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GDAŃSK OCZAMI JANOWSKIEGO ARTYSTY 

 

22 września odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
mieszkańca naszego osiedla, byłego członka Rady Nadzorczej 
Spółdzielni, Ireneusza Leśniaka. Najnowsze dzieła artysty 
można oglądać w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni w „Małej 
galerii”. Jest to zbiór pt. „Gdańsk” przedstawiający różne 
zakątki stolicy Pomorza. W charakterystycznym dla siebie 
stylu, niemal bajkowym, niezwykle barwnym, skupiającym się 
na szczegółach – pan Ireneusz ukazał znane miejsca 
najstarszej części Gdańska.  

Cykl „Gdańsk” jest kolejnym po „Aniołach Paryża” i „Cyrku” 
dokonaniem naszego sąsiada. Na jego wystawy każdorazowo 

przybywa spore grono sympatyków. Tak też było tym razem – 
w trakcie wernisażu sala wystawowa wypełniona była po 
brzegi. Patronat nad ekspozycją objął Klub Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Urząd Miasta Rumi, a także Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Janowo”. Obrazy będzie można oglądać do 12 
października. A dla tych, którym nie uda się odwiedzić 
wystawy w Gdyni, Dom Kultury SM „Janowo” planuje już w 
listopadzie zorganizować tożsamą w sali widowiskowej. 
Gorąco zapraszamy. Naprawdę warto! 

Redakcja 

 
W PARKU CORAZ ŁADNIEJ 

 

W biuletynie nr 407 pisaliśmy o uchwale Rady 
Nadzorczej naszej Spółdzielni w sprawie modernizacji alejek 
w Parku Miejskim w Janowie. Rada wówczas zdecydowała 
przeznaczyć środki pozyskane od Gminy z odszkodowania 
z tytułu wywłaszczenia gruntu pod budowę ul. Krakowskiej 
na modernizację alejek w parku (szerzej na temat tej ulicy 
piszemy na stronie 3). Pod koniec sierpnia środki te zostały 
przekazane Gminie, która na wrześniowej sesji Rady Miasta 
dołożyła jeszcze brakujące na ten cel pieniądze. 

Jak pisaliśmy, pierwszy etap prac modernizacyjnych, w 
ramach którego utwardzono część alejek w parku, już się 
zakończył. Dzięki przekazanym funduszom przez 
Spółdzielnię będzie można zrealizować kolejne takie prace. 

Kompleksowa modernizacja ścieżek to inicjatywa 
radnych – Józefa Chmielewskiego i Aleksandra Kubiny, jako 
odpowiedź na wnioski mieszkańców zgłaszanych choćby w 
trakcie spółdzielczych zebrań Walnego Zgromadzenia. Nie 
da się ukryć, iż z parku korzystają w głównej mierze 
mieszkańcy naszego osiedla, tam też odbywają się festyny 
organizowane przez nasz Dom Kultury. Stąd decyzja by 
również Spółdzielnia włączyła się do tego przedsięwzięcia. 
Dzięki temu – w dwóch etapach – mieszkańcy zyskają 
utwardzone alejki, po których zwłaszcza po deszczu będzie 
można bez obawy przejść suchą nogą. 

Red. 

NOWY WYMIAR OPŁAT 
CZYNSZOWYCH 

 

W związku ze zmianą taryf OPEC Gdynia i EDF Wybrzeże 
(informowaliśmy o tym w poprzednich wyd. biuletynu) od 1 
października br. w wymiarze opłat czynszowych zmianie 
ulegają następujące stawki: 
 opłata zmienna za centralne ogrzewanie 
 opłata zmienna za ciepłą wodę 
 opłata stała za ciepło 

W budynkach zasilanych z węzłów grupowych (stacji 
wymiennikowych) cena 1GJ wynosi 61,98 zł, natomiast w 
budynkach posiadających węzły wysokoparametrowe (nowe 
inwestycje przy ul. Poznańskiej, Wrocławskiej, Katowickiej, 
Gdyńskiej i Stoczniowców) 61,44 zł. 
Ceny podgrzania wody /zależne m.in. od sposobu dostarczania 

ciepłej wody oraz ilości ciepła potrzebnego do podgrzania i 
zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji c.w./ wynoszą: 

