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy janowskiego osiedla 
zyskają lepszy wyjazd do głównych ulic miejskich. Problem 
braku połączenia z okolicznymi głównymi arteriami miasta 
zgłaszali od dłuższego czasu mieszkańcy okolic ulicy 
Poznańskiej. W związku z tymi wnioskami prezes Zarządu 
Spółdzielni i radny miejski Józef Chmielewski rozpoczął 
starania, by połączenie to powstało. I tak właśnie się stanie. W 
ramach robót wykonana zostanie nawierzchnia ul. 
Krakowskiej, chodniki i miejsca parkingowe. Prace w całości 
zostaną wykonane jeszcze w tym roku. 

Red. 

 

 
Tak wygląda plan nowego placu zabaw  

Prace budowlane ruszą najpóźniej w połowie września 

UWAGA,  
PRZYPOMINAMY O ZMIANIE  

OPŁAT ZA CIEPŁO 
 

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF 
Wybrzeże od 1 września 2014r. nastąpiły zmiany w 
wysokości opłat za ciepło. Stawka za moc zamówioną 
wzrosła dla węzłów grupowych o 3,62%, a dla węzłów 
o wysokich parametrach o 4,06%.  
Natomiast ceny 1 GJ kształtują się następująco: 
 61,98 zł/GJ dla węzłów grupowych (wzrost o 

6,27%) 
 61,44 zł/GJ dla węzłów wysokoparametrowych 

(wzrost o 6,22%) 
 

W naszej Spółdzielni zmiany zostaną wprowadzone w 
opłatach czynszowych od 1 października br. Różnice, 
jakie powstaną w wyniku późniejszego wprowadzenia 
zmian, zostaną uwzględnione w rozliczeniu mediów 
za okres VI-XII/2014. 
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„A WIĘC WOJNA!” 
 

Zapewne nie tak wielu jest jeszcze wśród nas 
mieszkańców Rumi, którzy na własne uszy słyszeli 
dramatyczny komunikat, zawierający powyższe stwierdzenie. 
Komunikat został odczytany 75 lat temu – w piątek 1 września 
1939 r. – przez spikera Polskiego Radia o godz. 6.00 rano. 
Dzisiejsi seniorzy, rodowici rumianie, i bez tej informacji 
wiedzieli, że spełniły się powszechne obawy Polaków. Jeszcze 
przed ową wczesną godziną niemieckie bomby spadły na 
rumskie cywilne lotnisko i sąsiadujące domy. Były pierwsze 
zniszczenia i pierwsze ofiary wśród ludności. Mieszkańcy 
okolic lotniska w panice uciekali szosą w stronę Redy i 
Wejherowa. Potem wracali, gdyż przez kolejny tydzień było 
tutaj względnie spokojnie - aż do 12 września naloty się nie 
powtórzyły. 

Dzieci jednak nie poszły do szkół na rozpoczęcie roku 
szkolnego i lekcje, bo zajęcia odwołano, a budynki szkolne 
przeznaczono na punkty medyczne. Radio wzywało mężczyzn 
do punktów werbunkowych i także niektórzy mieszkańcy Rumi 
udawali się do Gdyni po broń. Nie starczało tam karabinów i 
amunicji, wobec czego sięgnięto po... kosy. Na sztorc 
przekuwano je m.in. w gospodarczych pomieszczeniach 
Zagórza. Ci ochotnicy-kosynierzy kopali rowy strzeleckie, brali 
udział w nocnych wypadach przeciw grupom żołnierzy 
Wehrmachtu, które lasami od strony Zbychowa i Koleczkowa 
zbliżały się coraz bardziej. Niestety, jeśli tylko owi ochotnicy 
wpadli w ręce Niemców, zabijano ich – podobnie jak 
ochotników-harcerzy z wejherowskiego Hufca – jako 
„bandytów”, których nie chronią konwencje międzynarodowe. 
Po wojnie uczczono pamięć tych kosynierów nazwami ulic w 
Gdyni (w III RP wrócono tam do nazwy ul. Morskiej) oraz Rumi 
(pierwotnie ul. Czerwonych Kosynierów).  

