
1 

 

PLAC ZABAW JUŻ OTWARTY! 
 

W ubiegłą sobotę został otwarty plac zabaw na terenie jednostki „E” 
– tuż obok przedszkola „Iskierka”. Mimo że aura nie rozpieszczała 
nikogo tego dnia, na otwarcie przybyło naprawdę wielu mieszkańców 
osiedla z pociechami. Tego dnia po raz pierwszy dzieci mogły się 
powspinać, pohuśtać na nowych zabawkach. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się też część dla nieco starszych mieszkańców – siłownia „pod 
chmurką”. Tu do dyspozycji dorośli i młodzież mają 14 stanowisk do 
ćwiczeń. Oprawę muzyczną zapewnili pracownicy Domu Kultury, a 
maluchy mogły liczyć na coś słodkiego i jubileuszowe baloniki. Red. 

 
 

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SM 
„JANOWO” W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

PLANÓW ZABUDOWY JANOWA. 
  

W „Expresie Wejherowskim” nr 37 z dnia 10 października 2014r. w artykule nieopatrzonym nazwiskiem autora,  
pt. „Czy Janowo zostanie całkowicie zabudowane?”, zamieszczono nieprawdziwe, wyssane z palca informacje dotyczące 
możliwości zabudowy placów zabaw budynkami mieszkalnymi.  

W związku z powyższym Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” wspólnie oświadczają, 
że: 
Nie ma i nie będzie żadnych planów zabudowania budynkami mieszkalnymi placów zabaw w rejonie  
ul. Gdańskiej 4 oraz Gdańskiej 14. 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, jedynymi miejscami przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową na terenie 
naszej Spółdzielni są okolice aktualnie prowadzonej inwestycji wzdłuż ul. Pomorskiej oraz teren wokół siedziby 
Spółdzielni przy ulicy Dąbrowskiego 56. 

Wszyscy, którzy twierdzą inaczej – strasząc mieszkańców w ramach prowadzonej przez siebie kampanii wyborczej do 
Rady Miasta - wprowadzają świadomie mieszkańców w błąd.  
 

Zarząd SM „Janowo”     Rada Nadzorcza SM „Janowo” 

 
Wszystkie urządzenia na siłowni cieszyły się powodzeniem 

 
Plac zabaw otworzyła Burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak 
wraz z przewodniczącym Komisji Społeczno-Samorządowej RN 
Aleksandrem Kubiną 

 
Symbolicznego przecięcia wstęgi na wejściu 
do siłowni dokonali prezes Zarządu Józef 
Chmielewski i przewodniczący RN Tadeusz 
Piątkowski 

 
Jedna z bardziej obleganych przez dzieci 
zabawek – „pajęczyna” do wspinania 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż W PONIEDZIAŁEK, 10 LISTOPADA, 
biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE. 

W dniach od 8 – 11 listopada, w godz. od 8.00-22.00,dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495) i hydraulik (tel. 607-978-497) 
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REMONTY NA OSIEDLU 

Co prawda za oknami jesień, lecz na osiedlu trwa 
jeszcze sezon remontowy. W ostatnim czasie wykonane 
zostały podejścia do klatek schodowych przy budynku 
Krakowska 10. Przed wejściami wykonano też inne 
prace: zrekultywowano teren, zasiano trawę i zasadzono 
rośliny. W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców, 
aby nie deptano po tych miejscach. Może dzięki temu 
już na wiosnę będzie można się cieszyć zielonym i 
zadbanym trawnikiem. 

W ostatnim czasie ponadto wykonano dojazdy do 

garaży przy ul. Wrocławskiej (w jednym z ostatnich 
wydań pisaliśmy o odmalowaniu elewacji w tym zespole 
garażowym). Jest też odmalowywana elewacja w 
zespole garażowym również przy ul. Wrocławskiej - 
wzdłuż boiska OKS Janowo.  

Zakończyło się malowanie klatek schodowych w 
budynku przy Poznańskiej 22, w trakcie jest natomiast w 
budynkach Gdańska 14 i 43. Zakończono ponadto 
wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych we 
wszystkich budynkach przewidzianych w tegorocznym 
planie remontów.    Red.

