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NOWY PLAC ZABAW – PROSIMY O OPINIĘ! 
 

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej 
podjęta została uchwała w sprawie wykonania placu zabaw 
i urządzeń do ćwiczeń na terenie jednostki „E”. Uchwała ta 
jest realizacją zapowiedzi złożonych przez Zarząd 
Spółdzielni w trakcie zebrań Walnego Zgromadzenia oraz – 
przede wszystkim – wniosków mieszkańców. Zarząd i 
Rada Nadzorcza Spółdzielni planują powstanie trzech 
dużych nowych placów zabaw – po jednym na każdej 
jednostce naszego janowskiego osiedla. Ze względu na 
zakres tych inwestycji będą one realizowane pojedynczo w 
kolejnych latach (poczynając od jedn. E ). Istotne jest to, 
że powstanie tych trzech – nowoczesnych, innych niż 
dotychczas – placów zabaw nie spowoduje zmian w 
lokalizacji pozostałych, istniejących placów zabaw na 
terenie osiedla. Żadne z dotychczasowych nie zostaną 

zlikwidowane. Koszt nowych urządzeń zostanie 
pokryty ze środków obrotowych Spółdzielni, co 
oznacza, że nie wpłynie na wysokość opłat 
czynszowych. Wartość wykonania placu zabaw i 
urządzeń do ćwiczeń na terenie jedn. „E” szacuje się 
na ca 300 tys. zł netto. 

Podjęta uchwała Rady Nadzorczej dotyczy 
powstania placu zabaw na terenie jednostki „E”. 
Uchwała jest intencyjna, to znaczy, że zawiera jedynie 
propozycję lokalizacji nowego placu zabaw. W 
dokumencie tym Rada Nadzorcza proponuje, by nowy plac 
zabaw powstał na terenie znajdującym się w centralnej 
części jednostki „E”. Są to tereny zielone (w tym mało 
wykorzystywane już boisko), położone z dala od budynków 
mieszkalnych, naprzeciwko przedszkola „Iskierka” 
(rysunek koncepcji lokalizacji placu zabaw znajduje się 
na str. 3 przy tekście o Radzie Nadzorczej) 

Plac zabaw zajmowałby teren o wielkości ok. 25x65 
metrów. Byłby podzielony na dwie części: w większej z nich 
znalazłyby się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia 
zabawowe dla najmłodszych, a w mniejszej natomiast 
postawione zostałyby urządzenia do ćwiczeń. Takie 
przyrządy do ćwiczeń można zobaczyć (i z nich skorzystać) 
m.in. w parku miejskim w Janowie czy w Parku 
Starowiejskim. Jest to ostatnio bardzo popularna 
propozycja dla starszych i młodszych mieszkańców miast, 
którzy chcieliby poćwiczyć na świeżym powietrzu. Na 
terenie tym ustawione też byłyby ławeczki, a cały obszar 
rekreacyjny zostałby ogrodzony (co ograniczyłoby dostęp 
piesków do piaskownic czy terenów wokół zabawek). 

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą chcieliby uzyskać opinię 
mieszkańców jednostki „E” w tej sprawie. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą o wypełnienie króciutkiej 
ankiety znajdującej się poniżej. Gdyby któremuś z 
uczestników ankiety nasunęły się jakieś uwagi, opinie czy 
propozycje – prosimy je także podać w ankiecie.  

Prosimy o wycięcie wypełnionej ankiety i dostarczenie 
jej do biura administracji Spółdzielni (do któregokolwiek 
działu) lub do Domu Kultury. Swoją opinię, zawierającą te 
same dane, można również przesłać drogą elektroniczną 
na adres e-mail Spółdzielni: ds@smj-rumia.pl. Podpisane 
opinie prosimy przesyłać i dostarczać najpóźniej do 25 
lipca br.  
 