 Jednostka E – 23,24 zł/m
3
, 

 Jednostka D i C – 21,69 zł/m
3
, 

 budynki zasilane z sieci wysokoparametrowej – 15,36 zł/m
3
, z 

wyjątkiem budynków przy ul. Gdyńskiej 66 i Stoczniowców 2M, 
gdzie cena ta wynosi 18,43 zł/m

3
, a dla budynku przy  

ul. Gdyńskiej 62 – 15,97 zł/m
3
. 

Stawki opłaty stałej za ciepło, w związku z tym, iż wyliczane są 

dla poszczególnych nieruchomości, kształtują się od 0,60 zł/m
2
  

do 0,84 zł/m
2
. 

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w wydrukach 
czynszów, które otrzymali wszyscy mieszkańcy  

(do euro skrzynek bądź via e-mail). 

 
Wystawa przyciągnęła spore grono sympatyków malarstwa 

pana Ireneusza 

 
Na wernisażu nie zabrakło przedstawicieli naszej Spółdzielni 
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POWSTAJE PLAC ZABAW 
 

W połowie września rozpoczęły się prace 
związane z powstaniem placu zabaw na terenie 
jednostki „E”. Teren ogrodzono i trwa przygotowanie 
nawierzchni i stawianie urządzeń do zabaw i ćwiczeń. 

Jak pisaliśmy, pomysł powstania placu zabaw w 
tym miejscu został przedstawiony przez Zarząd 
Spółdzielni podczas zebrań Walnego Zgromadzenia 
dwa lata temu. Wówczas powstało wiele kontrowersji, 
które doprowadziły do zaniechania realizacji tego 
przedsięwzięcia. Dopiero w tym roku Zarządowi udało 
się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i mieszkańcy 
zaaprobowali tę budowę. Tak na marginesie można 
tylko dodać, że te same osoby, które były przeciwne 
powstaniu w tym miejscu placu zabaw (m.in. na 
terenie nieużywanego boiska tuż obok przedszkola 
„Iskierka”), dzisiaj przypisują sobie zasługi w tym 
zakresie – jak widać zbliżające się wybory 
samorządowe czynią cuda… 

Przypomnijmy, że 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.  

W kolejnych latach podobne obiekty mają powstać 
w pozostałych jednostkach osiedla. 

Red.

 

Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ RUMI 
 

W ostatni czwartek września miała miejsce sesja 
Rady Miejskiej Rumi. Na wstępie radni wysłuchali 
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. 
przez Burmistrza Rumi oraz sprawozdania na temat 
realizacji i planowanych inwestycji. 

Dokonano także zmian w uchwale budżetowej. 
Wśród nowych zapisów znalazły się m.in. środki na 
wykonanie projektu obejścia fragmentu ciągu 
kanalizacji deszczowej na ul. Stoczniowców i 
podłączenie go do deszczówki w ul. Dąbrowskiego, 
co rozwiąże problem zalewania garaży w 
spółdzielczych budynkach przy ul. Stoczniowców. 

W dalszej części obrad wyrażono zgodę na 
przystąpienie do sporządzenia planów 
zagospodarowania przestrzennego dla dwóch 
rejonów miasta, na sprzedaż gruntów oraz zawarcie 
porozumienia z Gdynią w sprawie realizacji projektu 

dotyczącego wybudowania i modernizacji systemu 
odprowadzania wód opadowych na terenie Gdyni 
oraz miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

Członkowie Rady odrzucili też skargi mieszkańca 
(znanego i w Spółdzielni Andrzeja S.) na działalność 
burmistrza – jako niezasadne. Na zakończenie 
zadecydowano o nadaniu medali „Za Zasługi dla 
Miasta Rumi” czterem osobom: Józefowi Lancowi (b. 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział 
w Rumi), Mieczysławowi Heblowi (prawnik, działacz 
społeczny), Alfonsowi Zwarze (malarz) oraz 
Tadeuszowi Zleśnemu (kombatant). Medale zostaną 
wręczone podczas uroczystej sesji RM, która 
odbędzie się 7 października w 60. rocznicę nadania 
praw miejskich Rumi. 

