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NOWOCZESNA E-SPÓŁDZIELNIA 

 

Przypominamy, iż istnieje możliwość kontaktowania się ze 
Spółdzielnią drogą elektroniczną. Mieszkańcy mogą 
przesyłać korespondencję drogą mailową. Istnieje także 
możliwość dostępu do czynszowych „kont indywidualnych” 
na stronie internetowej Spółdzielni. Posiadając indywidualne 
hasło wejścia można tam sprawdzić stan konta 
czynszowego, aktualną stawkę czynszu, rozliczenia mediów 
itp.. Hasło można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. nr 7. 

O jakiegoś czasu istnieje też możliwość otrzymywania ze 
Spółdzielni rozmaitych dokumentów, takich jak: wymiary 
czynszów, rozliczenia mediów, odpowiedzi na pisma, 
zawiadomienia itp. drogą elektroniczną. Oznacza to, że 
osoby, które mają dostęp do komputera, internetu i posiadają 
skrzynkę e-mail, mogą całą korespondencję otrzymywać w 
ten sposób. Z tej możliwości skorzystało już wielu 
mieszkańców. A to usprawniło i skróciło czas obiegu 
dokumentów, a także pozwoliło na oszczędzenie wielu ryz 
papieru. 

Nadal każdy może również skorzystać z tej możliwości. 
Kilkukrotnie na łamach „Naszych Spraw”, a aktualnie na 
stronie internetowej Spółdzielni www.smj-rumia.pl (w 
pasku menu po lewej strony w zakładce „Obsługa 
Klienta”) zamieściliśmy oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. 
Wystarczy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura 
Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 /do sekretariatu lub 
dowolnego działu/ bądź Domu Kultury przy ul. Pomorskiej 11. 
Gdyby okazało się, że taka forma korespondowania ze 
Spółdzielnią jednak komuś nie odpowiada, w każdej chwili 
można swe oświadczenie po prostu wycofać.   Red. 

 

ABY LEPIEJ SIĘ MIESZKAŁO - WPŁYNĘŁO 139 ANKIET 

 

W pierwszym tegorocznym wydaniu „Naszych Spraw” zamieściliśmy 
ankietę „Jak się mieszka na osiedlu”. Zarząd Spółdzielni poprosił wszystkich 
mieszkańców do wyrażenia opinii na temat otoczenia, stanu budynków, 
jakości obsługi, realizacji zgłoszeń i awarii, a także oferty Domu Kultury. 

Do Spółdzielni wpłynęło łącznie 139 ankiet. Czy to dużo czy mało? W 
skali Spółdzielni, w której jest ponad 4,3 tysiące mieszkań, to niewiele. 
Niemniej jednak to zawsze głos aktywnych mieszkańców, którzy mieli wiele 
podobnych uwag, propozycji i pomysłów. Opinie te są naprawdę pomocne i 
będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejnych działań Spółdzielni. 

A czego chcieliby mieszkańcy? Spora część propozycji – zwłaszcza osób 
zamieszkujących jedn. C i osiedle Centrum – dotyczyła zwiększenia ilości 
terenów zielonych. Mieszkańcy wszystkich jednostek zgłosili ponadto 
potrzeby związane z postawieniem większej liczby ławeczek, małych koszy 
na śmieci, koszy na psie odchody, lamp parkowych itp. Wskazywali też 
konkretne prace remontowe w danej klatce, otoczeniu budynku, 
zagospodarowania terenu, stworzenia placów zabaw, wykonania chodników, 
miejsc parkingowych czy też modernizacji wiat śmietnikowych. Było też kilka 
wniosków o postawienie fontanny w parku Żelewskiego. 

Wszystkie uwagi i propozycje są aktualnie analizowane. I w zależności od 
możliwości finansowych Spółdzielni, jak zapewnia Zarząd Spółdzielni, część 
propozycji zostanie zrealizowanych jeszcze w tym roku.  

A.F. 

