Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi serdecznie zaprasza Członków Spółdzielni na

WALNE ZGROMADZENIE
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”
które odbędzie się w Domu Kultury „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11 w Rumi
według poniższego harmonogramu:
data
Część I
Część II
Część III
Część IV

08.04.2014r.
wtorek
09.04.2014r.
środa
10.04.2014r.
czwartek
11.04.2014r.
piątek

godz.
18.00
18.00
18.00

18,00

budynki
Gdańska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20; Stoczniowców 5, 2N, 2M; 2L, 2K, 2W, 2U, 2T;
Dokerów 1, 3, 7;
Pomorska 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31; Gdańska 22, 24, 26, 28; Kujawska 2, 4
i 15; Katowicka 17
Gdańska 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Wrocławska 28, 33, 35, 37; Poznańska 2, 4, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Szczecińska 1, 18;
Stoczniowców 11; Dąbrowskiego 52; Wrocławska 31; Krakowska 10; Warszawska 23, 24,
25, 26, 27, 29; Opolska 2; 4; 5; Elbląska 5; Wileńska 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30; Gdyńska
53, 55, 62, 64, 66; członkowie oczekujący; członkowie – osoby prawne i fizyczne
posiadające jedynie garaże

Komplet materiałów na WZ będzie wyłożony w sali konferencyjnej pok. 104 w siedzibie Spółdzielni w Rumi
przy ul. Dąbrowskiego 56 od dnia 25.03.2014r.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi materiałami w godzinach:
pon.: 8.00 – 17.00, wt. – czw.: 8.00 – 15.00, pt.: 8.00 – 14.00

UWAGA!!!

Porządek obrad:

Członek Spółdzielni posiadający
więcej niż jedno mieszkanie czy
garaż, które przynależą do więcej niż
jednej części Walnego
Zgromadzenia, zgodnie z § 69 ust. 6
Statutu SM „Janowo”, może
uczestniczyć wyłącznie w jednej wybranej przez siebie części
Walnego Zgromadzenia.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powołanie Prezydium.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej.
Sprawozdanie komisji skrutacyjno-wyborczej.
Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni:
5.1. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
5.2. rozdanie kart do głosowania;
5.3. prezentacja kandydatów;
5.4. głosowanie.
6. Przyjęcie protokołów Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 9 – 11 kwietnia
2013r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok.
8. Przedstawienie bilansu i raportu biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania finansowego za 2013 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2013 rok.
10. Dyskusja dotycząca bilansu oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2013 rok.
11. Przedstawienie przez Prezydium następujących uchwał:
11.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
11.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013r.
11.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2013r. i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Dyskusja.
13. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjno-wyborczą zbiorczych wyników wyborów członków Rady Nadzorczej (dotyczy wyłącznie części IV
WZ w dn. 11.04.2014r.)
14. Zamknięcie obrad.
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JUŻ NIEDŁUGO ROZPOCZNĄ SIĘ ZEBRANIA
Za niespełna miesiąc – 8 kwietnia – rozpoczną się zebrania
najwyższego organu naszej Spółdzielni – Walne Zgromadzenie.
Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, tegoroczne
zebrania zostaną zorganizowane w czterech częściach.
Tradycyjnie w trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie
Spółdzielni zajmą się m.in. sprawozdaniami Rady Nadzorczej,
Zarządu, udzieleniem absolutorium członkom Zarządu. W tym
roku, w związku z kończącą się kadencją Rady Nadzorczej, na
WZ wybierać będziemy też członków Rady.