Dla losów inwestycji obligujące będzie stanowisko 
mieszkańców jedn. „E”. Ale w opiniowaniu tej 
konkretnej propozycji mogą oczywiście uczestniczyć 
wszyscy mieszkańcy Spółdzielni. Ich głosy oraz 
ewentualne uwagi będą wskazówką dla realizacji tego 
zamierzenia w całej Spółdzielni. 

Zarząd Spółdzielni 

 

      A N K I E T A 
w sprawie lokalizacji placu zabaw na terenie boiska  
- naprzeciw przedszkola „Iskierka” w jedn. „E” 

 

 Jestem: 
ZA proponowaną lokalizacją* 
PRZECIW  proponowanej lokalizacji* 

   placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń na terenie jednostki „E”. 
 

 Ewentualne uwagi dotyczące proponowanego rozwiązania: 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………… 
 

         ……………………………………… 
*niepotrzebne skreślić        (imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

mailto:ds@smj-rumia.pl
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CO Z TYM ABSOLUTORIUM? 
- z sesji Rady Miejskiej 

 

Czerwcowe posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone 
było absolutorium dla burmistrza Rumi z wykonania 
budżetu za rok 2013 r. Po przedstawieniu informacji na 
temat wykonania budżetu Rada Miejska przyjęła 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2013 rok. Tym samym Rada 
Miejska przyznała, że budżet został wykonany 
prawidłowo. Jednakże zgodnie z przewidywaniami i 
sformułowanym wcześniej wnioskiem  Komisji Rewizyjnej 
kilka minut później radni koalicji większościowej PO, PiS i 
Samorządność nie chcieli już udzielić burmistrz 
absolutorium. Mimo pozytywnej oceny wykonania budżetu 
pod kątem merytorycznym. Jak pokazali radni, liczyły się w 
tym momencie wyłącznie względy polityczne.  

Choć radni koalicji rządzącej faktycznie głosowali za 
nieudzieleniem absolutorium (uzyskano wynik 10-9), 
ostatecznie uchwała w tej sprawie nie została przyjęta…  
A zawinił wyłącznie brak wiedzy koalicjantów. Po 
głosowaniu, wyraźnie zadowolony z jego wyniku, 
przewodniczący Rady, M. Pasieczny, udzielił wywiadu, po 
czym okazało się, że uchwała nie uzyskała ustawowo 
wymaganej ilości głosów. Zgodnie z obowiązującym 
prawem uchwała w sprawie absolutorium winna uzyskać 
bezwzględną większość ustawowego składu Rady Miejskiej 
– czyli w przypadku Rumi – 11 głosów. 

Nie da się ukryć, że sytuacja na sesji stała się niemałym 
absurdem. Z jednej strony radni koalicji zatwierdzili 
sprawozdania merytoryczne, które są podstawą podjęcia 
decyzji w sprawie absolutorium, by z drugiej samego 
absolutorium już nie udzielić. Wygląda na to, że tak ważny 
stał się dla nich cel polityczny, że nic więcej się dla nich nie 
liczy. I trzeba o tym pamiętać… Bo wybory już w 
listopadzie. 

A.F. 

 

KARTY DUŻEJ RODZINY 
 

Od 1 czerwca mieszkańcy miasta Rumia mogą 
ubiegać się o przyznanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny. 
Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych – z co 
najmniej trójką dzieci – do katalogu zniżek dostępnych 
dzięki współpracy z partnerami programu. 
Aktualnie oferowane zniżki to 50% na bilety rodzinne i 
wakacyjne na basenie MOSiR oraz 50% na biletowane 
imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez 
rumskie jednostki organizacyjne i samorządowe 
instytucje kultury.  
Wniosek o przyznanie Karty można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu (www.um.rumia.pl) lub w Biurze 
Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Rumia. 

Z kolei – jako uzupełnienie gminnych Kart Dużej 
Rodziny – od 16 czerwca można wnioskować o 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Wnioski może 
złożyć w Urzędzie Miasta każda rodzina z co najmniej 
trójką dzieci. I w tym przypadku Karta uprawnia do 
szeregu zniżek w rozmaitych instytucjach i placówkach, 
których lista znajduje się na stronie 
www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące 
zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez 
względu na dochód. 

