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WYBORY SAMORZĄDOWE 

 

BĘDZIE II TURA WYBORÓW 
16 listopada w wyborach burmistrza Rumi najwięcej 
głosów, tj. 37,2%, uzyskała Elżbieta Rogala-Kończak. 
Michał Pasieczny zdobył 34,1% głosów, a Bogdan 
Formella 28,6%. Jako że żaden z kandydatów nie 
uzyskał więcej niż połowy oddanych głosów, już w 
najbliższą niedzielę – 30 listopada – odbędzie się 
druga tura wyborów burmistrza Rumi. Do drugiej tury 
przeszło dwoje kandydatów, którzy uzyskali największą 
ilość głosów, czyli Elżbieta Rogala-Kończak i Michał 
Pasieczny. I to ich nazwiska znajdą się na kartach do 
głosowania, które otrzymamy już za dwa dni, gdy – oby 
licznie! – pójdziemy do urn.  
 

RADNI POWIATOWI 
W okręgu nr 2, czyli w Rumi, obsadzono nasze 7 
mandatów. W powiecie przez kolejne 4 lata nasze 
miasto reprezentować będą: Ludwik Bach, Leszek 
Winczewski, Jolanta Król i Ewa Pasieczna (PO), Łucja 
Słowikowska i Witold Reclaf (PiS) oraz Anna Jamróz 
(„Wspólny Powiat). 
Ostatecznie, po zliczeniu głosów z całego powiatu, w 
Radzie Powiatu Wejherowskiego 13 mandatów zdobyła 
Platforma Obywatelska, 8 mandatów „Wspólny Powiat” i 
8 mandatów Prawo i Sprawiedliwość. 
Najprawdopodobniej radni ze „Wspólnego Powiatu” 
zawiążą koalicję z PiS, co da im większość w Radzie 
Powiatu. 
 

KTO W SEJMIKU 
Z okręgu nr 2, obejmującego powiat wejherowski – w 
tym Rumię, a także powiat pucki oraz Gdynię i Sopot, do 
Sejmiku Wojewódzkiego weszli: Wiesław Byczkowski, 
Bartosz Piotrusiewicz, Andrzej Bartnicki, Andrzej Struk i 
Piotr Wittbrodt (PO), Janusz Kupcewicz (PSL) oraz 
Jarosław Bierecki i Adam Śliwicki (PiS). 
W 33-osobowym sejmiku wojewódzkim PO zdobyła 
łącznie 17 mandatów, uzyskując 40,74% głosów. PiS 
poparło 23,04% głosujących, partia zdobyła 9 
mandatów. PSL zdobyło 7 mandatów, uzyskując 
17,43%.  
 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ RUMI 
W Radzie Miejskiej zasiądzie łącznie 21 radnych. 
Piętnaście osób z list Platformy Obywatelskiej, troje z 
„Gospodarności”, dwóch z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
jedna z „Samorządności”. Pogrubioną czcionką 
zaznaczono nazwiska radnych, którzy dostali się do 
Rady Miejskiej z okręgów obejmujących choć w części 
tereny Spółdzielni. Zmiana może nastąpić jeszcze w 
okręgu nr 7, w którym do RM został wybrany 
M.Pasieczny. W związku z tym, że startował on również 
w wyborach burmistrza Rumi i przeszedł w nich do II 
tury, w przypadku wygranej tego kandydata zwolni się 
automatycznie jego miejsce w Radzie Miejskiej. 
Wygenerować to może dodatkowe koszty, bo w nowym 
systemie wyborów jednomandatowych w takim 
przypadku trzeba będzie przeprowadzić wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej. Trzeba będzie zwołać 
komisję wyborczą, wydrukować karty do głosowania i 
przeprowadzić całodzienne głosowanie. Ale czy będzie 
to konieczne, okaże się po niedzielnych wyborach 
burmistrza. 