 

POSIEDZENIE RADY 
NADZORCZEJ 

 

20 października miało miejsce kolejne 
posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni.  

Podczas posiedzenia zostało przyjęte wspólne 
oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie 
nieprawdziwych informacji dotyczących planów 
zabudowy Janowa, które ukazały się w artykule w 
gazecie „Ekspres Wejherowski” – więcej na ten 
temat piszemy na str. 3, natomiast tekst 
oświadczenia znajduje się na str. 1. 

Członkowie Rady zajmowali się sprawami 
członkowsko-mieszkaniowymi. Reaktywowali m.in. 
członkostwo osobie, która w całości spłaciła 
zadłużenie. 

Dokonano także wyboru firmy, która przeprowadzi 
badanie bilansu Spółdzielni za 2014 rok. Bilans 
zbada Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski 
z Gdańska. Z wynikami badania bilansu będzie 
można zapoznać się przed przyszłorocznymi 
zebraniami Walnego Zgromadzenia. 

D.L. 
 

 

Redakcja biuletynu „Nasze Sprawy” na wniosek 
Andrzeja Skuchy publikuje sprostowanie nieścisłej 
informacji, jaka ukazała się w artykule 
zatytułowanym „Z obrad Rady Miejskiej Rumi” w 
biuletynie „Nasze Sprawy” w dniu 3 października 
2014 r. nr 409. A.Feil 
 

Sprostowanie. 
 

„Rada Miejska uznała się za niewłaściwą do 
rozpatrzenia 3. skarg Pana Andrzeja Skucha na 
działalność Burmistrza Miasta Rumi wskazując, że 
do rozpatrzenia zarzutów w nich zawartych 
właściwe są organy wymiaru sprawiedliwości.” 

 
Przy wejściach do budynku Krakowska 10 zagospodarowano teren i 
zasadzono zieleń 

 
Elewacja i podjazdy do garaży przy ul. Wrocławskiej są już gotowe 
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BUDOWA ULICY ZAKOŃCZONA 

 

W ubiegłym tygodniu zakończyła się budowa odcinka ulicy 
Krakowskiej. Prace trwały nieco ponad miesiąc i w tym czasie 
powstała nawierzchnia drogi oraz miejsca parkingowe. 
Wybudowany fragment połączył ul. Wileńską z ulicą 
Poznańską.  

Droga ta powstała dzięki współpracy Spółdzielni z Gminą w 
ramach inicjatyw lokalnych i wspólnie została sfinansowana. 
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy janowskiego osiedla zyskali 
lepszy wyjazd do głównych ulic miejskich. 

Jak pisaliśmy, problem braku tego bardzo istotnego 
połączenia zgłaszali od dłuższego czasu mieszkańcy okolic 
ulicy Poznańskiej. W związku z tymi wnioskami prezes 
Zarządu Spółdzielni i jednocześnie radny miejski Józef 
Chmielewski rozpoczął starania, by połączenie to powstało. 
Teraz mieszkańcy mogą już korzystać z nowej drogi bez 
konieczności objeżdżania tej części osiedla naokoło, by z niej 
wyjechać.     

Red.
 

KAMPANIA W PEŁNI 
 

Do wyborów pozostało kilkanaście dni – kandydaci różnych 
opcji dwoją się i troją, by zwrócić na siebie uwagę. Dotyczy to 
również kandydatów do Rady Miejskiej z rumskiej Platformy 
Obywatelskiej. 