Jako że Rada Nadzorcza będzie wybierana na kolejne trzy
lata i to od jej decyzji będzie zależało, jak będzie się
kształtować polityka społeczno-gospodarcza Spółdzielni –
bardzo ważna jest frekwencja na zebraniach. To my –
mieszkańcy zadecydujemy, kto zasiądzie w Radzie – kto będzie
w naszym imieniu działał. Dlatego też już teraz – miesiąc
wcześniej zarezerwujmy sobie to jedno popołudnie w roku, aby
móc pójść na to najważniejsze zebranie, które dotyczy naszych
spraw i naszych pieniędzy. (red)
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TAK BYŁO W MARCU 1945 R.
Na rok 2014 przypada w Polsce wiele rocznic „okrągłych”,
a Rumia – w tym SM „Janowo” - ma dodatkowo kilka swoich
własnych jubileuszy, o których szerzej napisano w jednym z
wcześniejszych numerów naszego biuletynu. Nie jest „okrągłą”
rocznicą marcowa data końca niemieckiej okupacji na terenie
Rumi (27 III) oraz poprzedzających ten koniec zaciętych walk
na północnych krańcach dzisiejszego miasta. To już 69 lat
minęło od tamtych dramatycznych dni, które z autopsji
pamiętać mogą jedynie obecni seniorzy.
Marzec 1945 r. nie był aż tak wiosenny jak tegoroczny,
jednak styczniowe i lutowe mrozy ustąpiły, a śniegi stopniały
pod promieniami coraz mocniej grzejącego słońca. Nocami od
zachodu słychać było odległy grzmot strzelającej artylerii.
Dniami obecną „krajową szóstką” jeszcze ciągnęły na zachód
pojedyncze, spóźnione furmanki uciekinierów z Prus
Wschodnich i Żuław. Zbliżający się front zamknął im drogę
ucieczki i teraz szukali jakiegoś przytuliska u miejscowych
gospodarzy. Pędzące od czasu do czasu w obie strony
jeszcze niemieckie pojazdy wojskowe spychały ich na
poboczne drogi. Żadne samoloty do nich nie strzelały, tak jak
to znamy z przebiegu walk we wrześniu 1939 roku. Jednak już
po przejściu frontu często radzieccy żołnierze z oddziałów
tyłowych zabierali konie, a te wozy wywracali do rowu. Trudno
powiedzieć, co się stało z ludźmi, czasem trafiał się trup...
Oddziały liniowe się śpieszyły. Miały rozkaz szybkiego
dotarcia do Zatoki Gdańskiej i likwidacji gdyńsko-gdańskiego
kotła. Poza radziecką piechotą udział w tej wojskowej operacji
brała polska I Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte,
ściągnięta tu aż spod Kołobrzegu. 12 marca już po kilku
godzinach walk wyparto Niemców z Wejherowa i Redy, rozbita
została niemiecka kolumna w okolicy dzisiejszego wlotu
redzkiej ul. Obwodowej (wtedy w tym miejscu przy głównej
ulicy był zbiornik przeciwpożarowy) i mogło się wydawać, że
podobnie łatwo zostanie opanowana Rumia. Tak się nie
stało...
Prawdziwej grozy wojny – poza żołnierzami – doznali ci
mieszkańcy Białej Rzeki, którzy pozostali na miejscu. Od 13
do 17 marca trwały tam walki dzienne i nocne. Front ustalił się
w połowie zabudowań przy przeciwpancernym rowie za
kapliczką św. Antoniego. Groźne działa 88 mm z Góry
Markowca „polowały” na polskie czołgi, a aż spod odległej
Gdyni spadały pociski artylerii okrętowej kalibru 150 mm