 

Okręg 1: Leszek Grzeszczyk (PO)  
Okręg 2: Tomasz Urbaniak-Dzienisz (PO)  
Okręg 3: Maria Bochniak (Samorządność)  
Okręg 4: Magdalena Mrowicka (PO)  
Okręg 5: Małgorzata Łoboz (PO)  
Okręg 6: Krzysztof Woźniak (PO)  
Okręg 7: Michał Pasieczny (PO)  
Okręg 8: Marcin Kaczmarek (PO)  
Okręg 9: Piotr Bartelke (PO)  
Okręg 10: Ariel Sinicki (PO)  
Okręg 11: Hanna Cegielska (Gospodarność)  
Okręg 12: Teresa Jałocha (PO) 
Okręg 13: Florian Mosa (PiS) 
Okręg 14: Tadeusz Piątkowski (Gospodarność) 
Okręg 15: Jolanta Dobrzeniecka (PO) 
Okręg 16: Karolina Rydzewska (PO) 
Okręg 17: Michał Kryża (PiS) 
Okręg 18: Henryk Grinholc (Gospodarność) 
Okręg 19: Beata Ławrukajtis (PO) 
Okręg 20: Marek Chodnicki (PO)  
Okręg 21: Lucyna Szypuła (PO) 

DEBATA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA RUMI 
Elżbiety Rogali-Kończak i Michała Pasiecznego 

na kanale TTM (TK Chopin) 

Obejrzyj koniecznie! Dzisiaj! 

Piątek, 28 listopada 2014r. o godz. 12.00 
 

a także na stronie internetowej TTM: 

www.telewizjattm.pl 

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krzysztof-wozniak-turysta-z-krakowa-zaginal-w-chorwacji,2380235,art,t,id,tm.html
http://rumia.naszemiasto.pl/artykul/michal-pasieczny-odpowiada-na-oswiadczenie-klubu,2359624,art,t,id,tm.html
http://www.telewizjattm.pl/
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POSIEDZENIE RADY 
NADZORCZEJ 

 

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

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie 
rozliczenia kosztów budowy placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej na terenie jednostki „E”. Przypominamy, że 
plac zabaw wraz z siłownią został oddany do użytku 18 
października. W ramach tego przedsięwzięcia na placu 
zabaw stanęły nowoczesne, atrakcyjne urządzenia 
zabawowe dla najmłodszych. Natomiast obok 
postawione zostały urządzenia do ćwiczeń – w sumie 14 
stanowisk. Cały teren został ogrodzony, ustawione 
zostały też ławeczki z oparciami oraz kosze na śmieci. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła także uchwałę w 
sprawie rozliczenia wykonania drogi łączącej ulicę 
Krakowską z ulicą Poznańską. Droga ta została oddana 
do użytku w ubiegłym miesiącu. W ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię drogi oraz miejsca parkingowe. 
Wybudowany fragment połączył ulicę 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. 

Oba zadania zostały sfinansowane z wolnych 
środków obrotowych Spółdzielni. 

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady 
omówili sprawy bieżące Spółdzielni. 

AF 

NADREPREZENTACJA 
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ  

W RADZIE MIEJSKIEJ! 
 

 

Jak widać z opublikowanych wyników 
wyborów, Platforma Obywatelska ma wyraźną 
nadreprezentację w Radzie Miejskiej w stosunku 
do poparcia społeczeństwa naszego miasta.  

Na radnych PO w Rumi głosowało 4625 
mieszkańców, co stanowi 28,2 % ważnych głosów. 
Tylko o 3,6 % mniejsze poparcie, tj. 24,6%, uzyskali 
kandydaci ugrupowania „Gospodarność”.  
A jaki jest podział mandatów? PO ma ich 15, a 
„Gospodarność” 3.  

To zadziwiające, że ugrupowanie, które zdobywa 
zaledwie o 3% głosów więcej od drugiego, otrzymuje 
o 500% więcej mandatów! To skutek nowego 
systemu wyborów, w tzw. okręgach 
jednomandatowych, a nie gwałtownego poparcia dla 
PO!  