W ostatnim czasie na łamach „Expresu Wejherowskiego” 
ukazał się artykuł na temat naszej Spółdzielni. Jakaś bliżej 
nieokreślona osoba – artykuł jest niepodpisany – pisze na 
temat inwestycji w Spółdzielni. W artykule tym mieszkańcy 
naszego osiedla są straszeni niechybną wizją powstania 
kolejnych budynków mieszkalnych gdzie się da – a zwłaszcza 
na placu zabaw przy ul. Gdańskiej. Takie obawy – w imieniu 
bliżej nieokreślonych mieszkańców – przedstawia właśnie 
jeden z kandydatów wspomnianej PO – notabene mieszkaniec 
naszej Spółdzielni. I mimo wielokrotnych zapewnień i 
informacji przedstawianych przez Zarząd Spółdzielni oraz 
Radę Nadzorczą m.in. na łamach biuletynu czy podczas 
Walnego Zgromadzenia, że nie są planowane żadne inne 
inwestycje na terenie osiedla – poza realizowaną aktualnie 
inwestycją przy ul. Pomorskiej – kandydat ten powtarza jak 
mantrę: zbudują, zabudują… Jest to oczywiście nieprawda, 
dlatego też Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni opracowały 
wspólne stanowisko w tej sprawie (jego treść zamieszczona 
została na str. 1). 

Jako ciekawostkę można też poczytać inny artykuł – 
wywiad z kolejnym kandydatem PO do Rady Miejskiej. Ten 
kandydat z kolei zgłosił jako projekt do budżetu 
obywatelskiego kwestię modernizacji parku w Janowie. Jest to 
bardzo dziwne, bowiem już od dłuższego czasu takie prace są 
realizowane w parku! Mało tego, aktualnie trwa drugi etap prac 
modernizacyjnych – w tym samym parku! Zastanawiające, że 
kandydat zgłasza jako swój pomysł, coś co jest już częściowo 
zrobione bądź robione. Aktualnie realizowane roboty to efekt 
współpracy naszej Spółdzielni z Gminą. O uchwale Rady 
Nadzorczej w tej sprawie pisaliśmy już kilka numerów temu! 
Czyli kandydat wyważa otwarte drzwi... 

W ostatnim numerze „Naszych Spraw” pisaliśmy z kolei o 
innej inicjatywie kandydata PO – dotyczącej budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej. Ów kandydat zbierał 
podpisy pod projektem, który złożył do budżetu 
obywatelskiego. Być może nieistotne jest dla niektórych, że 
projekt ten znacznie przekracza widełki finansowe dla zadań 
przewidzianych do realizacji w budżecie obywatelskim. 
Istotniejsze jest, że inwestycja taka już jest zapisana w 
wieloletnim planie inwestycyjnym… 

Zasadniczo cieszy fakt, że mieszkańcy chcą, by coś było 
zrobione. Naprawdę. Tyle tylko, że od kandydatów na radnych 
oczekiwałabym nieco większej wiedzy na temat tego, co 
faktycznie się dzieje w mieście czy naszym osiedlu – jeśli już 
wypowiadają się na ten temat. Zwłaszcza że podają to jako 
swoje pomysły. Tak na marginesie, naśladownictwo jest jakby 
nie było komplementem. To fajnie, że kandydaci PO poprzez 
zgłaszanie projektów, które są realizowane albo przewidziane 
do wykonania przez obecne władze miasta, a także 
Spółdzielni, pokazują, że projekty te są właściwe i godne 
naśladowania  

A.Feil 

 
Z nowej drogi i licznych miejsc parkingowych można już korzystać 

 
Odbioru wybudowanej ulicy dokonali: zastępca burmistrza 
Krzysztof Brzezicki z prezesem Zarządu SM Józefem Chmielewskim 

 
Jak widać część uliczek w parku jest już gotowa, a kolejne prace 
modernizacyjne są wykonywane 

Szanowni Państwo! 
Na każdej klatce schodowej zawieszona jest tablica ogłoszeń. Administracja osiedla umieszcza na 
niej ważne informacje i komunikaty. Dlatego też zwracamy się z prośbą o regularne sprawdzanie i 

czytanie tych ogłoszeń. 
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KONWENCJA „GOSPODARNOŚĆ.PL” 

 

Redakcja „NS” skorzystała z zaproszenia na konwencję wyborczą 
„Gospodarności”, która odbyła się 22 października – w związku z 
powyższym przedstawiamy Państwu relację z tego wydarzenia.  

