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NA OSIEDLU CORAZ ŁADNIEJ 

 

Jak pisaliśmy, tuż przed rozpoczęciem wakacji rozpoczęły 
się nasadzenia na terenie osiedla. Nasadzenia te powstały w 
siedmiu lokalizacjach – w okolicach Dąbrowskiego 52, 
Gdańskiej 8, 28 i 31, Pomorskiej 1, 19 i 29. W każdej z nich 
powstało po kilka skupisk zieleni. Zasadzono w nich tuje, 
cyprysy, rajskie jabłonie, kosodrzewinę, jałowce, tawuły, 
berberysy czy sosny ozdobne. Przy wyborze poszczególnych 
kompozycji uwzględniony był nie tylko efekt estetyczny, ale 
także koszt nasadzeń i ich przyszłej pielęgnacji.  

Przeprowadzone prace to efekt uchwały Rady Nadzorczej, 
która została podjęta w maju tego roku. Sama uchwała to efekt 

realizacji licznych wniosków mieszkańców, zgłoszonych w 
ankiecie „Jak się mieszka na osiedlu”, która została 
przeprowadzona na początku tego roku. Mieszkańcy każdej z 
jednostek zgłaszali potrzebę „odnowienia” dotychczasowej 
roślinności, a przede wszystkim wykonania dodatkowych 
nasadzeń, a tym samym poprawy estetyki osiedla. 

Podczas sierpniowego posiedzenia Rada Nadzorcza 
podjęła kolejną uchwałę w sprawie upiększania osiedla, tym 
razem na terenie jednostki „C”.  

A.F.

 

JUŻ OTWARTY! 

Pod koniec pierwszej połowy sierpnia – od razu po 
zakończeniu prac – uruchomiony został plac zabaw wraz z 
siłownią zewnętrzną w pobliżu budynków Gdańska 33 i 37 
oraz Wrocławska 28. Nowo powstały teren rekreacyjny jest 
nieco odmienny od tego, który powstał w ubiegłym roku na 
terenie jednostki E. 

Został on podzielony na dwie części: w większej z nich 
znalazły się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe 
dla najmłodszych w „stylu” kosmicznym, w mniejszej 
natomiast postawione zostały urządzenia do ćwiczeń. 

Siłownia składa się z 15 stanowisk (7 podwójnych i jednego 
pojedynczego).  

Zarówno z placu zabaw, jak i siłowni każdy może bez 
ograniczeń korzystać. Co też się dzieje – bowiem ze 
względu na wspaniałą pogodę wszystkie urządzenia cieszą 
się wielkim zainteresowaniem. Na całym terenie 
rekreacyjnym ustawione zostały ławeczki i został on 
ogrodzony. 

Jeszcze w tym miesiącu zostaną wyremontowane 
chodniki wokół tego terenu i wykonane będą nasadzenia. 

A.F. 

 
Nasadzenia przy Dąbrowskiego 52-Stoczniowców 11 

 
i przy placu zabaw na jednostce E 

 
Nowy plac zabaw cieszy się powodzeniem 

 
można już korzystać też z siłowni zewnętrznej  



TE NAJPIĘKNIEJSZE W 2015 ROKU 

 
Cieszymy się, że na naszych oczach przestrzeń, w 

której żyjemy, staje się bardziej przyjazna dla jej 
mieszkańców. I to nie tylko poprzez kolorowe balkony i 
zadbane ogródki, ale także poprzez budowę placów 
zabaw dla naszych milusińskich oraz siłowni pod chmurką. 
Powstały dwa przepiękne place zabaw i siłownie 
(Stoczniowców i Gdańska), których pozazdrościć nam 
mogą mieszkańcy z innych dzielnic Rumi (i nie tylko). 
Wpisuje się w tę atmosferę dbałość o tereny zielone i 
nasadzanie krzewów ozdobnych, drzew przez SM 
Janowo. Jednym z elementów całej układanki 
zamieszkania w zasobach naszej Spółdzielni jest dbałość 
o ogródki przydomowe i balkony. A to już zależy od nas 
samych. Dlatego też nasz Konkurs na Najładniejszy 
Ogródek i Balkon (dziewiętnasty z rzędu!) ma na celu 
promować osoby, które szczególnie starają się ukwiecić 
balkony i ogródki. Zależało nam na tym, aby uhonorować 
te osoby i docenić ich ciężką pracę.  