W każdym razie tak mocno odtrąbiony sukces PO 
wynika z systemu rozdziału mandatów, a nie z 
wielkości poparcia społecznego w Rumi. 

Co to oznacza przed II turą wyborów na 
burmistrza? Że każdy głos będzie miał znaczenie! 
Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy nie pozwolą na 
dalsze pogłębianie tej dysproporcji pomiędzy 
poparciem społecznym a ilością władzy w rękach 
jednej partii politycznej. 

Zwłaszcza że w I turze wyborów to nie kandydat 
PO, ale właśnie „Gospodarności” – Elżbieta Rogala-
Kończak uzyskała lepszy wynik! 

Tadeusz Piątkowski 

 

Mili Państwo! 

Chciałem ślicznie podziękować za uprzejme poparcie mych starań o mandat radnego w Radzie Powiatu 
Wejherowskiego.  

Jak się okazało, starania te nie zakończyły się sukcesem, może dlatego, że okręgiem wyborczym było w 

tych wyborach całe miasto, a ja jestem tutejszym, janowskim przypadkiem, zaś z różnych przyczyn nie 

zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Miejskiej.  

Jest mi jednak bardzo miło, że moje praktyczne pożegnanie z instytucjonalnym uczestnictwem w 

lokalnej polityce odbyło się w tak sympatyczny, demokratyczny sposób. 
I na koniec jeszcze spostrzeżenie wraz z refleksją. Jak zauważyłem, moje niepowodzenie w wyborczych 

staraniach uradowało tych z Państwa, którzy darzą mnie – zapewne uzasadnioną - niechęcią. No, to 

sprawienie im radości można chyba zaliczyć do niewielkiego zasobu moich dobrych uczynków?! Wprawdzie 

osiągniętym nieumyślnie – ale co dobro, to dobro. Nieprawdaż ? 
           Zbigniew Rachwald 
Ogłoszenie płatne 

 
Wyniki wyborów 
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PRZED NAMI II TURA WYBORÓW – SPOTKAJMY SIĘ PRZY URNACH! 

 

Rozmowa z Burmistrz Rumi, Elżbietą Rogalą-Kończak, członkiem SM „Janowo”, 
- kandydatką na burmistrza Rumi. 

 
 

Pani Burmistrz, 
uzyskała Pani 
najlepszy wynik w 
wyborach na 
burmistrza Rumi. 
Gratuluję! 

Dziękuję. Bardzo 
dziękuję wszystkim tym 
z Państwa, którzy wzięli 
udział w wyborach. 
Szczególnie serdeczne 

podziękowania 
składam tym wszystkim 
mieszkańcom Rumi, 
którzy oddali na mnie 
swój głos. Bardzo, 
bardzo dziękuję. To dla 
mnie wielkie 

zobowiązanie i zrobię wszystko, aby Państwa zaufania nie 
zawieść.  
Ale czeka nas ponowne głosowanie, II tura wyborów. 

Owszem, szczególnie zachęcam wszystkich mieszkańców do 
udziału w tych wyborach. Jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, a 
przecież będziemy dokonywać ważnego wyboru. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy dopiszą i licznie spotkamy się przy 
urnach. 
W Radzie Miejskiej większość uzyskała jedna partia 
polityczna – PO. W przypadku Pani wygranej w II turze 
będzie możliwa w ogóle współpraca pomiędzy burmistrzem 
a radnymi? 

Jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi radnymi, także z 
tymi z listy Platformy Obywatelskiej. Na tej liście są także osoby 
bezpartyjne. Jak deklarował Michał Pasieczny Platforma też 
chce współpracy z każdym burmistrzem. W nowej Radzie 
Miejskiej zasiądzie aż 15 zupełnie nowych radnych – 
niezwiązanych dotychczas z pracą w samorządzie. Całkowitą 
nowością jest natomiast to, że spośród 21 mandatów aż 15 
przypadło partii politycznej PO. Sądzę, że Michał Pasieczny, 
który dostał się do Rady Miejskiej z okręgu nr 7, jako mający 
doświadczenie w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady 
Miejskiej (funkcję tę sprawował przez ponad rok – red.) mógłby 
dalej na tym stanowisku pokierować pracą mniej 
doświadczonych koleżanek i kolegów w Radzie. 
Dotychczasowa kampania wyborcza była dość ciężka, 
zdaje się, że ukazało się wiele rozmaitych publikacji, które 
na bieżąco Pani musiała dementować. Być może one 
dodały nieco głosów innym kandydatom? 