Całością Lądowej Obrony Wybrzeża dowodził płk 
Stanisław Dąbek. Główny ciężar obrony spoczywał oczywiście 
na jednostkach wojskowych z Wejherowa i Gdyni. Dzielnością 
wyróżniali się marynarze. Od 8 września między Gdynią a 
Wejherowem – później  Redą - krążył „Smok Kaszubski”, 
improwizowany pociąg pancerny. W warsztatach portowych 
Marynarki Wojennej został w pierwszych dniach września 
obudowany żelaznymi płytami, uzbrojony i obsadzony ponad 

40-osobową załogą spośród marynarzy. Obsługę parowozu 
stanowili kolejarze.  Pociąg ten walczył z niemiecką piechotą, 
artylerią i wozami pancernymi, odpierał ataki sztukasów 
(samolotów szturmowych), zbierał rannych i odwoził ich do 
punktów sanitarnych w Gdyni. 

W sobotę 9 września Niemcy wyszli na skraj lasu i wsparci 
artylerią wyparli Polaków z Białej Rzeki. Natomiast na terenie 
Szmelty, Zagórza i Rumi, gdzie Polacy kontratakowali, zacięte 
walki trwały do 12 września. Liczne pożary wywołał silny 
ostrzał niemieckiej artylerii dalekiego zasięgu. Właśnie 
tamtego 12 września znów spadły bomby, tym razem na rejon 
Zagórza i Janowa, a sztukasom udało się na pograniczu 
Janowa i Gdyni zniszczyć jeden z wagonów „Smoka 
Kaszubskiego”. Zginęło czterech marynarzy, wielu zostało 
rannych. Mniej uszkodzone wagony wycofano do Chyloni, 
jednak do walk pociąg już nie wrócił, bo 14 września Niemcy 
zajęli Gdynię. Na rumskim cmentarzu Niemcy rozstrzelali 21 
obrońców; łącznie pochowano tam 147 poległych polskich 
żołnierzy. Do listy strat trzeba dodać ok. 20 ofiar cywilnych, a 
także 239 domostw zniszczonych podczas działań wojennych.  

Zgodnie z rozkazami płka Dąbka polskie oddziały, zarówno 
te z Rumi, jak i z Gdyni, wycofały się na Kępę Oksywską, 
gdzie niezwykle ofiarnie walczyły do późnego popołudnia 19 
września. Tego dnia dowódca ze sztabem (15 oficerów i 6 
strzelców) został od resztek oddziałów oddzielony w jarze w 
Babich Dołach. Tam po krótkiej wymianie ognia, wobec 
beznadziejnej sytuacji, pułkownik pozwolił tej garstce 
obrońców poddać się, przekazał dowództwo ppłk. Ignacemu 
Szpunarowi, a sam się zastrzelił. Za zgodą niemieckiego 
generała został przez towarzyszy broni pochowany w ogrodzie 
przy budynku szpitalnym. Udział w tym wojskowym pogrzebie 
wzięło także czterech oficerów niemieckich. Po wojnie szczątki 
pułkownika przeniesiono na cmentarz w Redłowie. 

Imię płka S. Dąbka nosi m.in. jedna z gdyńskich ulic, ma 
swoją ulicę także w Rumi (ściślej na Zagórzu) oraz jest 
patronem Rodzinnych Ogródków Działkowych w Janowie. 
Szczytne imię Obrońców Wybrzeża nosiła nieistniejąca 
obecnie Szkoła Podstawowa nr 7 na Szmelcie. 

Jerzy Hoppe    

 

SAMA RAMA ZAPRASZA  
 

Plan najbliższych wycieczek: 

 
13 września 2014 - Rumia – Szmelta – „SZLAK 

ZAGÓRSKIEJ STRUGI” – Kamień – Rumia 
Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi,  

ul. Stoczniowców. Wyjazd: godz. 9.30 

 
27 września 2014 - Rumia – Puck – Chałupy – 

Jastarnia – Jurata – Hel – TRASA 150 KM!  
Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi, 

ul. Stoczniowców. Wyjazd godz. 8.00  - powrót około 
godz. 19.30 

 
4 października  2014 - WYCIECZKA  

NIESPODZIANKA 
 

Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Łuczak 
 

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
serdecznie zaprasza mieszkańców Rumi na 

 
  

PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 
 

Zapisy będą trwać od 15 do 19 września 2014 w godz. 11.00 do 14.00 
 

w Miejskim Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19 

Koszt: 25 zł 

 
Sama Rama na wycieczce w Gdańsku 
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REMONTY W PEŁNI 

 

W trakcie minionych wakacji wykonano szeroki zakres prac 
remontowych na terenie całego osiedla. Powstał parking przy 
budynku Pomorska 1, wyremontowano także nawierzchnie 
chodników od budynku Pomorska 1 w kierunku Pomorskiej 9, 
podejścia do budynków przy ul Krakowskiej 10 i Wrocławskiej 
31. 