A.F.

 

WIETRZMY MIESZKANIA Z GŁOWĄ 
 

Za oknami jesień. Zrobiło się zimno, mokro. 
Zostało już włączone ogrzewanie w mieszkaniach.  

Każdego roku na łamach biuletynu omawiamy 
kwestię konieczności wietrzenia mieszkań zwłaszcza 
wtedy, gdy na dworze jest zimno.  

Gotowanie, schnięcie prania, przebywanie w 
pomieszczeniach powoduje wzrost wilgotności. Gdy 
powstała para nie będzie miała jak ujść z mieszkania, 
podniesie się właśnie wilgotność powietrza i stworzą 
się idealne warunki dla powstania grzyba na 
ścianach. A to może mieć bardzo zły wpływ na nasze 
zdrowie, spowodować koszty związane z usuwaniem 
grzyba i remontem mieszkania oraz wzrost kosztów 
ogrzewania. 

Bardzo ważne jest też prawidłowe wietrzenie 
mieszkań. Musimy pamiętać, że zwłaszcza w mroźne 
zimowe dni, zanim otworzymy na oścież okna, należy 
skręcić termozawory. Dopiero wtedy możemy 
wietrzyć – intensywnie, ale krótko. Nie można 
zostawić otwartych okien na cały dzień (gdy 
wychodzimy np. do pracy), ponieważ nawet przy 
wyłączonych grzejnikach, w momencie gdy 
temperatura powietrza przy grzejnikach spadnie do 8

 


C, termozawory włączą grzanie. A to spowoduje 
wzrost kosztów ogrzewania. Tak że wietrzmy, ale z 
głową. 

Red. 

 
Prezes Spółdzielni, Józef Chmielewski, i przewodniczący Komisji 
Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej, Aleksander Kubina, 

sprawdzają postęp prac 
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ULICA KRAKOWSKA W BUDOWIE 
Rozmowa z prezesem Zarządu SM „Janowo”, Józefem Chmielewskim 
 

Panie prezesie, widzimy, że oczekiwana ulica Krakowska 
jest budowana. Można powiedzieć nareszcie… 

Cieszę się bardzo, że budowa ruszyła. Mieszkańcy jednostki 
C, a głównie zamieszkujący w okolicach ulicy Poznańskiej, 
zgłaszali Zarządowi Spółdzielni problem braku połączenia z 
okolicznymi głównymi drogami miasta od kilku lat. Wyjazd z 
tego rejonu osiedla na ulicę Dąbrowskiego od ulicy 
Piłsudskiego – nie da się ukryć – zwłaszcza w godzinach 
szczytu – był bardzo utrudniony. Ale to się niedługo zmieni. 
Spółdzielnia starała się już kilka lat temu wybudować tę 
ulicę? 

Owszem, lecz ulica Krakowska jest ulicą miejską. Aby móc ją 
wybudować, konieczne było dokonanie zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Za poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej Burmistrz Rumi na wniosek mój i 
innych radnych „Gospodarności” z Janowa, kilkukrotnie 
próbowała zmienić plan, lecz ze względu na ówczesne układy 
polityczne zmiana ta była odrzucana. Dopiero na początku tej 
kadencji udało się tego dokonać.  
Ulica powstaje w ramach współpracy z miastem? 

Faktycznie, Spółdzielnia, znając realia i problemy nie tylko 
Rumi związane z brakiem środków na inwestycje drogowe, 
chcąc przyspieszyć jej realizację – wyszła z tzw. inicjatywą 
lokalną w sprawie budowy tej drogi. I powstanie ona właśnie 
dzięki współpracy Spółdzielni z Gminą. Oznacza to, że 
zostanie sfinansowana przez obie strony po połowie – 
zarówno Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni, jak i Rada 
Miejska podjęły pozytywne decyzje w tej sprawie. 