Podczas konwencji KWW Elżbieta Rogala-Kończak - 
„Gospodarność.pl” zaprezentował swoją kandydatkę na Burmistrza 
Rumi, kandydatów na radnych, a także program. 

Wśród licznych gości i mieszkańców, którzy wzięli udział w 
konwencji, znaleźli się m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt czy prezes Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski. 

Kandydatką na Burmistrza Rumi jest aktualnie sprawująca tę 
funkcję Elżbieta Rogala–Kończak. Zdecydowałam się na ponowne 
kandydowanie z kilku powodów; po pierwsze - na co dzień czuję 
ogromną sympatię i wsparcie ze strony mieszkańców i nie chciałabym 
zawieść ich zaufania; po drugie - wiem, co i jak zrobić, by miasto 
rozwijało się dynamicznie i skąd pozyskać na to pieniądze; po trzecie - 
bez trudu znalazłam bezpartyjnych i chętnych do współpracy 
kandydatów na radnych miasta – wyjaśniła w swym wystąpieniu 
kandydatka na Burmistrza.  

Następnie przedstawiono 21 kandydatów na radnych. Wśród 
kandydatów na radnych mojego Komitetu są fachowcy z wielu dziedzin, 
sprawdzeni w działalności gospodarczej i społecznej, a także ludzie 
młodzi – mówiła Elżbieta Rogala-Kończak.  

W trakcie konwencji przedstawiono także program „Gospodarności” 
na kolejne lata. Wspólnie stworzyliśmy program, który jest zbiorem 
konkretnych zadań, sformułowanych na podstawie znajomości potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców. Ma konkretne źródła finansowania i jest 
możliwy do realizacji od zaraz – przekonywała Elżbieta Rogala-
Kończak. 

Wśród głównych założeń programowych Gospodarności znajduje 
się budowa dróg, dokończenie inwestycji oświatowych, dalsza 
rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowa 
nowoczesnego centrum kulturalno – administracyjnym –Forum Miasta, 
dalsze wspieranie organizacji pozarządowych, zwiększanie środków na 
realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego oraz 
rozszerzanie oferty w ramach programy „Karta Dużej Rodziny” 
skierowanej dla rodzin wielodzietnych.  

A.F.
 

 

 
Prezydent Gdyni, prezydent Wejherowa oraz prezes KZG poparli 
„Gospodarność” w wyborach samorządowych 

 
Elżbieta Rogala-Kończak ubiega się o reelekcję na stanowisko 
Burmistrza Rumi 
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JUBILEUSZOWE SPOTKANIE BRYDŻYSTÓW  
W DOMU KULTURY SM „JANOWO” 

 

Tym razem okazją do rozegrania w sobotę 25 października turnieju 
par na zapis maksymalny o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo” było 15-lecie powstania Sekcji Brydża Sportowego przy Domu 
Kultury SM „Janowo”. 

W turnieju zwyciężył duet Roman Kmieciak – Janusz Liwosz, drugie 
miejsce zajęła para Zbigniew Kamiński – Andrzej Kąca, a trzecie miejsce 
wywalczyła para Jan Kamiński – Sławomir Piekut. 

Po turnieju organizatorzy zaprosili uczestników zawodów na 
spotkanie okolicznościowe do sali baletowej. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się zastępca burmistrza Rumi Leszek Kiersznikiewicz, prezes 
Zarządu SM „Janowo” Józef Chmielewski, prezes Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego Piotr Suchodolski oraz radni 
Tadeusz Piątkowski i Aleksander Kubina.  

W trakcie spotkania nie zabrakło przemówień, gratulacji i 
podziękowań. Wspomniano okoliczności powstania klubu przed 15 laty. 
Przybliżono również osiągnięcia, sukcesy klubu, a szczególną uwagę 
zwrócono na pracę w sekcji z młodzieżą szkolną. Wspomniano również, 
że na turnieje do Domu Kultury przychodzi rocznie ponad dwa tysiące 
zawodników, a w rozgrywkach ligowych drużyny DK SM „Janowo” 
uczestniczą już od 2002 roku. Na zakończenie prezes Spółdzielni Józef 