W tym roku Komisja Konkursowa oceniająca ogródki i 
balkony miała znacznie bardziej utrudnione zadanie niż w 
poprzednich latach. Bez wątpienia na jakość ogródków i 
balkonów miała wpływ pogoda (susza!). Objęto oceną 
wszystkie ogródki i balkony zgłoszone do DK Janowo, a 
także wytypowane przez Komisję Konkursową. 

Kryteria oceny ogródków były następujące: 
 kolorystyka i sposób zagospodarowania (mała 

architektura) 
 wkład pracy, dbałość  
 różnorodność roślinności ogrodowej i balkonowej- 

krzewów, drzewek ozdobnych i kwiatów. 
Zgodnie z wcześniejszymi zmianami regulaminu nie 

ocenialiśmy w tym roku ogródków i balkonów, które w 
ostatnich dwóch latach były nagradzane (mimo że nadal 
wyróżniają się i są piękne, a ich właściciele zasługują na 
szczególne pochwały!). Propozycja ta wyszła od 
mieszkańców naszej Spółdzielni. Uważamy, że nasza 
decyzja spowoduje większe zainteresowanie mieszkańców 
stanem swoich ogródków i balkonów. A przecież o to 
chodzi w tej naszej zabawie  

W tym roku (w naszej ocenie) bezkonkurencyjne były 
ogródki. A przecież potrzebują one znacznie więcej starań 
i zabiegów niż balkony – i oczywiście wody!  

Często spotykamy się z pytaniami, dlaczego 
dodatkowo nie oceniamy ogródków i balkonów wiosną 
(czyli końcówka maja lub początek czerwca)? Uważamy, 

że warto się nad tym zastanowić. Dlatego zwracamy się 
do Państwa z zapytaniem, czy ma sens dwukrotne 
poddawanie ocenie ogródków i balkonów (wiosna, lato)? 
Prosimy o opinie Państwa w tej i innych sprawach 
związanych z Konkursem (kontakt z Komisją 
Samorządową RN – tel. 58 679-57-10). 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 
najbliższych konkursach, bo przecież im bardziej jest 
kolorowo na osiedlu, tym lepsze jest nasze samopoczucie 
i lepiej się mieszka. 

 

Przewodniczący Komisji, Aleksander Kubina 

 

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK! 
 

Przypominamy o kilku 
bardzo istotnych zasadach 
dotyczących użytkowania 
toalet w naszych 
mieszkaniach.  

Aby ścieki mogły 
sprawnie przepływać przez 
rury kanalizacyjne, nie 
należy wrzucać do toalety 
odpadów. Odpady 
zapychają wewnętrzną 

kanalizację budynku i stają się przyczyną poważnych i 
kosztownych awarii. Zatory sieci kanalizacyjnej mogą 
doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, 
piwnicy, ogródka lub ulicy. Takie zjawisko jest bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców, powoduje duże straty 
materialne i jest bardzo szkodliwe dla środowiska 
naturalnego. 

Czego nie należy wrzucać do toalety? 
 chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, 

podpasek, ręczników papierowych, patyczków i 
wacików kosmetycznych 

 olejów, tłuszczy 
 lekarstw, strzykawek, plastrów 
 resztek jedzenia, odpadów kuchennych 
 materiałów budowlanych, farb, lakierów itp. 

 

A zatem nie wyrzucajmy odpadów do toalety! Dzięki 
temu możemy zapobiegać awariom, zatorom, 
niszczeniu rur, a także zanieczyszczeniu środowiska. 
Wrzucanie żywności do kanalizacji może spowodować 
pojawianie się szczurów w budynkach mieszkalnych. 
Pewnym problemem jest także wstydliwa kwestia 
odwrotna – że śmietnik to nie toaleta. Ale to sprawa na 
osobne potraktowanie. 