 
Na jakim etapie są prace? 

Prace ruszyły w pierwszej połowie września. Aktualnie 
wykonywana jest kanalizacja deszczowa, już widać zarys ulicy, 
miejsc parkingowych. Rozpoczęło się też układanie 
nawierzchni. Tak więc, jeszcze w tym roku, mieszkańcy 
janowskiego osiedla zyskają lepszy wyjazd do głównych ulic 
miejskich. 

Rozmawiała A.Feil 

 

TO NIEUCZCIWE… 
 

Jak wiadomo, w tym roku w Rumi po raz pierwszy 
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji 
miejskich w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zasady i 
regulamin tego przedsięwzięcia zdefiniowane są uchwałą 
Rady Miejskiej i są dostępne na stronie urzędu miasta. Są 
także skrótowo opisane na tej samej stronie. Dostęp do tych 
informacji jest wyjątkowo łatwy i prosty. Informacje o tym były 
dość szeroko opisywane w prasie. Podstawowe kryterium, 
które musi spełniać projekt inwestycji obywatelskiej, jasno 
sprecyzowane w uchwale, to koszt nie wyższy niż 500 000 zł.  

W piątek, 26 września, mieszkaniec Gdańskiej 41, pan 
A.A., rozwiesił na szybach drzwi wejściowych kilku budynków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” komunikat, w którym 
zapowiada zbieranie podpisów pod wnioskiem dotyczącym 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.  

Tymczasem, jak sprawdziliśmy w Urzędzie Miasta, 
szacunkowy koszt budowy tego ronda wynosi około 2 mln 
złotych. To oznacza, że 4-krotnie przekracza koszt inwestycji 
możliwej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tak 
więc ze względów czysto formalnych nie może zostać przyjęty 
do realizacji. Poza tym, aby złożyć taki wniosek, wystarczy 15 
podpisów mieszkańców. Wystarczyłoby więc przejść do 
sąsiadów ze swojej klatki schodowej, aby tyle podpisów 
zebrać. Ale najpierw należało zasięgnąć informacji w inżynierii 
miejskiej (lub tylko uruchomić wyobraźnię) o szacunkowych 
kosztach budowy ronda w tym miejscu.  

Po co więc pan A.A. rozwiesił plakaty o zbieraniu podpisów 
w wielu dużych budynkach Spółdzielni? Dlaczego wprowadza 
mieszkańców w błąd?  

Odpowiedź wydaje się być banalnie prosta. Ten pan, jak 
wiemy, kandyduje na radnego z list PO, a komunikaty, 
wprowadzające ludzi w błąd, rozwiesił w swoim okręgu 
wyborczym.  

Jak się dowiedzieliśmy bezpośrednio u pani burmistrz 
E.Rogali-Kończak, budowa ronda na skrzyżowaniu Gdańskiej i 
Pomorskiej, jako ważnego węzła na coraz bardziej obciążonej 
trasie (już niebawem Reda-Rumia- Gdynia), została już 
włączona do planowanych na przyszły rok inwestycji miejskich. 

Przy okazji przypominamy kandydatom na radnych i 
komitetom wyborczym, że aby wywiesić na terenie czy 
budynkach Spółdzielni jakiekolwiek plakaty, trzeba mieć zgodę 
Zarządu Spółdzielni. 

Redakcja 
 

PS: Nazwiska tego pana nie podajemy celowo, z powodu 
trwającej kampanii wyborczej. Red. 

 

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 
 

W miniony poniedziałek odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.  

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania na temat 
wykonania planów społeczno-gospodarczego i funduszu 
remontowego za 8 miesięcy tego roku. Zarząd 
Spółdzielni poinformował, iż realizacja wszelkich prac 
przebiega zgodnie z założeniami. Warto dodać, iż 
współczynnik zadłużenia ponownie spadł, osiągając 

najniższą dotychczas wartość - 4,78%. Sytuacja 
finansowa Spółdzielni jest nadal bardzo dobra i stabilna. 