Na pewno tak. Ale widać to już taki „urok” wyborów. Ukazało się 
wiele nieprawdziwych informacji i w prasie, ulotkach czy 
pisemkach wrzucanych do skrzynek na listy. Pisano 
niestworzone rzeczy na temat finansów miasta, funduszy 
zewnętrznych pozyskiwanych przez Rumię, a także zabudowy 
choćby tutaj w Janowie. Co zaskakujące, wiele z tych kłamstw 
powtarzali kandydaci, którzy jako radni czy byli pracownicy 
urzędu doskonale wiedzieli, że fakty są zupełnie inne. 
A przecież dosłownie w ostatnim czasie Rumia zajęła 21 
lokatę w kraju, a pierwszą w województwie pomorskim w 

najnowszym rankingu ogłoszonym przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii „Małe Miasta. Sukces 
ekonomiczny” za kadencję 2010-2014! Znalazła się w pierwszej 
50-ce jako jedyne miasto z województwa pomorskiego! 
Z uporem powtarzane są też kłamstwa dotyczące rzekomych 
planów zabudowy terenów spółdzielczych. Przecież po 
dyskusjach na temat ewentualnych inwestycji choćby w trakcie 
Walnych Zgromadzeń zadecydowano, że aktualnie realizowana 
inwestycja przy ul. Pomorskiej to ostatnie takie przedsięwzięcie. 
Zarząd SM Janowo chce i musi realizować decyzję Walnego 
Zgromadzenia. A niestety z wyrachowaniem powtarza się 
kłamstwa i straszy się mieszkańców zabudowami „okno w 
okno”, co jest absurdem. 

A pozyskiwanie funduszy z zewnątrz? 

W trakcie kampanii wielokrotnie powtarzano, że Rumia rzekomo 
nie pozyskuje środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii 
Europejskiej. Nie jest to prawda. Na wszystkie inwestycje 
wydaliśmy w ciągu 12 lat w naszym mieście prawie 184 mln zł, 
z tego ponad 45 mln zł pochodziło z różnych funduszy 
pozyskanych z zewnątrz, w tym 21 mln zł z UE. Natomiast w 
ostatniej kadencji na inwestycje wydaliśmy ponad 57,4 mln zł. 
Prawie 14,9 mln zł pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, z 
tego 5,1mln zł z funduszy UE. 
Warto podkreślić, że mimo dużej skali inwestycji wskaźnik 
kondycji finansowej miasta znacząco i systematycznie się 
poprawiał. Tzw. wskaźnik zadłużenia, mierzony wielkością 
zadłużenia do wielkości rocznego dochodu, systematycznie 
maleje: od 55,6% w 2010r., 40% w 2014r., do prognozowanego 
38,8 % na koniec 2015r. 
Głównym hasłem Pani kontrkandydatów była i jest budowa 
wiaduktu gdzieś na granicy Gdyni z Rumią. Jakie są szanse 
na realizację takiego pomysłu? 

O tym, jakie rozwiązanie komunikacyjne zostanie zrealizowane 
zadecyduje Rada Miejska i to mam nadzieję na podstawie 
argumentów merytorycznych. W opracowanym studium 
komunikacyjnym dla Miasta Rumi (dostępne na stronie 
internetowej Rumi) wiadukt nie został przewidziany. Natomiast 
przewidziane zostały 3 tunele: w Białej Rzece, na przedłużeniu 
ul. Piłsudskiego i w ciągu ulicy Gdańskiej. Oczywiście można 
zmienić studium komunikacyjne, jednakże budowa wiaduktu 
jest praktycznie niewykonalna ze względu na potworne koszty 
budowy i wywłaszczenia terenów.  
Przed I turą wyborów zawarła pani „kontrakt z 
mieszkańcami”. Czego on dotyczył? 