IOK - ZGŁASZANIE AWARII 

 

Przypominamy, że za pośrednictwem internetu, 
wykorzystując dostęp do aplikacji Internetowej Obsługi 
Klienta (IOK), można zgłosić awarię czy usterkę (od 
poważniejszych, związanych np. z ogrzewaniem czy 
hydrauliką, po drobniejsze – jak np. konieczność 
wymiany żarówki na klatce schodowej), jak również 
monitorować sposób jej załatwienia. 
W tym celu należy zalogować się do IOK-u za 
pośrednictwem internetowej strony Spółdzielni 
www.smj-rumia.pl (zakładka „konta indywidualne”). Po 
zalogowaniu pojawi się ekran, na którym z lewej strony 
znajduje się pole „zgłoszenia awarii”. Po kliknięciu w to 
miejsce istnieje możliwość opisania awarii. 

 

W opisie awarii prosimy o podanie szczegółowych 
informacji o awarii, a w przypadku konieczności 
umówienia wejścia do lokalu prosimy o podanie 
numeru telefonu do kontaktu. 

 

Jednocześnie podajemy, iż do zgłoszeń elektronicznych 
dokonanych po godzinach pracy Spółdzielni dostęp 
będzie dopiero następnego dnia roboczego. Dlatego w 
przypadku awarii wymagających natychmiastowej 
interwencji pracownika prosimy o kontakt telefoniczny. 
 
Przypominamy numery telefonów do pracowników 
dyżurujących po godzinach pracy: 

 

Dyżurny elektryk – 607-978-495 
hydraulik – 607-978-497 

 

http://www.smj-rumia.pl/
http://www.smj-rumia.pl/
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SZYBKO I SPRAWNIE - GDZIE I CO ZAŁATWIĆ W SPÓŁDZIELNI? 
 

Wiele spraw można załatwić telefonicznie bądź drogą pocztową lub elektroniczną, o czym piszemy na str. 1. W zależności od 
specyfiki tychże spraw zajmują się nimi pracownicy różnych działów. Oczywiście każdą kwestię możemy również zgłosić w 
sekretariacie. Tam pracownik przyjmie pisma, które zostaną skierowane do konkretnego działu. Chcąc załatwić konkretną 
sprawę, powinniśmy kierować się bezpośrednio do poszczególnych działów. Poniżej przedstawiamy przypomnienie – mały 
niezbędnik zawierający informacje dotyczące najczęściej załatwianych spraw. Mamy nadzieję, że ułatwi on mieszkańcom ich 
zrealizowanie. Red. 
 
DZIAŁ EKSPLOATACYJNO-REMONTOWY 

 
Pokoje nr: 15,16,17 
tel.: 58 679-57-42, 679-57-43 
e-mail: er@smj-rumia.pl  

 realizacja zgłoszeń dotyczących zaistniałych awarii hydraulicznych, 
gazowych, elektrycznych, ślusarskich, stolarskich, wywozu śmieci z 
korytarzy piwnicznych, itp. 

 realizacja zgłoszeń dotyczących wymiany, montażu, legalizacji 
wodomierzy indywidualnych, 

 realizacja zgłoszeń dotyczących procedury wymiany stolarki okiennej, 

 wydawanie warunków technicznych dotyczących wymiany stolarki 
okiennej, wymiany wodomierzy. 

 
DZIAŁ TECHNICZNY 

 
Pokój nr: 12 
tel.: 58 679-57-30, 679-57-31 
e-mail: et@smj-rumia.pl 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych na 
terenie osiedla, 

 wydawanie zaświadczeń do zakładania ksiąg wieczystych, 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zaistniałych usterek w obiektach 
budowlanych objętych gwarancją, 

 wykonywanie ekspertyz technicznych związanych z budynkami 
mieszkalnymi i obiektami na terenie Spółdzielni, 

 udzielanie informacji technicznych w sprawie przeróbek i remontów 
mieszkań, 

 usuwanie zawilgoceń w budynkach. 
 