W dalszej części posiedzenia omówiono także 
przebieg realizacji inwestycji na terenie osiedla, w tym 
m.in. budowę placu zabaw na terenie jednostki „E”, ulicy 
Krakowskiej czy nowego budynku przy ul. Pomorskiej. 
Na tematy te piszemy w tym numerze „Naszych Spraw”. 

D.L. 

Fragment uchwały NR LIII/585/2014 RADY MIEJSKIEJ 
RUMI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie 
przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji 
społecznych dotyczących pilotażowego projektu „Budżet 
Obywatelski w 2015 roku w Rumi”: 

„§ 3. 
1. Wartość jednostkowa jednorocznych projektów inwestycyjnych 
nie może przekroczyć kwoty 500.000 złotych brutto. 
2. Przewidywana kwota środków przeznaczona na budżet 
obywatelski w roku 2015 wyniesie 1.500.000 złotych” 

 
Prezes Spółdzielni, Józef Chmielewski, na bieżąco monitoruje prace 

związane z budową drogi 
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„ISKIERKA” ŚWIĘTUJE 

 

Przedszkolaki z „Iskierki” mają już za sobą pierwsze w tym 
roku ważne wydarzenie, jakim były jesienne warsztaty 
zorganizowane 23 września pod hasłem „Jarzynowe kukiełki”. 
Rodzice wspólnie ze swoimi pociechami wykonali z warzyw różne 
stworki, laleczki, zwierzątka itp. Uczestnicy wykazali się dużą 
pomysłowością i kreatywnością, w związku z czym każda praca 
była inna i jednocześnie wyjątkowa. Aby dodatkowo uczcić 
Pierwszy Dzień Jesieni, wszystkie przedszkolaki i wszyscy 
pracownicy przedszkola mieli w swoim ubiorze elementy w kolorze 
pomarańczowym i czerwonym. Pomysł spodobał się rodzicom na 
tyle, że wielu spośród nich swoim strojem przyłączyło się do 
„kolorowej akcji”.  

Dzień ten był podwójnie ważny dla nowo przyjętych trzylatków. 
Dzieci szybko zaaklimatyzowały się do warunków przedszkolnych i 
już po trzech tygodniach od momentu pierwszego przestąpienia 

progu „Iskierki” były gotowe do wzięcia udziału w Uroczystości 
Pasowania na Przedszkolaka. Był to ich pierwszy występ przed 
licznie zgromadzoną publicznością. „Promyczki” i „Słoneczka” 
pięknie zaprezentowały się poprzez śpiew.  

Po przyjęciu ślubowania pani dyrektor zaczarowanym 
ołówkiem dokonała pasowania każdego przedszkolaka. W tak 
szczególnej chwili rodzice nie kryli wzruszenia. Na pamiątkę 
włączenia do społeczności przedszkolnej dzieci otrzymały 
upominki.  

Niewątpliwie ten dzień na długo utkwi w pamięci 
przedszkolaków i ich rodziców. Wszyscy mile spędzili czas, a 
przyjazna atmosfera umożliwiła nawiązanie i wzmocnienie więzi z 
przedszkolem. Pozostały piękne wspomnienia oraz wyjątkowa 
wystawa „jarzynowych kukiełek”.   

Ewelina Kamińska 
 

NARODZINY MIASTA RUMI 
 

„Zarys dziejów Rumi” pod red. Jacka Banacha oraz nowy II 
tom „Historii Rumi” autorstwa Sylwii Bykowskiej zawierają m. in. 
informacje o tym, jak w 1954 r. Rumia przekształciła się w 
miasto. A był też inny projekt. Jaki? Otóż włączenia gminy do 
Gdyni! Pewnie są wśród nas mieszkańcy – zwłaszcza Janowa 
– żałujący, że do tego wtedy nie doszło, bo przecież co Gdynia 
to Gdynia. Polskie okno na świat i chluba II RP! To w Gdyni 
wielu mieszkańców Rumi-Zagórza przed wojną, ale również w 
PRL, szukało zarobku, większego wyboru towarów, lekarzy-
specjalistów. Tam jeżdżono do teatru, kilku kin, także na plażę 
czy zwykły spacer. 