Chmielewski i zastępca burmistrza Leszek Kiersznikiewicz wręczyli zwycięzcom turnieju ufundowane puchary, zaś wszystkim uczes tnikom 
spotkania - medale okolicznościowe 

Stanisław Rudny 

 

FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ 

 

W dniach 23-25 października w Sanktuarium NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył się już po raz 26 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława 
Ormińskiego. W ramach Festiwalu przeprowadzone zostały trzy 
konkursy: muzyki organowej, zespołów chóralnych oraz na 
najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim. W tym 
roku w Konkursie Muzyki Organowej zmierzyło się 15 organistów, 
a w Konkursie Muzyki Chóralnej 10 chórów z Polski i zza granicy.  

Złoty dyplom, Grand Prix i nagrodę ufundowaną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii chórów 
kameralnych zdobył Żeński Zespół Wokalny "Sigma" z 
Bydgoszczy pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej. W konkursie pieśni 
kaszubskiej zwyciężył Zespół Wokalny „Tacet” z Warszawy. W 

konkursie muzyki organowej pierwsze miejsce i nagrodę 
ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi zdobył Patryk 
Podwojski z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku z 
klasy organów Romana Peruckiego. 

Festiwal organizuje Stowarzyszenie „Komitet Organizacyjny 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława 
Ormińskiego”. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest prof. 
Roman Perucki z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wśród 
podmiotów, które wspomagają organizację Festiwalu, jest 
Pomorski Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie, Urząd Miasta Rumi, a także nasza Spółdzielnia. 

Red. 

 
Po turnieju prezes Spółdzielni wręczył zwycięzcom pamiątkowe 
puchary 

 
Jubileuszowy turniej odbył się w Domu Kultury SM „Janowo”” 

 
Stanisław Rudny, Ryszard Zawadowicz, Leszek Kiersznikiewicz, 
Józef Chmielewski i Piotr Suchodolski 

 
Zwycięski Chór „Sigma”  

 
Podczas Festiwalu obecni byli m.in. przedstawiciele władz regionu, 
Rumi, a także naszej Spółdzielni 
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Janowska Jesień Kulturalna nabrała artystycznych 
rumieńców. W spektaklu pt. „Romans w bibliotece” teatru 
„Afisz” z Torunia były one aż nadto widoczne na twarzach 
zgromadzonej widowni. Ekscytujące romanse pochodzące z 
polskiej literatury w pomieszaniu z empiryczną, a nawet 
organoleptyczną rzeczywistością zapyziałej biblioteki dało 
wiele przemyśleń i radosnych uniesień. Kwartet aktorów 
znakomicie sprostał konwencji spektaklu, mimo tego, że 
jedna z aktorek, mając złamaną nogę, wspaniale odegrała 
swoją rolę na wózku inwalidzkim. Dodatkowym atutem 
sztuki była świetna muzyka zagrana na instrumencie 
klawiszowym sprytnie ukrytym za introligatorską ladą.  

W ramach otwartego wykładu Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku odbyła się Biesiada Literacka z udziałem 
Bohdana Borowika, cenionego na Zachodzie specjalisty 
fizyki nuklearnej. Autor „Dotyku syberyjskiej śmierci” 
promował książkę opisującą tułacze losy swojego wuja. Jest 
to pełna „krwawych detali” opowieść o mechanizmach i 

okrucieństwach znienawidzonego systemu stalinowskiej 
władzy. 

W minioną niedzielę trójmiejski „Teatr4miasto” wystawił 
spektakl kabaretowy pod tytułem „Kabaret i One, czyli groch 
z kapustą”. Była to wyborna mieszanka wierszy, wybrana z 
utworów Brzechwy, Tuwima i Gałczyńskiego, okraszona 
piosenkami Kofty i Młynarskiego. Spektakl został bardzo 
ciepło przyjęty przez publiczność, a to dlatego też, że 
zagrała w nim pochodząca z Rumi młoda aktorka, 
Agnieszka Skawińska, która obecnie występuje na deskach 
Teatru Polskiego w Szczecinie. 