Wszelkich informacji na temat programu udziela 
Referat Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta Rumia 
(p. 02). 

Red. 

KOLEJNE WALNE 
ZGROMADZENIE ZGODNE Z 

PRAWEM 
 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż zakończył się następny 
z procesów zainicjowanych przez  członka Spółdzielni, 
który kwestionował ważność zwołania Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni w roku 2012 oraz podważał 
ważność uchwał podjętych na tym zebraniu. W 
postępowaniu przed Sądem Okręgowym, po stronie 
powoda, swój udział jako uczestnik zgłosiło Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych Obrony Praw Członków i 
Mieszkańców Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych 
Miasta Rumi, reprezentowane przez Danutę B., którego 
wniosek odrzucono z uwagi na brak wniesienia opłaty 
sądowej. 

Proces wytoczył Andrzej S., który domagał się w pozwie 
„stwierdzenia nieważności albo nieistnienia uchwał 
podjętych  na Walnym Zgromadzeniu pozwanej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi z dnia 17 do 20 kwietnia 
2012 roku, wskazując na „nieprawidłowe jego  zwołanie z 
powodu nieumieszczenia przez Zarząd w porządku obrad 
23 projektów uchwał zgłoszonych przez członków.”. 
Andrzej S. wniósł również „o zasądzenie od pozwanej 
Spółdzielni na rzecz powoda kosztów procesu.” 

Podobnie jak poprzednio, Sąd Okręgowy w Gdańsku – 
jako Sąd I instancji, wyrokiem z dnia 20 września 2013 roku 
oddalił powództwo. Andrzej S. złożył apelację od 
powyższego wyroku. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem 
z dnia 24 czerwca 2014 roku oddalił apelację. Wyrok jest 
prawomocny. Na rzecz pozwanej Spółdzielni Sądy 
zasądziły od Andrzeja S. zwrot kosztów postępowania w 
kwocie 332.-zł. 

Sąd II instancji potwierdził ustalenia Sądu Okręgowego 
wskazując, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które 
odbyło się w dniach od 17 do 20 kwietnia 2012 było władne 
do obradowania nad podjęciem uchwał zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad. W ustnym uzasadnieniu motywów 
wyroku Sędzia sprawozdawca wskazała, że „przygotowanie 
uchwał pod obrady należy do władz spółdzielni. 
Nieumieszczenie zgłoszonych projektów uchwał w 
porządku obrad  nie powoduje nieważności lub nieistnienia 
uchwał podjętych.”. 

Zarząd Spółdzielni
 

SAMA RAMA ZAPRASZA! 
Plan najbliższych wycieczek: 

 

19 lipca 2014 - Rumia – Łężyce – Koleczkowo – Kielno 
– jez. Marchowo – Rumia 

 

25 – 30 lipca 2014 - GDAŃSKA PIELGRZYMKA 
ROWEROWA 

 

2 sierpnia 2014 - Rumia – Celbowo – Darżlubie – 
Mechowo – Piaśnica – Rumia 

 

16 sierpnia 2014 - Rumia – Reda – Rekowo – Hotel 

„WIENIAWA” – Wejherowo – Rumia 
 

30 sierpnia 2014 - Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk – 
Długi Targ – Rumia 

 

Zbiórka: parking przy Szkole Podstawowej nr 9 w 
Rumi, ul. Stoczniowców.  

Wyjazd: godz. 9.30 
Kontakt tel. 888 233 200 – Roman Łuczak 

 

PIKNIKI ROWEROWE 
Ogłoszenia o piknikach będą się ukazywały w prasie 

lokalnej oraz na stronie S.M. „Janowo” 
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POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 
 

Pod koniec czerwca miało miejsce ostatnie 
przedwakacyjne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej 
Spółdzielni. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z 
wykonania planu społeczno-gospodarczego i planu 
funduszu remontowego za 5 miesięcy br. 

Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali informacji na 
temat planowanych przedsięwzięć organizowanych z okazji 
obchodów 35-lecia powstania naszej Spółdzielni, a także 
60-lecia nadania praw miejskich Rumi. Kulminacja 
spółdzielczego jubileuszu odbędzie się w trakcie 
dorocznego festynu „Janowska Biesiada” w dniu 30 
sierpnia. 

Podczas obrad podjęto trzy uchwały. Jedna z nich 
dotyczyła wykonania parkingu na działce 423/7 obr. 12 w 
rejonie ul. Gdańskiej 45 (szerzej na ten temat poniżej), 
druga wykonania placu zabaw i siłowni zewnętrznej na 
terenie jednostki „E” – na ten temat piszemy na stronie 1 
(obok koncepcja lokalizacji tego placu zabaw). Trzecia 
natomiast dotyczyła ustanowienia służebności drogowej na 
działce zapewniającej dojazd do trzech nieruchomości 
położonych przy ul. Stoczniowców. 

W dalszej części członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu 
omówili bieżące sprawy Spółdzielni. Kolejne posiedzenie 
RN planowane jest po wakacjach, tj. pod koniec sierpnia br. 

D.L. 

 

BĘDZIE KOLEJNY PARKING 
 

Podczas czerwcowego posiedzenia Rady Nadzorczej 
podjęto uchwałę w sprawie budowy parkingu przy 
budynku Gdańska 45. Miejsca postojowe powstaną od 
strony ogródków. Przedsięwzięcie to będzie realizowane 
na skutek wniosków mieszkańców zgłaszających małą 
ilość miejsc do parkowania w tym rejonie. 

Aby zrealizować budowę, Zarząd Spółdzielni wystąpił 
do gminy o zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego. Po dokonaniu zmian w tym zakresie 
stworzono możliwość budowy parkingu. Została 
opracowana koncepcja, a aktualnie powstaje projekt, 
który umożliwi wystąpienie o pozwolenie na budowę. 
Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku na 
przełomie września i października. 

Red.

 

KONKURSY, KONKURSY… 
 

Jak co roku Komisja Społeczno-Samorządowa Rady 
Nadzorczej SM „JANOWO” organizuje konkurs na 
najpiękniejszy ogródek przydomowy i najpiękniejszy balkon 
Janowa.  

Właściciele ukwieconych i pięknych oaz zieleni, którzy 
zostaną wyróżnieni w tym konkursie, otrzymają nagrody na 
scenie podczas festynu „Janowska Biesiada”. Dołączą do nich 
laureaci konkursu miejskiego na najpiękniejszą działkę w 
Rumi. Taki konkurs organizują zarządy trzech rumskich 
rodzinnych  ogrodów działkowych. Ich celem jest upiększanie 
naszego miasta, bo przecież ogrody te leżą na terenie Rumi i 
uprawiają je głównie nasi mieszkańcy, w tym członkowie SM 
„JANOWO”.  

W tym roku po raz pierwszy prezesi Zarządów ROD im. 
Antoniego Abrahama, ROD im. płk. Stanisława Dąbka i ROD 
„Janowo”, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta, panią 
Elżbietą Rogalą-Kończak, i Prezesem naszej Spółdzielni, 
panem Józefem Chmielewskim, zaproponowali konkurs na 
najpiękniejszą działkę. Każdy ogród działkowy jest wyjątkowy, 
posiada  niepowtarzalny charakter i każdy odzwierciedla 
osobowość jego właściciela, działkowca. 

W konkursie oceniana będzie całościowa kompozycja 
ogrodu - rozplanowanie działki i jej estetyka, mała architektura, 
rzeźby, oczka wodne oraz  ciekawe okazy roślin. Komisja 
zwróci też uwagę na zastosowanie nowatorskich pomysłów i 
rozwiązań, jakie znajdują się w ogrodach. 