Poza suchymi dokumentami są znane relacje ludzi – a 
niektórzy z nich nadal żyją - którzy byli blisko gremiów, 
podejmujących decyzje administracyjne. Bo byli w przeszłości 
zwolennicy zarówno włączenia całej gminy do Gdyni, jak i 
samodzielności Rumi. Już przed II wojną światową  rozległy 
teren ponad 10-tysięcznej rumsko-zagórskiej gminy (razem z 
Łężycami i Kazimierzem) traktowano jako naturalne zaplecze 
dla nowej gdyńskiej aglomeracji. Cywilne lotnisko w Rumi 
powstało przecież z myślą o szybkiej łączności między 
Warszawą i Gdynią! Z drugiej strony tutejsze władze myślały 
jednak raczej o odrębnym, dużym mieście. O takich planach 
opowiadał przedwojenny sekretarz gminy, śp. Zygmunt 
Milczewski. Miałoby to być miasto 60-tysięczne, sięgające po 
Kazimierz, dokąd planowano – wzdłuż Kępy Oksywskiej - 
szeroki przemysłowy basen z gdyńskiego portu. Wybuch wojny 
zniweczył te ambitne plany. 

A po wojnie? W lipcu 1945 r. przewodniczący Gminnej Rady 
Narodowej, Józef Jakus, skierował do prezydenta Gdyni 
wniosek o przyłączenie Rumi. Na to nie wyraziły zgody władze 
powiatowe, którym wcale się nie podobało uszczuplenie terenu 
powiatu morskiego. Na sesję osobiście przyjechał starosta 
Feliks Gumper. W marcu 1949 r. jednak podobny wniosek 
podpisał kolejny przewodniczący GRN, Franciszek Kowalski. 
Do władz wojewódzkich wpłynęło w tej sprawie jeszcze jedno 
pismo w 1951 roku. Spośród rumskich radnych początkowo 
tylko śp. Franciszek Kuffel zgłaszał sprzeciw, ale stopniowo 
wśród radnych przybywało oponentów. Główne ich argumenty 
wydają się przekonujące. Nawet dziś nie nęci wizja odległego 

przedmieścia, dokąd spycha się to, co w centrum jest 
niepożądane. Odstraszały długie kolejki do urzędniczych biurek 
(Gdynia nie posiadała urzędów dzielnicowych), no i same 
przejazdy (nie było jeszcze SKM ani połączenia 
autobusowego). Obawiano się wyższych podatków, 
uzależnionych wtedy od strefy. 

Reforma administracyjna z 1950 r. wprowadzała zmiany 
stopniowo; od października 1954 r. dotychczasowe gminy 
zastępowały „gromady”, czyli miała obowiązywać nazwa 
wcześniej odnosząca się do pojedynczej wsi. W przypadku 
Rumi byłyby to dwie „gromady” – Rumi i Zagórza (czyli 
podział?). A Rumia i Zagórze – razem z Janowem, Białą Rzeką 
i Szmeltą - zdążyły się zrosnąć i stanowiły 11-tysięczną 
miejscowość. W tej sytuacji partyjne władze gminne i 
powiatowe opowiedziały się za przyłączeniem całej Rumi do 
Gdyni. Władze Gdyni były nadal chętne i ich przedstawiciel 
przybył na sesję rumskiej GRN, namawiając do głosowania 
„za”. Emocje musiały być duże, bo i śp. F. Kuffel, i inny 
ówczesny radny, Jerzy Drozdowski, zgodnie relacjonowali 
przebieg tej ważnej sesji GRN: >Delegat z Gdyni nawet w 
drzwiach się odwrócił: „Jeszcze raz się zapytam...”, a myśmy 
krzyknęli - „Nie!”<. Czyli nie do Gdyni i nie żadne „gromady”! 
Podjęto uchwałę ws. wystąpienia do władz centralnych o 
nadanie gminie praw miejskich, Warszawa wyraziła zgodę i z 
dniem 7 października 1954 r. dawna gmina przeobraziła się w 
miasto. Konieczne były nowe wybory, które odbyły się 15 
grudnia. Wybrano skład Miejskiej Rady Narodowej, a 
pierwszym przewodniczącym prezydium MRN został Jan 
Kłosiński (zmarł w 2008 r.). Według ówczesnych zasad 
stanowisko to łączyło zadania przewodniczącego Rady i 
późniejszego naczelnika (z czasem - burmistrza). 