Wyremontowano też dach budynku Gdańska 33, a także 
daszki wiatrołapów w jedenastu budynkach oraz podesty przez 
wejściami do klatek schodowych w ośmiu budynkach.  

W zespole garażowym przy ul. Wrocławskiej odnowiono 
elewację. 

W tym roku wymieniono oświetlenie na nowe 
automatyczne w budynkach przy Gdańskiej 24, 41, 43, 
Poznańskiej 14, 18, 20, 22, Stoczniowców 11 i Dąbrowskiego 
52. Trwają również prace związane z malowaniem klatek 
schodowych – obecnie prace te są realizowane w budynkach 
przy ul. Gdańskiej 41 i Poznańskiej 14. 

Red. 
 

DWORZEC JUŻ GOTOWY 
 

Na dzisiaj, 12 września, w godzinach popołudniowych – 
przewidziano oficjalne otwarcie dworca głównego w Rumi i 
Stacji Kultura, która funkcjonować będzie w jego 
wnętrzach. Remont trwał rok i był niezbędny ze względu na 
fatalny stan budynku – swoistą antywizytówkę Rumi. Po 
wielu latach starań – w głównej mierze rumskiej posłanki 
Krystyny Kłosin oraz burmistrz Rumi Elżbiety Rogali-
Kończak – gruntowny remont został przeprowadzony. 
Koszt prac modernizacyjnych wyniósł 4,7 miliona zł.  

Budynek zachował swój kształt, jednakże całkowicie 
zmieniło się jego wnętrze. W ramach prac wymieniono  
instalacje wewnętrzne, dach, stolarkę okienną, a także 
odmalowano elewację. Obiekt jest w całości przystosowany 
do obsługi osób niepełnosprawnych – zamontowana 
została winda wewnętrzna (obsłuży wszystkie trzy 
kondygnacje budynku) oraz zewnętrzna, która zapewni 
dostęp do przejścia podziemnego. Na zewnątrz znalazły się 
zadaszone wiaty z miejscami do siedzenia dla podróżnych. 
Zmodernizowano wnętrze budynku, w którym poza kasami, 
punktami usługowymi, znajdzie się filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz pomieszczenia dla organizacji 
pozarządowych, które będą funkcjonować pod nazwą 
„Stacja Kultura”.  

W ramach uroczystości oficjalnego przekazania do 
użytku wyremontowanego dworca przewidziano przyjazd 
(dokładnie o 16

07
) na rumską stację w swym pokazowym 

kursie superszybkiego pociągu Pendolino. Na temat 
przebiegu uroczystości napiszemy w kolejnym numerze 
„Naszych Spraw”. 

Red. 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ  

DOMU KULTURY SM „JANOWO” 
 

zapisy i informacje 58 671 82 93  
Początek zajęć – 03.10.2014 

Rytmika dla dzieci 4-6 lat pon. – 17.00 

Gitara – keyboard pon.,śr.,pt. – 14.30-18.45 

Koło plastyczne 
wt. – 16.00 – 5-7 lat 
wt. – 17.00 – 8-12 lat 
czw. – 16.30 – młodzież 

Koło szachowe pt. – 18.00 

Brydż sportowy pon.,czw. – 17.00-21.00 

Grupa taneczna eMBi wt.,pt. – 16.00-19.00 

Jak schudnąć na zawsze śr. – 18.00-20.00 

Klub Seniora czw. – 15.00-19.00 

 
Odnowiona elewacja na garażach przy ul. Wrocławskiej 

 
Poszerzony o 10 dodatkowych miejsc parking przy Pomorskiej 1 

 
Budynek dworca jest już wyremontowany 

Miejski Klub Brydża Sportowego „KASZUBIA”  
i Sekcja Brydża Sportowego DK SM „JANOWO” zapraszają na: 

JUBILEUSZOWY OTWARTY  
MITYNG BRYDŻA SPORTOWEGO  

Z OKAZJI 60-LECIA NADANIA  
PRAW MIEJSKICH RUMI  

I 35-LECIA POWSTANIA SM „JANOWO” 
pod patronatem Burmistrz Miasta Rumi – Elżbiety Rogala-Kończak  

i Prezesa SM „JANOWO” – Józefa Chmielewskiego 
 

27-28 września 2014 
Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11 

 