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-ADMINISTRACYJNY 

 
Pokój nr: 30 
tel.: 58 679-57-51, 679-57-52 
e-mail: ma@smj-rumia.pl  
 
 
 
 
 
Pokój nr: 29 
tel.: 58 679-57-06 
e-mail: mm@smj-rumia.pl 

 prowadzenie meldunków, odbiorów i zasiedlania zwalnianych mieszkań, 

 udzielanie bonifikat z tytułu nieobecności lokatora w zajmowanym 
mieszkaniu powyżej dwóch miesięcy, 

 przyjmowanie zgłoszeń usterek domofonów i wind, 

 potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

 przyjmowanie oświadczeń ubezpieczeniowych mieszkańców, 

 załatwianie spraw administracyjno-porządkowych na osiedlu i w 
budynkach. 

 kompleksowa obsługa mieszkańców w sprawach członkowskich, 
załatwianie: umów, wykreśleń, odwołań, zaświadczeń, zamiany mieszkań, 

 prowadzenie dokumentacji członkowskiej i systemu ewidencji członków 
zamieszkałych, oczekujących i skreślonych oraz dokumentacji związanej z 
przydziałem, zamianą i zbyciem garaży 

 załatwianie spraw związanych z przekształcaniem praw do zajmowanego 
lokalu mieszkalnego lub garażu w odrębną własność. 

 załatwianie: umów na lokale i tereny, rozliczeń ww., 

 przekazywanie i przyjmowanie protokolarnie lokali użytkowych, udzielanie 
informacji z ww. zakresu, 

 przyjmowanie drobnych ogłoszeń i reklam do gazetki „Nasze Sprawy”. 
 
DZIAŁ WINDYKACYJNO-ROZLICZENIOWY 

 
Pokoje nr: 7,8,9 
tel.: 58 679-57-16, 679-57-17, 679-57-18 
e-mail: kw@smj-rumia.pl   

 udzielanie informacji: o stanie konta czynszowego (lokali mieszkalnych i 
użytkowych), o rozliczeniu poszczególnych mediów, o ustaleniu warunków 
spłaty zadłużenia czynszowego, o przebiegu postępowania 
egzekucyjnego, 

 załatwianie spraw dotyczących przygotowania dokumentów do otrzymania 
dodatków mieszkaniowych, 

 ustalanie indywidualnych norm zużycia poszczególnych mediów 

 obsługa zadłużeń kredytowych wynikających ze spłaty normatywu. 
 

CZAS NA WIOSENNE PORZĄDKI 

 

Wygląda na to, że zimowa aura już nie będzie nas 
zaskakiwać i możemy wyczekiwać pierwszych oznak 
wiosny (choć już pierwsze przebiśniegi i krokusy na 
osiedlu odnotowaliśmy). 

I jak to wiosną, trzeba pomyśleć o wiosennych 
porządkach – nie tylko w mieszkaniu, ale też w 
ogródkach, na osiedlu. 

Niejednokrotnie pisaliśmy, że roztapiający się śnieg 
odkrywa wiele psich niespodzianek. W tym roku śniegu 
co prawda było jak na lekarstwo, jednakże zwyczaje 
(czy też ich brak) właścicieli czworonogów nie za bardzo 
się zmieniły i odchodów psich na trawnikach, 
chodnikach i placach zabaw jest spora ilość.  

W ankietach - o których piszemy na str. 1 – wiele 
uwag mieszkańców dotyczy właśnie wszechobecnych 
psich odchodów. Ale nie tylko tego. Mieszkańcy 
zgłaszają też, co potwierdzają kontrole pracowników 
Spółdzielni, że nie wszyscy gospodarze ogródków 
przydomowych o nie dbają.  

I tu apel do właścicieli czworonogów wszelkiej maści, 
do właścicieli ogródków przydomowych – i w zasadzie 
do wszystkich mieszkańców. Sprzątnijmy po sobie, po 
dziecku, piesku. Usuńmy liście, połamane gałęzie, 
zniszczone elementy ogródkowych mebli i akcesoriów. 
Dzięki temu na pewno wszystkim na wiosnę zrobi się 
milej, weselej, a nasze otoczenie na tym niewątpliwie 
zyska.     Redakcja 
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JAKIE FUNDUSZE DLA SPÓŁDZIELNI? 