Aktywną formą działalności janowskiego Domu Kultury w 
pierwszej części kulturalnej jesieni były warsztaty pt. „Uszyj 
sobie przytulankę”, które poprowadziła mieszkanka naszego 
osiedla, pani Edyta Jankowska-Giermek. 

Wszystkich czytelników „NS” zapraszamy do udziału w 
kolejnych wydarzeniach artystycznych, bo przecież jesień 
nie musi być smutna i pozbawiona kontaktu z żywą sztuką. 

Leszek Winczewski

 
SAMA RAMA ZAKOŃCZYŁA SEZON ROWEROWY 

 

17 października w sali im. Wiesława Boguckiego w 
Domu Kultury „Janowo” klub rowerowy „Sama-Rama” 
zakończył oficjalnie tegoroczny sezon rowerowy.  

W podsumowaniu przedstawionym przez szefa klubu, 
Romana Łuczaka, mogliśmy usłyszeć, że w tym roku 
odbyło się 10 wycieczek rowerowych. Najmłodszymi 
uczestnikami, którzy brali udział we wszystkich 
wycieczkach rowerowych, oprócz trasy RUMIA - HEL - 
Rumia, były - Adriana i Beata. Natomiast seniorami - 
Jurek i Paweł. Rowerzyści zwiedzili dalsze i bliższe 
rejony Pomorza. 

Imprezę uświetnili uczestnicy wycieczek, a wśród 
gości znaleźli się m.in. Burmistrz Rumi, Elżbieta Rogala-
Kończak wraz z zastępcą Leszkiem Kiersznikiewiczem, 
przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Janowo” Tadeusz 
Piątkowski, prezes Zarządu Spółdzielni Józef 
Chmielewski wraz z zastępcą Zbigniewem 
Antochowskim. 

Tradycji stało się zadość – wręczano medale, puchary 
i dyplomy. Nie zabrakło też wspaniałego tortu.  

Red. 

 
„Teatr4miasto” 

 
Warsztaty pt. „Uszyj sobie przytulankę” 

 
Wraz z Romanem Łuczakiem pamiątkowe puchary i medale 
wręczali m.in. burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak i prezes 
Spółdzielni Józef Chmielewski 

 
Podczas imprezy nie zabrakło wspaniałego tortu 
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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. 
 

OBWIESZCZENIE O  
LICYTACJI 

RUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Wejherowie 
Maciej Migowski podaje do 
publicznej wiadomości, że  

w dniu 12-11-2014  
o godz. 11:00 

pod adresem: Gdańska 4,  
84-230 Rumia, 

odbędzie się w trybie 
ustalonym w art. 867 kpc 

pierwsza licytacja 
ruchomości: 

 

PAWILON HANDLOWY  
Z 4 POŁĄCZONYCH 

KONTENERÓW  
Wymiar łączny 6/10 

metrów(4x2,5/6 metrów) 
 

Suma oszacowania 
39 000,00 zł 

 

Cena wywołania 
29 250,00 zł 

 

Ruchomość można oglądać w 
dzień licytacji w miejscu i czasie 

oznaczonym wyżej. Cena 
wywołania wynosi 3/4 wartości 

szacunkowej. 
 

UWAGA: 
Licytacja może się nie odbyć 

bez podania przyczyny. 

 

 

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

 
SPRZEDAM MIESZKANIE 2 -
pokojowe 36,13 m2, I piętro w 
centrum Rumi tel. 504-196-706 

 
SPRZEDAM 48,00 m2, parter, 2 
pokoje + kuchnia, 2008 rok, 
bardzo ładne, Janowo  
tel. 796-825-822 

 

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 

 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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WYBORY TUŻ, TUŻ 

 

Już za nieco ponad dwa tygodnie – 16 listopada – 
odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy 
radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu oraz to, 
co bodaj najważniejsze dla mieszkańców każdego 
miasta: Radę Miejską i w przypadku Rumi – Burmistrza. 
Po udaniu się do lokalu wyborczego otrzymamy cztery 
karty do głosowania i na każdej z nich będziemy mogli 
wybrać tylko po jednej osobie. 