W trakcie kampanii wielu kandydatów złożyło sporo pustych 
obietnic, dlatego przyjęłam zobowiązanie właśnie w formie 
„Kontraktu”, z którego zostanę rozliczona, w przypadku gdy 
mieszkańcy zdecydują mnie wybrać na burmistrza. W 
kontrakcie tym zobowiązałam się, że będę budować nowe 
ulice, w pierwszej kolejności w ramach Inicjatyw 
Obywatelskich. W każdym roku wybuduję co najmniej 3 
kilometry chodników, doprowadzę do ukończenia nowej 
drogi do Redy na przedłużeniu ul. Kosynierów, dokończę 
rozbudowę szkół SP1 oraz SP6. Stworzę również inkubator 
przedsiębiorczości, który będzie szansą na miejsca pracy, 

rozpocznę budowę centrum kulturalno – administracyjnego 
Forum Miasta, corocznie będę zwiększać środki na Budżet 

Obywatelski, rozwinę bazę sportową i rekreacyjną o place 
zabaw i siłownie na powietrzu, poszerzę ofertę Rumskiej Karty 
Dużej Rodziny”, wprowadzę „Rumską Kartę Seniora”. 
Mieszkańcom nie obiecuję wirtualnych budżetów ani 

wiaduktów, które nigdy nie powstaną, bo powstać nie mają jak. 
Zrobię to, co jest realne do wykonania. 
A co według Pani jest potrzebne do pracy burmistrza? 

Z autopsji wiem, że najważniejsze jest doświadczenie w pracy 
samorządowej. Burmistrz musi być do swej pracy odpowiednio 
przygotowany, nie może takiej funkcji sprawować przypadkowa 
osoba. To, że przez wiele lat pracowałam jako radna miejska, 
powiatowa, a od 2002r. jako burmistrz, dało mi umiejętność 
zarządzania tak ważną strukturą, jaką jest miasto. Kluczowa 
jest też umiejętność zarządzania i ludźmi, i finansami. Wszak 
Rumia to ponad 45 tysięcy mieszkańców, dla których 
codziennie pracuje Urząd Miasta. To kilkaset pracowników 
samorządowych, którym trzeba z kolei organizować pracę, a 
wreszcie to ponad stumilionowy budżet, którym trzeba 
racjonalnie zarządzać. Bo przecież to pieniądze publiczne! Jako 
że pracuję dla Rumi przez kilka kadencji, mogę zagwarantować 
kontynuowanie rozpoczętych przedsięwzięć, czyli ciągłość 
pracy – a to też jest bardzo istotne. 
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia! 

 
Rozmawiała A.Feil 
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FENOMEN KOPERKA I KMINKA 

 

Spektakl dla dzieci pt. „Pinokio” przyciągnął do 
janowskiego Domu Kultury komplet publiczności. Wszystko to 
za sprawą znakomitego duetu aktorskiego w osobach 
Eugeniusza Sienkiewicza i Leona Krzyckiego, czyli Koperka i 
Kminka.  

Na spektakle dla najmłodszych zrobiła się moda. Rodzice 
doceniają wreszcie, że nie trzeba serwować dzieciom bajek z 
komputera czy telewizora. Ważny jest kontakt z żywym 
aktorem, żywą piosenką, prawdziwymi lalkami.  

Gdańscy aktorzy znaleźli doskonałą receptę na artystyczny 
sukces. Traktując widza bardzo serio, nie starają się niczego 

udawać, nie silić, że to specjalnie „dla dzieci”. Do każdej sztuki 
starannie się przygotowują. Sami piszą scenariusze, 
przygotowują kostiumy, lalki i scenografię. Przyznają otwarcie, 
że dla dzieci gra się tak samo jak dla dorosłych, tylko że lepiej.  