krążownika „Leipzig”. Z licznych stanowisk ogniowych wśród
zabudowań Rumi szedł gęsty ogień karabinów maszynowych.
Nad Białą Rzeką unosiły się kłęby dymu i kurzu. Trafione
pociskami niektóre budynki i zabudowania się rozsypywały,
inne się paliły. Ginęli żołnierze, sanitariusze zbierali rannych,
spod ognia wyciągano ciągnikami uszkodzone czołgi. Nikt nie
ratował palącego się żywcem inwentarza.
Kiedy Niemcy odparli kolejne ataki, radzieckie dowództwo
zdecydowało o skierowaniu także tutaj walczących oddziałów
na kierunek Koleczkowo, Łężyce, w stronę Kolonii
Chwaszczyńskiej i Kacka. Również tam walki były zażarte,
zwłaszcza o umocnioną górę Donas (obecna Dąbrowa).
Polegli w tych okolicach żołnierze radzieccy i polscy, w liczbie
ponad 4 tys., są pochowani na cmentarzu w Łężycach.
Przełamano jednak twardą obronę niemiecką i w rejonie
Kamiennego Potoku wojsko doszło do Zatoki. Kocioł rozpadł
się na dwie części. Niemców z śródmieścia Gdyni wyparto od
strony Orłowa właśnie 27 marca i tego samego dnia niemieccy
żołnierze opuścili także Rumię, wycofując się na Kępę
Oksywską.
Skończył się koszmar niemieckiej okupacji, zaczęło
niepewne jutro, bo przecież wojna jeszcze trwała. W głównie
robotniczej Rumi nie było ziemiańskich dworów i tragicznego
losu ich właścicieli (jak w Sławutówku), ale zdarzały się gwałty.
Pozostały dotkliwe wojenne zniszczenia, przez wiele miesięcy
doskwierał brak prądu, trzeba było powołać straż obywatelską,
by strzec mieszkańców i domostwa przed rabusiami. Jednak
trudna sytuacja wyzwalała ludzką energię. Organizowały się
miejscowe władze. Stosunkowo szybko znów zaczęły działać
sklepy, rzemieślnicze warsztaty, a potem większe zakłady
przemysłowe. Na swoje wracali wysiedleni właściciele
gospodarstw i ocaleni więźniowie obozów oraz ci, których
okupant wysłał na przymusowe roboty. Mieszkania i
gospodarstwa poniemieckie zajmowali jacyś przybysze z głębi
Polski. A co ze szkołami? Ta najstarsza w Starej Rumi była
wypalona, po szkole w Białej Rzece pozostał jedynie głęboki
dół. Wobec tego przez kilka lat dzieci uczęszczały do szkół na
Zagórzu i w Janowie oraz do Redy.
Wszyscy wiedzieli, że Polska nie będzie taka, jak przed
wojną, ale jaka konkretnie będzie ta nowa Polska Ludowa, to
był wielki znak zapytania.
Jerzy Hoppe

NADCHODZI CZAS DLA ASKLEPIOSÓW
Wszędzie pokazują się zielone listeczki, nasze trawniki są
coraz mniej szare i wszystko to coraz lepiej widać w słońcu
wschodzącym przed szóstą. Już mewy rzadko dostają
pokrajane pieczywo, sikorki mniej chętnie skubią słonecznik w
karmnikach. Cieplutkie kozaki giną z ulic, a coraz więcej jest
niebotycznych obcasów, takich – butów pionowego startu.
No, to już wiadomo – idzie wiosna, ale co tu do rzeczy ma
Asklepios, mityczny patron medycyny? To ten, który nabył
takiej medycznej maestrii, że zmarłych bez trudu ożywiał, co
jak wiadomo kiepsko się dla niego skończyło – padł z ręki
Zeusa i zawisł na nieboskłonie jako gwiazdozbiór Wężownika!
Nie, nie… to nie o tego jegomościa z laską i wężami
chodzi, a po prostu o osoby prowadzące w ciepłe dni - handel
na ulicy – asklepios, czyli poza sklepami, jak to określano w
prześmiewczo – makaronicznej grece.
Ale przywołany tu Wężownik jest jeszcze zamieszany w
paskudny psikus, jaki astronomia zrobiła zacnej astrologii. Jak
powszechnie wiadomo – pierwszego dnia wiosny, w chwili, gdy
dzień i noc trwają tyle samo czasu, Słońce na ziemskim niebie
świeci na tle konstelacji Barana. Otóż dokładniej – świeciło na
tym tle. I to dość dawno, bo dwa tysiące lat temu, gdy Zodiak
zestawiano. Ale przez ten czas Ziemia ustawiła się troszkę
inaczej i teraz wiosna zaczyna się w Rybach! No i końcowy
efekt [ jak dotychczas, bo proces ten trwa!] ten efekt jest taki,
że prócz dotychczasowych 12 gwiazdozbiorów znaczących
szlak Zodiaku – mamy trzynaście, a tym dodatkowym jest
właśnie Wężownik.
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I tak to nasza poczciwa planeta robi psikusy poważnym
specjalistom – astrologom, magom, wróżkom, bo to pięknie
przestawia tradycyjne pozycje tych znaków w kalendarzu.
O ile mi wiadomo, zainteresowani robią różne uniki – nie
używają teraz zupełnie określenia gwiazdozbiory, a już
wyłącznie – znaki Zodiaku. Niemniej jednak uprzejmie
zapraszam Najmilszych Czytelników, by sobie popatrzyli, a ci,
którzy nie obawiają się naruszenia astrologicznej tradycji,
niechaj ewentualnie poprzestawiają swe znaki. Przecież jest
szansa na całkiem nowe, na pewno lepsze – horoskopy!
Koziorożec: 20 stycznia – 16 lutego
Wodnik: 16 lutego – 11 marca
Ryby: 11 marca – 18 kwietnia
Baran: 18 kwietnia – 13 maja
Byk: 13 maja – 21 czerwca
Bliźnięta: 21 czerwca – 20 lipca
Rak: 20 lipca – 10 sierpnia
Lew: 10 sierpnia – 16 września
Panna: 16 września – 30 października
Waga: 30 października – 23 listopada
Skorpion: 23 listopada – 29 listopada
Wężownik: 29 listopada – 17 grudnia
Strzelec: 17 grudnia – 20 stycznia
Zbigniew Rachwald,
już nie w znaku Barana zapisany, a w Rybach!