Warto nadmienić, że tradycyjnie uzyskanie praw miejskich 
nobilituje daną miejscowość, jednak mamy nawet w naszym 
województwie takie duże wsie, które świadomie nie podejmują 
stosownych starań. Luzino i Sierakowice liczą po ponad 7 tys. 
mieszkańców i nawet wyglądem przypominają miasteczka 
(choć Luzino nie ma rynku!), ale wolą korzystać z preferencji 
gmin wiejskich, dawniej w PRL, teraz w Unii Europejskiej.  

Jerzy Hoppe 

 
Kreatywna zabawa w wykonaniu dzieci i ich rodziców 

 
Uroczyste pasowanie maluchów na przedszkolaków 
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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) 

 
 

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. 

 

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. 

Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzańska 10 

84-230 Rumia 

tel. 58 671 20 66 

RADA PROGRAMOWA 

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

e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl 

 

UBEZPIECZENIA 
 

komunikacyjne, majątkowe, na życie 

PZU, ERGO HESTIA, GENERALI, 
WARTA, HDI, INTERRISK, 

INTERPOLSKA 
 

Rumia, ul. Kujawska 8 
tel. 795 103 006 

Zapraszamy ! 

Dom Kultury SM „Janowo” 
zaprasza na 

 

promocję książki  
Bohdana Borowika 

pt. "Dotyk syberyjskiej śmierci". 
 

Spotkanie odbędzie się w ramach 
otwartego wykładu Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

sobota 18 października 2014r. 

godz. 13.00 

RUMSKI UNIWERSYTET III WIEKU 
ZAPRASZA 

 

W sobotę, 4 października 2014r., 
odbędzie się inauguracja roku 
akademickiego 2014/2015r. 

 

W programie: 
g. 9.00 – msza św. w sanktuarium NMP WW przy 

ul. Dąbrowskiego. 

g. 10.30 – wykład dr Sylwii Bykowskiej o historii 

Rumi 

Zapraszamy! 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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ROZKŁAD ZAJĘĆ  
DOMU KULTURY SM „JANOWO” 

 

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 
 

zapisy i informacje 58 671 82 93  
Początek zajęć – 03.10.2014r. 

 

NA ROWERACH Z SAMĄ-RAMĄ 
 

 
Ku końcowi ma się tegoroczny sezon rowerowy. W 
ostatnim czasie odbył się piknik pod hasłem 
„Rowerowa Rumia” oraz kolarski maraton na Hel i z 
powrotem. Obie propozycje cieszyły się wielkim 
powodzeniem.  
Przed nami jeszcze tylko wycieczka niespodzianka 
 (4 października – start o godz. 9.30 z parkingu 
przy ZSO przy ul. Stoczniowców) i uroczyste 
zakończenie sezonu (w piątek 17 października w 
Domu Kultury SM „Janowo”). 

 
 

 

UWAGA MIESZKAŃCY! 
Zapraszamy po jubileuszowe 

gadżety 
 

Z okazji obchodów 35-lecia powstania naszej 
Spółdzielni Zarząd przygotował dla członków 
Spółdzielni okolicznościowe gadżety 
(ekologiczne torby na zakupy i breloki do 
kluczy). Były one rozdawane w trakcie ostatnich 
festynów. Pragniemy poinformować, iż część 
gadżetów jeszcze nie została rozdana, w 
związku z czym członkowie Spółdzielni mogą je 
jeszcze odbierać w Domu Kultury SM „Janowo”, 
ul. Pomorska 11 od poniedziałku do piątku w 
godz. 12

00 
– 19

00 
– do wyczerpania zapasów. 

 

Zapraszamy! 