 

26 lutego w Starostwie Powiatowym 
Wejherowie odbyło się spotkanie informacyjne pt. 
„Możliwości wsparcia inwestycji spółdzielni 
mieszkaniowych z funduszy europejskich”. 
Organizatorem spotkania był Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowych z powiatu wejherowskiego, 
puckiego i kartuskiego, w tym dwóch członków 
Zarządu naszej Spółdzielni. 

Jak pisaliśmy w jednym z ostatnich wydań 
biuletynu, Zarząd Spółdzielni analizuje wszelkie 
możliwości pozyskania dofinansowania do różnych 
inwestycji, w tym m.in. do ewentualnego montażu 
paneli słonecznych czy nawet wind osobowych. 

W trakcie spotkania zorganizowanego w 
Wejherowie przedstawiono właśnie informacje na 
temat wsparcia spółdzielni mieszkaniowych z 
funduszy europejskich. Dokładnie analizowano 
dwa programy, a mianowicie: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

I co się okazuje? Niestety, spółdzielnie nie mogą być 
beneficjentami pierwszego z programów (RPO WP) – czyli nie 
mogą się bezpośrednio ubiegać w ramach tego programu o 
dofinansowanie. Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe mogą 
ubiegać się o wsparcie z drugiego programu, w ramach 
priorytetu „Zwiększenie efektywności energetycznej w 
budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w 
budynkach użyteczności publicznej”. Niestety i tu istnieje 
pewien szkopuł. Pomoc w ramach tego programu polegać 
będzie nie na dofinansowaniu ewentualnych inwestycji, lecz na 
spłacie części odsetek od pożyczek zaciągniętych na 
zrealizowanie inwestycji. W programie tym przewiduje się 
wsparcie kompleksowej modernizacji budynków (łącznie z 
dociepleniem, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne). W naszej Spółdzielni prace 
termomodernizacyjne zostały kompleksowo wykonane we 

wszystkich budynkach – i to bez konieczności zaciągania 
pożyczek czy kredytów. Uzyskanie narzuconych w 

programach wysokich wskaźników poprawy efektywności 
energetycznej w naszej Spółdzielni – w wyniku 
przeprowadzonych prac już nastąpiło – co powoduje, że w tym 
zakresie nie kwalifikujemy się do wsparcia. My już dawno 
zakładany poziom efektywności energetycznej osiągnęliśmy, a 
mieszkańcy Spółdzielni od wielu lat korzystają z efektów tych 
działań. Tak na marginesie przypomnieć wypada, że 
Spółdzielnia na docieplenia uzyskała dużą, a przede wszystkim 
bezzwrotną dotację z Eko-Funduszu, której nie trzeba spłacać.  

Jak stwierdzono na spotkaniu, na dzień dzisiejszy, 
wśród programów europejskich, póki co nie ma programu, 
z którego moglibyśmy skorzystać. Niemniej jednak nadal 
będziemy monitorować tę kwestię i będziemy w stałym 
kontakcie z Punktem Informacyjnym Funduszy 
Europejskich. 

Zarząd Spółdzielni
 

SPOTKANIE Z RADNYMI 
 

W ubiegłym tygodniu w spółdzielczym Domu Kultury odbyło 
się spotkanie radnych z terenu Janowa z mieszkańcami. W 
spotkaniu uczestniczyło łącznie ok. 40 osób. Obecny był też 
burmistrz Rumi, Michał Pasieczny, komendant Straży Miejskiej, 
Roman Świrski, a także członkowie Zarządu SM „Janowo”, 
prezes Józef Chmielewski i jego zastępca Zbigniew 
Antochowski. 

Co zgłaszali mieszkańcy? Wskazali m.in. na konieczność 
pilnego zbudowania ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i 
Pomorskiej, wyremontowania chodników na ul. Dokerów, 
Obrońców Westerplatte i przy dworcu w Janowie. Wnioskowali 
też o wzmożone patrole Straży Miejskiej, zarówno na osiedlu, 
jak i w autobusach. Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że od 
marca ruszą patrole łączone strażników i policjantów. 
Zaapelował też do mieszkańców o zgłaszanie incydentów, 
przestępstw, w momencie ich zauważenia – bo tylko w takim 
wypadku Straż Miejska czy policja jest w stanie zareagować. 