CELE JAKOŚCI
W tym roku mija 10 lat, odkąd nasza Spółdzielnia
funkcjonuje w oparciu o procesy Systemu Zarządzania
Jakością zgodne z normą ISO 9001:2008. Każdego roku
Zarząd Spółdzielni opracowuje cele jakości na dany rok.
Przyjęte przez Zarząd Spółdzielni do realizacji w
2014 r. cele jakości to:
 cekolowanie i malowanie klatek schodowych wraz z
wymianą stolarki okiennej i wymianą oświetlenia;
 wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w 42
klatkach schodowych;
 remont wylewek betonowych balkonów i ich
uszczelnień;
 ułożenie chodników z kostki brukowej oraz naprawa
nawierzchni asfaltowych;




remonty dachów;
rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu.

Cele określone powyżej, ustalone do realizacji w
2014r. – Zarząd Spółdzielni wprowadzi do projektów
planów: społeczno-gospodarczego oraz funduszu
remontowego, określając wysokość niezbędnych
środków finansowych umożliwiających ich realizację.
Określone powyżej cele jakości po ich pełnej
realizacji pozwolą na podniesienie jakości świadczonych
na rzecz mieszkańców usług oraz podniesienie
standardu zamieszkiwania w osiedlu.
Zarząd Spółdzielni

JESZCZE PARĘ SŁÓW O SESJI – RADNI Z JANOWA DZIAŁAJĄ
W
poprzednim
numerze
„Naszych
Spraw”
napisaliśmy kilka słów na temat ostatniej – lutowej sesji
Rady Miejskiej. Jako że sesja odbywała się w trakcie
drukowania gazety napisaliśmy tylko o tym, co znalazło
się w porządku obrad – w trakcie opracowania tekstu nie
wiedzieliśmy, jakie decyzje zostaną faktycznie podjęte
przez radnych.
Jak się okazało, Rada Miejska zatwierdziła m.in.
zmiany w budżecie Rumi, które bezpośrednio dotyczą
naszej najbliższej okolicy. I tak: jeszcze na ten rok
zarezerwowano
fundusze
na
modernizację
i
zagospodarowanie Parku Żelewskiego. Jak wiadomo w
Parku Żelewskiego odbywają się wszystkie spółdzielcze
imprezy plenerowe – festyny i koncerty. Z tego
zielonego zakątka korzysta na co dzień wielu
mieszkańców Janowa i wszystkim jego użytkownikom
wiadomo jest, iż park można lepiej zagospodarować. Z
taką inicjatywą wyszedł radny reprezentujący nasze
osiedle i zarazem prezes Spółdzielni, Józef Chmielewski
(zasiadający w RM w klubie „Gospodarności”). Na
marginesie można dodać, iż także kolejna inicjatywa
tego radnego jest już zapisana w budżecie i
przygotowywana do realizacji, a mianowicie budowa
przedłużenia ul. Krakowskiej. W ramach współpracy