Redakcja 

WYKAZ OGRÓDKÓW I BALKONÓW 
W RAMACH KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓD 2015 
 
Jednostka D 
Ogródki 

Gdańska 28 /54 –Teresa Pietkiewicz 
Gdańska 28/41 – Jan Marcinkowski 
Kujawska 4/47 – Ludwika Wodniczak 
Pomorska 5/36 – Anna i Józef Sobiescy 
Balkony 
Gdańska 24/51 – Małgorzata i Witold Kopiczyńscy 

Katowicka 17a/11 – Jan Rożankowski 
Jednostka C 
Ogródki 
Gdańska 31/9a – Ewa i Zbigniew Lubawińscy 

Poznańska 12/18 – Krystyna i Krzysztof Dawczyk 
Gdańska 47/1 – Sabina i Adam Jach 
Balkony 

Poznańska 16/5 – Krystyna Jaworska 
Warszawska 27/b/4 – Teresa Cendrowska 
Gdańska 47/13/2 – Teresa i Sławomir Nekowscy 
Warszawska 29/11 – Krystyna Trzebuniak 
Jednostka E 
Ogrody 

Dokerów 1/51 – Irena Makowska 
Gdańska 12/47 - Krystyna i Wiesław Buć 
Ogrody i Balkony 

Gdańska 14/27 – Janina Norek 
Gdańska 12/32 – Barbara Słowi 
Balkony 

Gdańska 18/48 – Krystyna i Tadeusz Mistygacz 
Gdańska 14/70 – Ewa Linda 
Gdańska 4/37 – Wojciech Richert 
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PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE 

 

Jak zapewne Państwo pamiętają, przed wakacjami, 
zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem Krajowej Rady 
Spółdzielczej w sprawie nieuchwalania przez Sejm RP 
ustaw spółdzielczych, nad którymi pracuje sejmowa Komisja 
Nadzwyczajna. 

W ostatnim czasie do Spółdzielni wpłynęło pismo od 
Krajowej Rady Spółdzielczej z podziękowaniami dla 
wszystkich członków, mieszkańców i sympatyków 
spółdzielni, którzy złożyli swój podpis pod wnioskiem. 
W sumie w całej Polsce zebrano ponad 100 tysięcy 
podpisów. Listy otrzymane ze spółdzielni z całego kraju 
zostały przekazane odpowiednim organom Sejmu RP i Rady 
Ministrów.  

W ramach protestu przeciwko procedowaniu i zamiarze 
wprowadzenia w Polsce niezgodnych z prawem projektów 

najwyższe organy zrzeszające spółdzielnie mieszkaniowe 
podjęły dwie uchwały. Rada Nadzorcza Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zatwierdziła 
stanowisko negatywnie oceniające procedowane projekty 
ustaw. Z kolei Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady 
Spółdzielczej podjęło uchwałę 9/2015 w sprawie 
zaprzestania prac nad poselskim projektem ustawy Prawo 
spółdzielcze – druk 980. 

Zarówno Krajowa Rada Spółdzielcza, jak i Związek 
Rewizyjny SM RP mają nadzieję, że podejmowane działania 
przyniosą w końcu jakiś efekt i zakończy się procedowanie 
projektów ustaw spółdzielczych w tym niekorzystnym dla 
spółdzielczości kształcie. 