Program Zawodów: 
Sobota 27.09. - godz. 10.00 – Turniej par na zapis maksymalny o puchar Burmistrza. 

      godz. 16.00 – Turniej par na punkty meczowe – śp. Stanisława Lewczuka 
Niedziela 28.09. - godz. 10,00 - Turniej par na zapis maksymalny o puchar Prezesa SM Janowo 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY! 
Początek zapisów 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

Szczegółowych informacji udziela Stanisław Rudny 
(tel. 509 898 424, e-mail stanislawrudny@wp.pl) 
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ZBUDUJ SOBIE BARYKADĘ !!! 
 

Odbierz zrzut! Względnie - Zrób sobie zdjęcie z 
Powstania. Tak na rozlepianych w Warszawie plakatach 
Muzeum Powstania zachęcało dzieci i rodziców do 
uczestnictwa w organizowanej przez siebie imprezie. 
Trzeciego sierpnia dzieciaki w wieku 5 – 12 lat mogły 
szaleć przy barykadach, pożarach i zrzutach – 
wchłaniając urok tej świetnej, niesamowitej zabawy – 
jaką przed siedemdziesięciu laty było Powstanie 
Warszawskie,  

A by było jeszcze śmieszniej, w powyższych słowach 
jest bardzo niewiele ironii. Nawet smutku nie jest za 
wiele…  

Przyznam, że gdy dostałem link do tej informacji 
zatytułowany „Podwórkowi powstańcy” – zabulgotałem 
wewnętrznie i zewnętrznie i chciałem proponować p. 
dyrektorowi Ołdakowskiemu [szefowi Muzeum] 
wzorowanie się na amerykańskim rozwiązaniu pamiątki 
o walce szeryfa Earpa z bandytami w OK. Corral w 
Tombstone. Należy postawić gipsowych powstańców i 
szkopów, zapalić jakieś dymne świece, dać z głośnika 
strzelaninę, a  pełne zwycięstwo czcić Colą i lodami w 
wafelkach o kształcie wiadomej kotwicy!!! 

Spokojnie… Świat jest niestety taki, jaki jest. Tak 
więc prędzej czy później – wszelkie ważne wydarzenia, 
o których chcemy pamiętać i chcemy jak najlepiej 
przekazać tę pamięć potomnym – wydarzenia te ulegają 

disneylandyzacji. Może nie tyle w przekazie pisemnym, 
ale już w ustnym, a szczególnie w wizualnym – 
informacja robi wrażenie kierowanej do dzieciarni. 
Widocznie ludzie tak mają! 

Dlatego taką furorę robią przebieranki, grupy 
rekonstrukcyjne i wspaniałe inscenizacje wszelakich 
głośnych wydarzeń. Właśnie najlepiej – głośnych – jak 
różne strzelaniny  i bitwy. Nie jest to żadna nasza 
specjalność narodowa, wszystkie nacje mają swoje 
Grunwaldy czy odsiecze wiedeńskie.  

Przeto sądzę, że nie należy się tym zbytnio 
przejmować, czy lamentować nad zanikaniem 
prawdziwego obrazu – na przykład Powstania. 
Ubolewać, że straszna tragedia mordowanego miasta, 
zasypywanych w piwnicach ludzi, mieszkańców 
rozstrzeliwanych na podwórkach swoich domów – że to 
wszystko przepadnie w jarmarcznym harmiderze.  

Jestem przekonany, nie ma takich obaw – zawsze 
jest cała masa dorosłych, ale i młodzieży, która będzie 
patrzeć jasno i trzeźwo na wszelkiego rodzaju przekaz 
historyczny. I zawsze będą tacy, którzy potrafią oddzielić 
to, co jest produkowane na potrzeby wyobraźni masowej 
- od rzeczowej prawdy i zbiorowej pamięci. 

 
W każdym razie - głęboko w to wierzę.  

Zbigniew Rachwald 
 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 
 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej – na wstępie 
radni wysłuchali informacji na temat przygotowań do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Podjęto też 
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przedszkola 
samorządowe. W dalszej części obrad dokonano zmian 
w budżecie dotyczących m.in. zwiększenia dochodów o 
środki przekazane przez Spółdzielnię na 
zagospodarowanie parku w Janowie. Dokonano także 
zmian w dwóch planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Wyrażono zgodę na zawarcie 
porozumienia z wejherowskim Starostwem powiatowym, 
dotyczącego współpracy przy remoncie fragmentu ulicy 
Dąbrowskiego, dzięki czemu zaistnieje możliwość 
pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej. 