Dzieci stanowią surową widownię. Jeśli im się 
przedstawienie nie podoba, zaczynają rozmawiać, kręcić się, a 
nawet krzyczeć. Pełniąc swoją misję, spółdzielczy Dom Kultury 
stara się cyklicznie organizować spektakle dla najmłodszych. 
Dlatego zachęcamy rodziców, aby korzystać z tej formy 
kształcenia i wychowania swoich pociech. 

Leszek Winczewski

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 
 
 

Niedawno przedszkole „Iskierka” gościło w swych progach 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rumi. Przedszkolaki utrwaliły 
sobie znajomość najważniejszych zasad zapewniających 
bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na ulicy, a także w 
kontaktach z obcymi. Istotnym elementem było omówienie 
zagadnienia zachowania się w sytuacji spotkania z psem. I tu 
ogromnym zainteresowaniem cieszył się gość specjalny - pies 
straży miejskiej. W odpowiedzi na komendy funkcjonariusza 
zaprezentował się w kilku sztuczkach.  

W podziękowaniu za przybycie przedszkolaki wręczyły 
strażnikom własnoręcznie przygotowane pamiątkowe laurki, a 
psu karmę. Tego typu spotkania wpisały się już na stałe w 
tradycję „Iskierki” i zawsze towarzyszy im zadowolenie na 
twarzach dzieci. 

E.Kamińska 

Czesław Jakubiec 
Człowiek, który podejmuje wyzwania i chętnie konfrontuje 
swój talent z oczekiwaniami wymagających widzów. 
Czesław Jakubiec jest absolwentem wydziału wokalno - 
aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. Właśnie w okresie 
studenckiej śmiałości i młodzieńczych ideałów zrodził się 
ambitny pomysł, aby bawić i zarażać innych muzyką 

klasyczną. Weryfikacja tej pasji nastąpiła w 2007r., kiedy to 
artysta postanowił poddać się ocenie środowiska 
kabaretowego, biorąc udział w najbardziej znanych 
konkursach i festiwalach. Program "Klasyka z 
przymrużeniem oka" okazał się być strzałem w dziesiątkę. 
Przyniósł zwycięstwa, uznanie i nagrody, czego 
konsekwencją stały się liczne nagrania telewizyjne. Humor i 
muzykalność Tenora szybko okazały się nieodzownym 
elementem licznych kabaretonów i mocnym punktem 
festiwali. Czesław Jakubiec wpisuje się w pewną niszę 
rozrywki nie do końca poważnej, ale też nie trywialnej. 
Mógłby występować w operze albo w kabarecie, ale wybrał 
coś pomiędzy. Jego występy to zaskakujące połączenie 
muzyki, humoru i interaktywnej zabawy. Udowadnia, że 
artystyczne może być popularne.  
Wszystko w jednym: filharmonia w kabarecie, jeżeli opera to 
komiczna, śpiew przerywany wybuchami śmiechu! Muzyka 
poważna - poważną być już nie może! 
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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 m2 
       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 m2 
       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 m2 
       Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – 
kanalizacyjną (c.w. i z.w.) 
 

 przy ul. Pomorska 11 w Rumi o pow. 27,8 m2 
       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. 
 
 

 

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

 
SPRZEDAM MIESZKANIE 64 m

2
,  

3 pokoje, V p. w Rumi 
tel.503 – 777 - 692 

 

NASZE SPRAWY 
REDAKCJA: ul. Dąbrowskiego 56, 

tel. 58 679-57-00, 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. 

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 

 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

Komisariat Policji w Rumi oraz Straż 
Miejska w Rumi 

zapraszają mieszkańców na debatę 
społeczną na temat: 

 

„Walka z przestępczością 
oraz zapewnienie spokoju 

i porządku publicznego 
na terenie miasta Rumi” 

 

wtorek, 9 grudnia 2014r.  
godz. 17.00 

Dom Kultury SM „Janowo” 
czas trwania: ok. 2 godz. 