A.Feil

 

BĘDĄ KOLEJNE CHODNIKI I NASADZENIA 

 

Po wakacyjnej przerwie – pod koniec sierpnia odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej. Na początku obrad 
członkowie RN wysłuchali sprawozdania na temat 
windykacji prowadzonej przez Spółdzielnię. Jak wynika z 
danych na dzień 31.07.2015r. zadłużenie mieszkańców 
wynosi nieco ponad 1 milion złotych i obniżyło się w 
stosunku do maja br. Bardzo istotne jest to, iż wskaźnik 
zadłużenia ponownie się obniżył i wynosi obecnie 
4,44%. Jest to najniższy wskaźnik w dotychczasowej 
historii Spółdzielni. Jest to niezwykle cenne także 
dlatego, iż wedle GUS-u, zadłużenie czynszowe w 
Polsce [także w spółdzielczości mieszkaniowej] 
dramatycznie wzrasta 

Członkowie RN podjęli także uchwałę w sprawie 
sfinansowania rewitalizacji terenów zielonych i budowy 
chodników na jednostce „C”. Uchwała ta przewiduje 

kontynuację tworzenia enklaw zieleni – podobnych jak 
powstały na jednostkach „E” i „D” – tym razem na 
największej jednostce osiedla. Ponadto wyremontowane 
zostaną chodniki wokół nowo powstałego placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej przy ul. Gdańskiej 33-37 (szerzej na ten 
temat na str. 1. 

Podjęto też uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za 
wymianę ciepłomierzy w 2015 roku oraz określenia zasad 
ich finansowania. Dotyczyć ona będzie budynków, w których 
mija w tym roku 10-letni okres legalizacji ciepłomierzy. Koszt 
zakupu i wymiany urządzeń przez Spółdzielnię, dzięki 
przeprowadzonemu przetargowi, będzie znacząco niższy niż 
wynoszą ceny rynkowe. 

W dalszej części obrad Rada Nadzorcza zajmowała się 
sprawami bieżącymi Spółdzielni oraz korespondencją od 
mieszkańców.     A.F.

 

RADNI NA „NIE” 

 

Podczas sierpniowego posiedzenia Rady 
Miejskiej w porządku obrad sesji znalazły się dwie uchwały 
dotyczące gospodarki odpadami. Spółdzielnia wystąpiła do 
Urzędu Miasta Rumi i prowadziła rozmowy z Burmistrzem o 
wzięcie pod uwagę kilku istotnych zapisów, mających 
zdecydowany wpływ na czystość na Osiedlu, które powinny 
znaleźć się w przyjmowanych dokumentach i zostać 
wprowadzone do ogłaszanego w tym roku przez gminę 
przetargu na wywóz odpadów komunalnych. Już wcześniej 
bowiem udało się porozumieć z władzami miasta odnośnie 
postawienia w pergolach śmietnikowych pojemników na 
odpady zielone, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach 
biuletynu. 

Jak się okazało, w projektach uchwał Rady Miejskiej, 
mimo wcześniejszych ustaleń – nie znalazły się zapisy 
dotyczące ustawienia pojemników na odpady zielone (mają 
funkcjonować nadal worki), a także te dotyczące 
zwiększonej częstotliwości wywozu wielkogabarytów 
(według potrzeb, a nie tylko jeden raz w miesiącu). Nie 

przystano również na to, by Spółdzielnia mogła dzierżawić 
pojemniki na odpady zmieszane od wybranego w konkursie 
przedsiębiorstwa wywożącego odpady po cenie określonej 
w przetargu ogłoszonym przez gminę. 

Wnioski w tej sprawie zgłosił Tadeusz Piątkowski 
wspierany w trakcie sesji przez radnych z Janowa: Hannę 
Cegielską i Piotra Bartelke. Jednakże wnioski te mimo 
wcześniejszych uzgodnień w tej sprawie nie zostały przyjęte 
przez Radę.  

Niestety, taki obrót sprawy może oznaczać utrudnienia 
dla mieszkańców, pogorszenie czystości na Osiedlu i wzrost 
kosztów związanych z wywozem odpadów. Decyzja Rady 
jest tym bardziej niezrozumiała, że część rozwiązań 
(pojemniki na odpady zielone) – wprowadzona decyzją 
Burmistrza – funkcjonuje i sprawdza się już na terenie 
osiedla od kilku miesięcy. Należy także stwierdzić, że 
przyjęte rozwiązania daleko odbiegają o tych, jakie w tej 
sprawie przyjęła do stosowania sąsiednia Gdynia. 