Rada Miejska  ponadto nadała statut Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz zatwierdziła inicjatywę 
burmistrz Rumi, tj. powstanie Rumskiej Rady Seniorów, 
która ma być organem o charakterze doradczym, 
inicjacyjnym i konsultacyjnym.  

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał 
dotyczące sprzedaży gruntów gminnych. Jednak 

przewodniczący RM M.Pasieczny tuż przed 
rozpoczęciem procedowania tych uchwał zawnioskował 
o wykreślenie dwóch z nich. Podobno w obawie, by na 
sprzedanych działkach nie powstały za duże domy!!! 
Wniosek przeszedł, wywołał jednak wielkie zdziwienie i 
dyskusję. Zarówno burmistrz, jak i radni opozycyjnej 
„Gospodarności” zauważyli, że brak zgody na sprzedaż 
gruntów oznacza blokowanie możliwości budowy dróg, 
bo to z tych właśnie środków mogą one być 
finansowane. Przecież nikt inny, jak właśnie M. 
Pasieczny i radni koalicji większościowej PO, PiS i 
Samorządności – nie udzielili burmistrz Rumi w czerwcu 
tego roku absolutorium ze względu na zbyt małe ich 
zdaniem przychody budżetu i małą ilość budowanych 
dróg A teraz wyrzucają do kosza uchwały, dzięki którym 
drogi mogłyby powstać. Pomroczność jasna czy celowe 
działanie, by przypadkiem burmistrz Rumi nie 
zbudowała jakiejś drogi? Odpowiedź nasuwa się 
sama… 

A.F.

 

PIERWSZY KOMITET ZAREJESTROWANY 
 

W listopadzie tego roku odbędą się tak ważne dla 
wszystkich miast – w tym i Rumi – wybory 
samorządowe. Będziemy wtedy wybierać swych 
przedstawicieli do różnych szczebli samorządu, w tym - 
Radę Miejską, a także burmistrza. To oni będą mieli 
duży wpływ na to, co przez kolejne cztery lata zostanie 
w Rumi zrobione. Od nas – wyborców – zależeć 
natomiast będzie, kto będzie piastować te funkcje.  

Do Redakcji wpłynęła informacja o pierwszym w 
mieście – zarejestrowanym komitecie wyborczym. 
Postanowieniem komisarza wyborczego zatwierdzono 
utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców E. 
Rogala Kończak – „Gospodarność.pl”. 

Komitet ten utworzony został również cztery lata 
temu i z niego mieszkańcy wybrali do Rady Miejskiej 
trzech członków naszej Spółdzielni (byli to A.Kubina, 
T.Piątkowski, Z.Rachwald) – wtedy wybrana też została 
na kolejną kadencję burmistrza Elżbieta Rogala-
Kończak (również będąca członkiem Spółdzielni).  

W tym roku na listach „Gospodarności.pl” też znajdą 
się członkowie naszej Spółdzielni. Komitet zgłosi 21 
kandydatów na radnych w okręgach jednomandatowych 
oraz kandydata na burmistrza miasta. O zasadach 
tegorocznych wyborów, a i  o nowo powołanym 
komitecie można przeczytać na jego stronie 
internetowej: www.gospodarnosc.pl. 

Red. 

http://www.gospodarnosc.pl/
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DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
ZAPRASZAMY NA ROWERY 

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu który w tym roku przypada w dniach 16 - 22 
września, - w trakcie wieńczącego obchody "DNIA BEZ 
SAMOCHODU" - w sobotę, 20 września - odbędzie się 
Piknik Rowerowy - "ROWEROWA RUMIA 2014", na trasie; 
Rumia - Kazimierz - Rumia. Piknik odbędzie się w 
Kazimierzu, na ul. Majowej, w "Muzeum pod Dębową 
Górą". 
Program: 

 zbiórka o godz. 14.00 - parking przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 9 ul. Stoczniowców, o godz. 
14.10 - wyjazd na rowerach do miejscowości 
Kazimierz 

 w trakcie Pikniku przewidziano: 
- harcerską grochówkę, 
- pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
- gry i konkursy z nagrodami 