pomiędzy Gminą a Spółdzielnią powstanie połączenie
ul. Krakowskiej z ul. Poznańską. O takie rozwiązanie
komunikacyjne wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy
tego rejonu osiedla, którzy mają dotychczas znacząco
utrudniony dojazd do ul. Dąbrowskiego. Powstałe
połączenie rozwiąże ten problem.
Z innym pomysłem wyszedł radny – mieszkaniec
naszego osiedla – Tadeusz Piątkowski (również z klubu
„Gospodarność”). Rada Miejska przychyliła się do jego
inicjatywy, a mianowicie wybudowania fragmentu ulicy
Sopockiej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia
mieszkańcy jednostki C w okolicach ul Poznańskiej
zyskają dogodny dojazd do ul. Gdyńskiej. Dojazdy do
budynków w Jednostce C i w tzw. Osiedlu Centrum, w
przeciwieństwie do pozostałych części osiedla, nie są w
pełni połączone z wszystkim okolicznymi głównymi
drogami. Realizacja powyższych inwestycji znacząco
poprawi skomunikowanie tych właśnie terenów
Spółdzielni.
Jak widać, z punktu widzenia zwykłego mieszkańca,
bardzo ważne jest, kto zasiada w Radzie Miejskiej, kogo
wybieramy na naszych reprezentantów. Warto o tym
pamiętać.
Red.
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PAMIĘTAJ O 1%
W związku z trwającym okresem rozliczeniowym zachęcamy do
przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację
pożytku publicznego.
FUNDACJA AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809 Cel: Chaber, 3024
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: Adam Dybizbański
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 11694 Briszke Dawid
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 22080 Jan Szczygieł
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 2097 Kostrzewa Paweł
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
KRS: 0000228279
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ
KRS: 0000049740
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT – VIVA!
KRS: 0000135274 Cel: Bezbronne Zwierzęta
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RUMI
RUTW – RUMIA
KRS: 0000298629
FUNDACJA TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚĆI
KRS: 0000216884
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM – DUET”
KRS: 0000095630
FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM.INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO
KRS: 0000177013
SPINACZ – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
KRS: 0000232113
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
KRS: 0000015808
RUMSKI KLUB SPORTOWY
KRS: 0000334227
SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
KRS: 0000061527 Cele: P25 – Rumia Wspomożycielka lub P24 – Rumia
św. Krzyż lub S12 – Rumia Nasz Dom lub S14 Rumia – Szkoły Salezjańskie
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA
KRS: 0000315840

RADNY RADY MIEJSKIEJ RUMI

ALEKSANDER KUBINA
zaprasza mieszkańców na dyżury
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Rumia, ul. Stoczniowców 7 (pawilon)
Pomieszczenie Stowarzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”
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ks. Jan Kaczkowski - doktor teologii moralnej, bioetyk,
twórca puckiego hospicjum, człowiek który uczył lekarzy,
jak rozmawiać z pacjentami o umieraniu. Teraz sam walczy
ze śmiertelną chorobą – glejakiem mózgu. Z właściwym
sobie poczuciem humoru opowiada o tej walce we właśnie
wydanej książce “Szału nie ma, jest rak”. W BoskiejTV
mówi o... życiu – jego smakach, radości i sensie...
Zapraszamy do czerpania pełnymi garściami! Niektórzy
wieścili mu, że będzie karykaturą księdza. Niespełna
jedenaście lat jego kapłaństwa to m.in. stworzenie
domowego hospicjum, potem budowa od podstaw
hospicjum
stacjonarnego;
organizacja
Areopagów
etycznych – letnich warsztatów dla studentów medycyny;
praca katechety w szkole, gdzie ani uczniowie nie
oszczędzali jego, ani on ich. 1 czerwca 2012 r.
zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu. Teraz, po dwóch
operacjach, poddawany kolejnym chemioterapiom, nadal
pracuje na rzecz hospicjum i służy jego pacjentom. Wspiera
też swoich dawnych uczniów i wychowanków – niejednemu
z nich pomógł wyprostować życie. Mówi, że jest „otwarty na
cud”, ale jednocześnie przygotowuje się na to, żeby „dobrze
przeżyć swoją śmierć”.
Ks. Janek ma ze swojego okna niezwykłą perspektywę: i na
śmierć, i na życie może patrzeć z dystansu. Na śmierć, bo
wciąż żyje pełną piersią. Na życie – bo świadomie i mądrze
codziennie zmaga się ze śmiercią. I o życiu, i o śmierci
mówi więc takie rzeczy, że oczy stają czasem w słup, a z
nóg spadają ciepłe kapcie. Tu nie ma ani grama ględzenia,
jest obudzona po zderzeniu ze ścianą ostra, kryształowa
intensywność. Ks. Janek lubi powtarzać, że przed śmiercią
bardzo chciałby jeszcze zrobić coś pożytecznego. Właśnie
zrobił.
Szymon Hołownia