Poruszono też kwestię budowy wiaduktu na granicy Rumi i 
Gdyni – zapowiadanego przez obecne władze Rumi. Burmistrz 
wyjaśnił, że koszt budowy takiej inwestycji okazał się zbyt 
wysoki, jednakże zapewnił, że trwają przygotowania do 
pozyskania środków zewnętrznych na budowę tunelu na 
przedłużeniu ul. Gdańskiej, co pozwoli na skierowanie ruchu 
komunikacyjnego tą ulic, następnie pod torami kolejowymi – na 
drogę krajową (ul. Sobieskiego). 

Jedna z mieszkanek zgłosiła też potrzebę zbudowania 
windy w budynkach Stoczniowców 5 i Pomorska 3. Jak 
tłumaczyli członkowie Zarządu, tego typu modernizację – nie w 
całej Spółdzielni, a w konkretnym budynku – musieliby pokryć w 
formie wkładów budowlanych jego  mieszkańcy. A 
wybudowanie wind we wszystkich budynkach osiedla to koszt 
ok. 72 mln zł! Niemniej jednak Zarząd Spółdzielni zapewnił, że 

gdy pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 
ten cel, na pewno będą one rozważane. 

Dyskusja dotyczyła też planowanego powstania wysokiego 
budynku w rejonie zabudowy domków jednorodzinnych (przy ul. 
Lubelskiej). Prezes ROD „Janowo”, Mieczysław Kamiński, w 
imieniu wszystkich trzech rumskich ogrodów działkowych 
zawnioskował o zmianę zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących ROD, tak by obszar, na których 
one funkcjonują, nie stanowiły tzw. terenów zielonych, tylko 
tereny ogródków działkowych, co gwarantowałoby ich 
funkcjonowanie w przyszłości. 

Pytań było wiele, a spotkanie trwało ponad dwie godziny.  
A.Feil 

 

 
Spółdzielnie niestety nie mogą być beneficjentami RPO WP 
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GOŹDZIKÓW ŻAL 

 

Już przed wiosną nikt na stałe okien nie zatrzaśnie! 
A za oknami coraz dłużej nie gaśnie wieczorna zorza i 
jest to dobre. Bardzo dobre! Zaś coraz szybciej gaśnie - 
jedno z najhuczniejszych świąt moich czasów – 
marcowe Święto Kobiet. Po wielokroć opisywano 
ówczesne radosne praktyki o różnych przebiegach 
sedna uroczystości - i stąd - o różnych nazwach. Na 
przykład „goździk, buźka i rajstopy”. Plus wiece, 
oficjalne zabawy i zmarnowani panowie ze 
sfatygowanym kwiatkiem, wracający z biur czy fabryk 
mocno wieczorową porą  

To dość trwała tradycja - na pewno można znaleźć, 
powiedzmy, rzymskie korzenie – tradycja rezerwowania 
jakiegoś dnia, który byłby właściwy dla spełniania 
życzeń pań. Tak potem się utarło, że takich dni za wiele 
w ciągu roku - nie było. No i komu to przeszkadzało … 

Ten uwiąd szacownego Święta wynika zapewne po 
troszku z narastającej konkurencji - zalewu czerwonych 
serduszek w bliskich walentynkach. A może trochę z 
faktu, że Dzień Kobiet - nie było to coś, czego panie 
oczekiwałyby najmocniej. 

Ale chyba najbardziej z faktu, że mimo 
niekorzystnych zaszłości i stale utrzymujących się 
skłonności niektórych panów do lekceważenia roli dam - 
wpływ pań na „obrót planety” rośnie. 

Przykładów w cywilizowanym świecie przybywa. 
Choćby tegoroczny, niezwykle liczny, wysyp 
kandydatek do roli Prezydenta Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. 