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę w 
mieście nastąpi właśnie podczas festynu „Janowska Biesiada”. 
Oczekując na ten moment, wielu mieszkańców Rumi będzie 
miało okazję zobaczyć i podziwiać w namiocie dożynkowym 
trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych kompozycje 
kwiatowe, kosze dożynkowe, wystawę fotograficzną, a także 
zapoznać się z fachową literaturą  i porozmawiać z 
instruktorami służby ogrodniczej. 

Mieczysław Kamiński 
Członek Komisji Społeczno-Samorządowej  

RN SM „Janowo” 

 
Tak prezentuje się koncepcja lokalizacji placu zabaw na jed. E  
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ZAPROWADŹCIE TAM PRZYJACIÓŁ! 
 

Gdy się mieszka nad morzem – i to w tak 
sympatycznej, jak Rumia, okolicy – letnie możliwości 
wypoczynku są bardzo liczne i wabiące. Wabiące nas 
samych, a i naszych przyjaciół, chętnie tu wtedy 
przyjeżdżających. A może przecież dojść do tego, że 
już „nasza” plaża w Rewie i inne, sąsiednie - helskie 
czy trójmiejskie - spowszednieją. Albo – co też się 
zdarza – pogoda będzie jakaś taka, nieplażowa. 

Wtedy mamy przed sobą cały okoliczny potencjał 
turystyczny. I tu przyznam się szczerze, iż coroczny bliższy kontakt z 
atrakcjami regionu zawdzięczam praktycznie - wizytom miłych 
krewnych i przyjaciół „z Polski” i dalszych okolic. 

Zaś teraz, w lipcu i sierpniu, pojedziemy, między innymi, na pewno 
w stronę Sopotu, na pewno w stronę molo - i - do Państwowej Galerii 
Sztuki, której nowoczesna siedziba tam się od kilku lat znajduje. To już 
staje się sopocką tradycją, że latem otwierane są tam świetne 
wystawy, głównie – malarstwa. Takoż i w tym roku mamy aż trzy 
ekspozycje. Jednocześnie!  

Na dole, zaraz po wejściu do Galerii, wystawiane są obrazy 
świetnego polskiego malarza, Teodora Axentowicza, tworzącego od lat 
osiemdziesiątych XIX wieku aż do lat trzydziestych wieku XX. Był 
znakomitym portrecistą i właśnie dla tych portretów, dla szkiców i 
gotowych dzieł - trzeba wystawę obejrzeć. Wśród długiego szeregu 
twarzy i postaci – findesieclowe damy, dżentelmeni, wiejskie panny z 
Huculszczyzny i wiele dzieci. W tym cała seria świetnych ujęć dzieci samego Axentowicza, wraz z najbardziej mnie się 
podobającym wesołym pyszczkiem Tommiego - małego synka artysty. 

A wśród szeregu tych z definicji statycznych portretów zaskakujące wrażenie robi duży obraz zatytułowany 
„Kołomyjka” [ to taki huculski oberek ] - mistrzowsko ukazana rozpędzona para tancerzy, wręcz wybiegających z ram. 

Potem, piętro wyżej, całkiem inny świat. To morze. I to Morze Czarne. Jest tu ekspozycja dzieł znakomitego 
dziewiętnastowiecznego marynisty z Armenii – Owanesa Ajwazjana, szerzej znanego jako Iwan Ajwazowski. Kapitalne są 
jego zobrazowania - szczególnie morza w sztormie. Jakoś tak niezwykle przedstawia przenikane wewnętrznym światłem 
wodne kipiele, że wręcz czuje się, iż to jest żywioł szalejący – ale ciepły.!!! Te fale zalewające pokłady statków czy 
rozbijające się o skały są naprawdę z ciepłego morza. Widać, że to nie Bałtyk czy Północne! 