A.F.

WKRÓTCE RUSZY BUDOWA PARKINGU 
 

Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu ruszy 
budowa długo oczekiwanego parkingu za budynkiem 
Gdańska 45. Uchwałę w tej sprawie Rada Nadzorcza 
podjęła jeszcze w ubiegłym roku. Jednakże ze względu 
na konieczność przełożenia kabla energetycznego 

realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w 
czasie.  

Aktualnie trwa przygotowanie terenu pod budowę 
miejsc parkingowych i kończą się prace związane z 
kanalizacją deszczową. W miejscu tym powstanie ok. 30 
nowych miejsc parkingowych.   Red. 



 



WYCIECZKI Z SAMĄ-RAMĄ 

 
Jak każdego roku, działający przy Domu Kultury SM 

„Janowo” klub turystyki rowerowej „Sama-Rama” od czerwca 
organizuje wycieczki rowerowe. Wszystkie eskapady odbywały 
się – co dwa tygodnie – pod wodzą szefa klubu, Romana 
Łuczaka. Przed nimi m.in. jeszcze megarajd na Hel – blisko 150-
km trasa, która co roku cieszy się wielkim powodzeniem.  

W każdej z wycieczek brało udział minimum 40 osób, 
najmłodszy uczestnik miał 11, a najstarszy 71 lat.  

Rowerzyści zwiedzili wiele interesujących miejsc – okolice 
Rumi, nieco dalsze rejony Kaszub Północnych, a także Gdańsk. 
W trakcie każdej z wycieczek nie mogło też zabraknąć ogniska z 
kiełbaskami. Sezon rowerowy jeszcze się nie zakończył, a 
„Sama-Rama” zaprasza na kolejne wypady. 
 

Najbliższe wycieczki rowerowe 
 

12 września 2015 
Rumia – Gołębiewo – Owczarnia – Matarnia – Oliwa – Rumia 
wyjazd godz. 09.30 – parking przy Szkole Podst. nr 9, ul. 
Stoczniowców w Rumi 
 

26 września 2015 
Rumia – Puck – Jastarnia – Jurata – Hel – Rumia – 148 km 
wyjazd o godz. 08.00 – parking przy Szkole Podst. nr 9, ul. 
Stoczniowców w Rumi 
 
Kontakt: Roman Łuczak, tel. 888 233 200 

 

Od września rusza nowa, bezpłatna szkoła 
dla dorosłych na terenie Rumi Janowo 

  
Jest to szansa dla wszystkich osób, które chciałyby 

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć średnie 
wykształcenie. 

Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym, czyli w 
wybrane soboty i niedziele, przeważnie co dwa tygodnie. 
Taki tryb kształcenia daje sporo możliwości osobom, które 
na co dzień są zajęte pracą i obowiązkami domowymi. 
Program nauki jest dostosowany do osób, które wznawiają 
naukę po przerwie. W Edukatorze nie ma żadnych 
ograniczeń wiekowych, a nauka jest całkowicie za darmo. 
Nie ma wpisowego ani jakichkolwiek opłat miesięcznych. 
Nie trzeba również kupować żadnych podręczników, 
ponieważ materiały do zajęć przygotowywane są przez 
nauczycieli. 
Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata, po których 
otrzymuje się wykształcenie średnie oraz można przystąpić 
do matury. 

Policealna Szkoła Zawodowa oferuje aż 10 kierunków 
kształcenia. Pięć z nich dotyczy zawodów 
paramedycznych, po których absolwenci mają uprawnienia 
do opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Są to: 

 Opiekun w domu pomocy społecznej 

 Opiekun osoby starszej 

 Asystent osoby niepełnosprawnej 

 Opiekun medyczny 
 Opiekun środowiskowy 

 

Kolejnych pięć kierunków skierowanych jest do osób 
pragnących zdobyć zawód techniczny lub administracyjny. 
Dają one możliwości zatrudnienia w wielu instytucjach. Są 
to: 

 Technik informatyk 

 Technik administracji 

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Technik ochrony osób i mienia 
 Technik rachunkowości 

 

Zajęcia rozpoczynają się w ostatni weekend września i w 
zależności od kierunku trwają od 2 do 4 semestrów. Szkoła 
oferuje ciekawe zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, 
dostosowane do osób w różnym wieku. 