Teraz coraz częściej  to panowie będą potrzebowali 
jakiegoś dzionka na realizację damskich obietnic. Wtedy 
będziemy mogli się doczekać spełnienia naszych 
życzeń, a może i jakiegoś prezenciku! Można też będzie 
liczyć na buziaka, bo już goździki - jakoś wessał upływ 
czasu. Warto tu skorzystać z dość dawno [w końcu 
ubiegłego tysiąclecia] wdrożonej formuły marcowej - 
wszak Czterdziestu Męczenników z Sebasty patronuje, 
każdego 10 marca, polskiemu Dniu Mężczyzny… 

 

Pozdrawiając Damy i wieszcząc przyszłość Kawalerom,  
kłania się Zbigniew Rachwald 

 

„GORĄCE SERCE” DLA DZIECI ZE SZPITALA  
 

W lutym 2015 r. przedszkole „Iskierka” zorganizowało akcję 
„Gorące serce”. Akcja miała na celu zbiórkę wykonanych przez 
dzieci papierowych serduszek dla dzieci z oddziału 
pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w 
Wejherowie.  

Do udziału w akcji zaprosiliśmy kilka rumskich przedszkoli: 
„Przedszkole pod Topolą”, Przedszkole „Janowiaczek”, 
Przedszkole „Słoneczna Jedynka”, Przedszkole „Bajka”, 
Przedszkole „Rezydencja Malucha”, Niepubliczne Przedszkole 
Sióstr Salezjanek im. św. Rodziny, które w ramach konkursu 
plastycznego również przygotowały serca dla chorych dzieci. 
W sumie zebrano ponad 100 serc i serduszek.  

Aby umilić dzieciom Walentynki i pokazać im, że dzieci z 
Rumi o nich pamiętają, nauczycielki z „Iskierki” zawiozły je 13 
lutego 2015 r. do szpitala. Mali pacjenci z radością przyjęli 
prezenty i dzięki nim choć przez chwilę zapomniały o chorobie. 

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym przedszkolom za 
udaną współpracę i zaangażowanie w akcję, która zapewne 
wpisze się na stałe w harmonogram organizowanych przez 
nas przedsięwzięć.  

E.Kamińska 

 
Od red. Podopieczni dwóch janowskich przedszkoli: „Iskierka” i 
„Janowiaczek” wspomogli swoimi pięknymi pracami także 
obchody Dnia Dawców Szpiku, które zostały zorganizowane 

21 lutego w Stacji Kultura. Tego dnia można było 
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku (czego 
dokonało 25 osób). Wystawę prac pod hasłem „Dobro oczami 
dziecka” można jeszcze przez kilka dni obejrzeć w 
bibliotecznej części dla najmłodszych. Brawa dla maluchów! 

 
Przedszkolaki wykonały ponad 100 serc dla małych pacjentów 
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CZYSZCZENIE PROFESJONALNE 
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek 
meblowych SINDBAD  
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe 
trzy pokojowe na I piętrze na mniejsze 
dwu-pokojowe (chętnie na IV piętrze)  
tel. kont. 662-068-246 w godz. 
popołudniowych 

ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo - 
własnościowe z KW, Poznańska 10, 
49m

2
, 4 piętro, w dobrym stanie na 

większe 3 pokojowe za dopłatą w 
Rumi Janowie. Najchętniej ulice z 
parafii Wspomożycielki. tel. 514 047 
541 

 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ, Kazimierska 62, 
ogrodzona, domek murowany, 
studnia, 696 561 904 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE, odrębna 
własność, 4 pokoje, 69m

2
, IV piętro, w 

dobrym stanie, na mniejsze 45-50m
2
 

w „Janowie”, tel. 515 470 599 

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Janowo” w Rumi,  

ul. Dąbrowskiego 56 
 

POSIADA NA 
WYNAJEM LOKAL 

UŻYTKOWY 
 

przy ul. Stoczniowców 7 
w Rumi o pow. 93,0 m2 

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

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 

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ 

„NASZYCH SPRAW” 
 

Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57 

e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

NASZE SPRAWY 
Redaktor naczelny: Agnieszka Feil 

ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10, 
 e-mail: ns@smj-rumia.pl 

 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Działu członkowsko-administracyjnego w 
godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, pok. 29, tel. 58 679-57-07. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych materiałów, nie 
odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie zwraca materiałów 
niezamówionych. 

javascript:;
mailto:ns@smj-rumia.pl


8 

 