W programie:  
1. Rozpoczęcie debaty przez przedstawiciela 

Policji 
2. Prelekcja na temat zachowania spokoju i 

porządku publicznego (Komendant SM) 
3. Prelekcja na temat walki z przestępczością 

(przedstawiciel Policji) 
4. Przerwa 
5. Pytania i problemy zgłaszane przez 

mieszkańców i odpowiedzi przedstawicieli 
Policji i Straży Miejskiej 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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BYŁO GŁOŚNO, RADOŚNIE I KOLOROWO 
 

 

Końcówka listopada nie musi być szara i ponura. W 
minioną niedzielę udało się świetnie połączyć obraz z 
dźwiękiem. Janowski artysta _ malarz, pan Ireneusz 
Leśniak (nagrodzony ostatnio przez starostę 
wejherowskiego Nagrodą Remusa), przedstawił swoją 
najnowszą kolekcję obrazów pt. „Gdańsk". Ponieważ 
kończy się powoli rok jubileuszu naszego miasta, w 
„Galerii Signum” janowskiego Domu Kultury pojawiła się 
druga wystawa tego samego artysty pt. "Rumia wczoraj i 
dziś". Kolekcja ta ma już 15 lat, liczy 20 prac i została 
wypożyczona dzięki uprzejmości Miejskiego Domu 
Kultury. Malarstwo pana Leśniaka jest szeroko znane 
mieszkańcom naszego miasta i osiedla. Niezwykle 
kolorowe, pełne dbałości o każdy detal, owiane nimbem 
bajkowości, charakteryzuje tego artystę. Cieszymy się, 
że kolejny raz możemy pokazać je w naszej placówce 
kultury. Gdańsk w ujęciu pana Leśniaka jeszcze bardziej 
podkreśla piękno polskiej Wenecji. Warto się o tym 
przekonać osobiście, oglądając wystawę, która będzie 
dostępna tylko do 7 grudnia. 

O akcent głośności na tej imprezie zadbała Janowska 
Orkiestra Promenadowa. To nowy artystyczny wyróżnik 
działający pod szyldem naszego Domu Kultury. Zespół 
będzie działał w kameralnym składzie pod kierunkiem 
pana Ryszarda Bizewskiego. Po cichu liczymy, że stanie 
się on ambasadorem naszej janowskiej kultury. W 

pierwszym koncercie pt. "Prapremiera" usłyszeliśmy 
znane szlagiery muzyki promenadowej, polki, walczyki i 
marsze. Ponieważ z prapremierą jest jak z prababcią, 
"każdy ją miał, ale nie każdy widział", znowu niech żałują 
ci, którzy mogli, a nie skorzystali z kulturalnej propozycji 
Domu Kultury. 

Leszek Winczewski 

W „Starym Kinie”, to propozycja wieczoru 
andrzejkowego, podczas którego powróci czar 
dawnych lat, zaklęty w muzyce i filmie lat 20. i 30. 
XX w. Nie zabraknie też standardów z odrobinę 
późniejszego okresu. 

Na Państwa oczach ożyje duch dawnych 
wspomnień. 

Każdemu wolno kochać... i chociaż Adzie wiele 
rzeczy nie wypada, to miłość i tak wszystko 
wybaczy! 

Muzycy sięgną do repertuaru m.in. Hanki 
Ordonówny, Toli Mankiewiczówny, Lucienne 
Boyer. Czaru wspomnieniom nada również 
muzyka francuskich kompozytorów: E. Satie czy F. 
Poulenc'a. 

Całość przedstawienia zostanie utrzymana 

w stylu retro, zatem zachęcamy i Państwo do 

zabawy! Rozejrzyjcie się po zakamarkach szaf 
oraz strychów i zaskoczcie innych swoją 
znakomitą stylizacją. 

 
Artysta Ireneusz Leśniak  

 
Janowska Orkiestra Promenadowa 

 
Na wernisaż przybyło liczne grono sympatyków twórczości pana 
Ireneusza  