Całą Imprezę uświetni muzycznie Zespół Muzyczny 
"BROKAT" z Wejherowa. 
Imprezę patronatem objęło: Ministerstwo Środowiska oraz 
Burmistrz Miasta Rumi - Pani Elżbieta Rogala - Kończak 

 

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

 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, zadbane, 3 pokoje, 
59,6 m

2
, parter na mniejsze 2- pokojowe z dopłatą  

tel. 889 – 172 – 732 
 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe 32,88 m
2
 (parter z 

ogródkiem) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe z dopłatą  
tel. 605 – 494 – 599 

 
ZAMIENIĘ Z DOPŁATĄ MIESZKANIE własnościowe, 2 pokoje, 
45 m

2
, III p., w Rumi-Janowie na mieszkanie 3-pokojowe, I p. 

także w Rumi – Janowie ( ewentualnie do remontu) kontakt: 
kom. 604 – 117 – 805 (po godz.18.00) 

 
SPRZEDAM MIESZKANIE 103,3 m

2
, dwupoziomowe w Rumi- 

Centrum, kamienica 9-cio rodzinna 2012 rok. Cena 489 
tysięcy PLN. Kontakt tel. 602-863-337 

 
SPRZEDAM DOM z bali drewnianych w Zbychowie  
tel. 510-866-435 

 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE, Gdynia –Cisowa do wynajęcia  
tel. 510- 860-547 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi,  
ul. Dąbrowskiego 56 

 

POSIADA NA WYNAJEM 

LOKALE UŻYTKOWE: 
 

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m
2
 

       Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony 
w instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną 
(c.w. i z.w.), telefoniczną oraz alarmową. 
 

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 152,3 m
2
 

       Lokal posiada dużą salę o powierzchni ok. 90m
2
, idealnie 

nadającą się do prowadzenia zajęć zarówno dydaktycznych 
jak i ruchowych. Lokal wyposażony jest w instalacje c.o. oraz 
posiada łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. 
 

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 35,7 m
2
 

       Lokal jest wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.) 
 

 przy ul. Pomorska 11 w Rumi o pow. 27,8 m
2
 

       Lokal jest wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.). W pobliżu 

znajdują się szkoła oraz poczta. 
 

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 

58 679-57-07. 

Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzańska 10 

84-230 Rumia 

tel. 58 671 20 66 

NASZE SPRAWY 
REDAKCJA: ul. Dąbrowskiego 56, 

tel. 58 679-57-00, e-mail: ns@smj-rumia.pl 
 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Administracja Osiedla (pok. 30) w 
godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, 
pok. 30, tel. 58 679-57-52. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 
przesłanych materiałów, nie odpowiada za treść zamieszczonych 
materiałów i reklam oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. 

RADA PROGRAMOWA 

„NASZYCH SPRAW” 
Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57 

e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl 

 

Zapraszam na bezpłatne warsztaty 
„Prawdy i mity o dietach.  

Jak schudnąć na zawsze?”, 
które poprowadzi Anna Szczypek i Daria Bogucka 

29 września br. o godz.18.30 
w Domu Kultury SM „Janowo” 

 

Zapisy: daria.bogucka@klubrownowagi.pl  
lub 0 502 654 558 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
mailto:daria.bogucka@klubrownowagi.pl
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 Stajnia FERDYNAND zaprasza wszystkich mieszkańców Rumi i okolic na 

PIKNIK RODZINNY - ZAKOŃCZENIE SEZONU 
 

Piknik odbędzie się na terenie Stajni Ferdynand przy ul. Lipowej 50 w Rumi 

20 września 2014r. w godzinach 15.00 – 21.00. 
 

Program imprezy: 
15.00-16.00 - jazdy konne oraz szalony traktor. 
16.00-18.00 konkurencje ruchowe tj.: - toczenie balotu siana; galopujące 
ziemniaki; pędzące taczki; zabawa z jajem; balonowa bitwa; rzut podkową i 
kaloszem; szukanie igły w stogu siana; zbijak. 
18.00-19.00 - rozgrywka piłki ręcznej na koniach. 
19.00-21.00 - koncert zespołu ART LIBER. 
20.00 Rozdanie nagród oraz loteria fantowa. 

CIEPŁE PRZEKĄSKI I OGNISKO. 
 

Wstęp na imprezę - za symboliczną złotówkę.  
Każdy los „wejściowy” weźmie udział w loterii z nagrodami. 