Dla słuchaczy, na życzenie, bezpłatnie wystawiane są 
zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u oraz 
legitymacje szkolne, upoważniające do zniżek na przejazdy 
oraz ulgi w różnych instytucjach. 

Centrum Kształcenia Edukator powstało z inicjatywy 
prywatnej i mimo iż na terenie całej Polski istnieje już 
ponad 23 lokalizacji tejże sieci, to na terenie województwa 
pomorskiego jest to pierwsza taka placówka. Szkoła 
realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
posiada uprawnienia szkoły publicznej, co w praktyce 
oznacza, iż osoba, która ukończy edukację w Edukatorze, 
zdaje normalną maturę w LO otwierającą drzwi do dalszej 
nauki na studiach lub państwowy egzamin kwalifikacyjny w 
PSZ, dający wszelkie uprawnienia zawodowe, wynikające z 
danego kierunku kształcenia. 

Szkoła znajduje się na ulicy Świętojańskiej 11, w budynku 
Gimnazjum nr 2. 
Aby zapisać się do Szkoły, należy przynieść do sekretariatu 
świadectwo szkolne, 2 fotografie legitymacyjne oraz 
wypełnić formularz dostępny na miejscu. Więcej informacji 
na stronie internetowej: www.rumia.ckedukator.pl oraz pod 
numerami telefonu 733 883 883 i 58 500 97 33. 

 
Krzysztof Szurowski, dyrektor 

 

 

http://www.rumia.ckedukator.pl/
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Towarzystwo Miłośników Koszykówki "POMORZE" oraz Dom 
Kultury SM "JANOWO" zapraszają na 

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA  
Z GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ 

DLA SENIORÓW 60+ 
sala fitness w Domu Kultury SM "Janowo" 
poniedziałki i środy - godz. 12.30 - 14.00 

 

Program ćwiczeń jest realizowany w ramach projektu "Aktywni 
razem" i jest specjalnie dobrany dla grupy 
wiekowej seniorów i ma na celu zapobieganie skutkom chorób 
układu krążenia, osteoporozy oraz 
przeciwdziałania bólom stawów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
PRZEPROWADZKI – TRANSPORT          690-646-888 

 
SPRZEDAM GARAŻ - Elbląska  602-723-078 

SPRZEDAM M4, parter, 3 pokoje k, ł, u, 59,60m
2
,  

609-205-966 

 
SPRZEDAM M-6, 4-pokoje, II piętro, 601-755-163 

 
 

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. 

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 

 

Miejski Klub Brydża Sportowego „KASZUBIA”  
i Sekcja Brydża Sportowego DK SM „JANOWO” zapraszają na: 

 

XIII OTWARTY  
MITYNG BRYDŻA 

SPORTOWEGO  

GRAND PRIX – RUMIA 2015 
 

pod patronatem 
 Prezesa SM „JANOWO” – Józefa Chmielewskiego 

 

19-20 września 2015 
Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 11 

 

Program Zawodów: 
Sobota 19.09.  
- godz. 10.00 – Turniej par na zapis maksymalny 
- godz. 16.00 – Turniej par na punkty meczowe  
 

Niedziela 20.09. 
 - godz. 10.00 - Turniej par na zapis maksymalny 

 

W klasyfikacji generalnej puchary dla zwycięzców ufundował 
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi, 
Pan Józef Chmielewski 

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE 
NAGRODY! 

 
Początek zapisów 45 minut przed rozpoczęciem 

zawodów. 
Szczegółowych informacji udziela Stanisław Rudny 
(tel. 509 898 424, e-mail stanislawrudny@wp.pl) 

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