KULTURALNE PRZEDWIOŚNIE

Gdyby żył Stefan Żeromski, byłby pewnie dumny z tego, że
mieliśmy w tym roku tak piękne „Przedwiośnie”. Również w
spółdzielczym Domu Kultury podskoczyła temperatura artystycznych
wydarzeń. Stali bywalcy mieli z czego wybierać.
Sporym wydarzeniem był spektakl Jacka Chmielnika „Romanca” w
wykonaniu aktorów scen wybrzeża z brawurową kreacją rumianki
Agnieszki Skawińskiej. Nie pomieścili się wszyscy chętni, którzy
przyszli podziwiać Dorotę Lulkę, aktorkę Teatru Miejskiego w Gdyni
oraz zespół „Milonga Baltica” z akordeonistą Pawłem Nowakiem.
W ramach janowskiego karnawału odbył się też koncert pt. „Wino,
kobiety i śpiew”. Był to barwny kalejdoskop muzyczny. Arie z oper,
operetek, pieśni i songi musicalowe w radosnej tonacji, z
towarzyszeniem fortepianu i skrzypiec wykonał zespół „LES
FEMMES”. Artyści w stylowych kreacjach umiejętnie wciągali widzów
do śpiewu i wspólnej zabawy na scenie.
Janowskie przedwiośnie zakończyła impreza z okazji Dnia Kobiet
pt. „Konfrontacje Sztuki Kobiecej”. Galerię Signum przyozdobiły prace
gdańskiej artystki Heleny Sadłek. Na scenie w „Ilustrowanej kronice
kobiet” wystąpiła Joanna Ryduchowska-Wrzałek oraz Janusz Tartyłło.
Imprezę zakończył mini recital piosenek w wykonaniu studentów
Gdańskiej Akademii Muzycznej.
Leszek Winczewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi ul. Dąbrowskiego 56

POSIADA NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY
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przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0m 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.

UBEZPIECZENIA
samochodu, mieszkania,
zdrowotne, na życie

ATRAKCYJNE OFERTY
NAJLEPSZYCH TOWARZYSTW
UBEZPIECZENIOWYCH
Rumia, ul. Kujawska 8
Zapraszamy
tel. 795 – 103 - 006

NOWO OTWARTY

SKLEP RYBNY
Janowo
ul. Oksywska 9
przy kościele św. Jana z Kęt

Serdecznie zaprasza
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CZYSZCZENIE profesjonalne dywanów,
wykładzin
i
tapicerek
meblowych
SINDBAD
Tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463
ZAMIENIĘ MIESZKANIE
2-pokojowe,
własnościowe 47 m2 na mniejsze, 2pokojowe parter lub i piętro lub
równorzędne
zadłużone,
spłacę
zadłużenie – tel. 507 170 866
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe 62
m2, III piętro, bardzo słoneczne, na
mniejsze 2-pokojowe do II piętra –
tel. 535 170 570

RADA PROGRAMOWA „NASZYCH SPRAW”
Jerzy Hoppe
tel. kom. 517-704-603
e-mail: jerho@wp.pl

Druk: ZP MERKO
84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 10
tel. 58 671 20 66
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