Już wiadomo, że będziemy mieć troje kandydatów na 
Burmistrza do wyboru: Elżbietę Rogalę-Kończak (KWW 
E. Rogala Kończak - "Gospodarność.pl") – aktualną 
Burmistrz Rumi, Bogdana Formellę (KWW Bogdan 
Formella Nasza Rumia) i Michała Pasiecznego (KW 
Platforma Obywatelska RP) – obu obecnych radnych 
Rady Miejskiej Rumi. Z kolei do Rady Miejskiej swoich 
kandydatów zgłosiło 8 komitetów wyborczych.  

Jak można przeczytać w artykule poniżej – 
tegoroczne wybory do Rady Miejskiej odbędą się w 
systemie okręgów jednomandatowych. Co to 
oznacza? Cała Rumia została podzielona na 21 
okręgów jednomandatowych – tylu bowiem będziemy 

wybierać radnych. Oznacza to, że będziemy wybierać 
jednego kandydata ze swojego okręgu. Z tych 21 
okręgów – nasze osiedle objęło osiem okręgów. W 
zależności od miejsca zamieszkania będziemy głosować 
w okręgach nr: 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16 lub 17.  

Jednakże nie wszystkie komitety zgłosiły komplet 
kandydatów w każdym z okręgów. Oznacza to, że na 
karcie do głosowania do Rady Miejskiej będziemy mieli 
do wyboru nie zawsze 8 kandydatów. Spośród 
wszystkich komitetów tylko dwóm udało się zebrać 21 
kandydatów, przy czym tym, które wystawiają także 
Burmistrza – tylko jeden (Gospodarność). Dla niektórych 
wyborców oznacza to, że na kartach do głosowania do 
Rady Miejskiej będą mieć do wyboru tylko czterech 
kandydatów. 

Listy nazwisk kandydatów do RM z janowskich 
okręgów, a także kandydatów do Rady Powiatu oraz 
Sejmiku Wojewódzkiego z całej Rumi zamieścimy w 
kolejnym wydaniu gazety. 

Red.

 

SŁABOŚĆ PARTII W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH 

 

Wybory jednomandatowe do Rady Miejskiej w 
Rumi powróciły po wielu latach. System wyborów jest 
prosty i jasny dla obywateli. Rumia została podzielona 
na 21 okręgów – na tyle, ilu jest radnych. Mandat 
radnego zdobywa ten z kandydatów, który uzyskał 
największą liczbę głosów w danym okręgu. To 
całkowicie inna sytuacja w stosunku do kilku 
poprzednich wyborów.  

Tutaj szyldy partyjne mają drugorzędne znaczenie, 
nie ma żadnych „premii” dla silnych ugrupowań. Nie 
można wystawiać po kilku kandydatów w tym samym 
okręgu wyborczym z tego samego ugrupowania. Nie ma 
także sensu wystawianie kandydata na burmistrza jako 
kandydata na radnego, bo jego głosy nie promują w 
żaden sposób ugrupowania. 

W poprzednich wyborach samorządowych w Polsce, 
w roku 2010, system wyborów jednomandatowych 
obowiązywał w gminach do 20 000 mieszkańców. Jak 
wypadły w tych wyborach partie polityczne, a jak 
ugrupowania bezpartyjne? CBOS zbadał tę sytuację. Z 
opartego na tych badaniach raportu przedstawionego 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wynika, 
że najwięcej mandatów zdobyły właśnie ugrupowania 
lokalne, bo aż 76% wszystkich mandatów. Partie 
polityczne zdobyły pozostałe 24%, w tym: PO tylko 
3,05% a PiS 5,1%. A jak wyglądał ten wynik w 
województwie pomorskim? Jeszcze wyraźniej. 
Wszystkie partie polityczne w wyborach 
jednomandatowych w 2010 roku zdobyły na Pomorzu 
łącznie zaledwie 8,7% mandatów radnych. Tak trzymać! 

Tadeusz Piątkowski
 

 
Ogłoszenie wyborcze sfinansowane przez KWW E. Rogala-Kończak - „Gospodarność.pl” 