A obrazy przyjechały głównie z Erewania, z Narodowej Galerii Armenii. I jeszcze ciekawostka dotycząca obu malarzy 
– Ajwazowski miał pewne związki z Polską – jego ojciec pochodził z polskich Ormian, urodził się w Galicji i stąd polskie 
brzmienie jego nazwiska, natomiast Axentowicz miał także pochodzenie właśnie – ormiańskie, co często w różny sposób 
akcentował. 

No i na koniec, jeszcze wyżej, na trzecim piętrze galerii – dla odmiany – góry. A właściwie niekonwencjonalni 
zakopiańscy twórcy, w swoim czasie budzący kontrowersje, a obecnie zaliczani do grona szacownych autorytetów – 
Antoni Kenar, Władysław Hasior i Antoni Rząsa. Czyli rzeźby, a nie obrazy. I to nie sprzed stu czy więcej lat, ale z drugiej 
połowy XX wieku.  

Tu, z ręką na sercu przyznaję, że artystyczna spuścizna wszystkich trzech panów – nie jest dla mnie łatwa w odbiorze. 
Takie na przykład dziwne dzieła Hasiora, które teraz nazwano by chyba „instalacjami”, czy dość przerażające Piety Rząsy 
– z trudem zaliczam do „wysokiej sztuki”. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to tylko moja nieuczoność. Zapewne, po 
prostu, ta sztuka jest jak dla mnie – za wysoka.  

Ale znalazłem tam jedną świetną rzecz, taki wzruszający koncept – też coś w rodzaju instalacji, może płaskorzeźba 
[brakuje mi tu fachowej nomenklatury] – do tła stanowiącego jakby pagórek przymocowane są dwa małe, puste buciki z 
rozwiązanymi sznurówkami. Wyżej – wolna przestrzeń. I tytuł - „Wniebowzięcie”…  

Tu generalnie trzeba chyba prowadzić młode pokolenie, oni łatwiej poznają się na meandrach współczesnej sztuki. 
Tak więc rodzinę, przyjaciół, starszych, ale i młodych – prowadźcie Państwo teraz do Sopotu – malarze są tam do 21 
września, a rzeźbiarze do 17 sierpnia. 

Zbigniew Rachwald 
 

UWAGA ! PRZEPROWADZKA BIBLIOTEKI 
 

Od dnia 21 lipca 2014 r. z powodu przeprowadzki, 
nieczynna będzie biblioteka główna przy ul. Pomorskiej 11 
w Rumi. 

Biblioteka przenosi się do nowej siedziby przy ul. 
Starowiejskiej 2 (dworzec PKP) w Rumi i będzie funkcjonowała 
pod szyldem STACJA KULTURA. Otwarcie STACJI KULTURA 
przewidziane jest na 12 września tego roku. W tym czasie 
czytelnicy będą mogli korzystać z usług filii bibliotecznych od 
poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzinach od 10.00- 
18.00: 
 Filia nr 1, ul. Chodkiewicza 38 
 Filia nr 2 , ul. Kościelna 17 
 Filia nr 4 , ul. Górnicza 19. 

 

Książki wypożyczone w bibliotece głównej można będzie 
zwracać w filiach. Czytelnicy, którzy wypożyczyli książki w 
czerwcu i lipcu, będą mogli zwrócić książki we wrześniu w 
nowej siedzibie (bez naliczonej kary). 

Czytelników z Janowa śpieszę uspokoić, że w październiku 
na ul. Pomorską wróci biblioteka – po niewielkim remoncie 
zostanie tu przeniesiona Filia nr 1. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszam i zapraszam we 
wrześniu do STACJI KULTURA. 

 
 

Krystyna Laskowicz 
 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi 

 
Synek artysty w niebieskiej sukience - Tommy 
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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. 
 

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w 
Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07. 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
zachęca do wzięcia udziału 

w konkursie poetyckim: „LIMERYK DLA RUMI” 
 

Jeżeli… 
…jesteś twórczy… 

…i posiadasz odrobinę poczucia humoru… 
…napisz limeryk dla Rumi  

 

Termin nadsyłania wierszy: 14.09.2014 r. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 26.09.2014 r. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.bibliotekarumia.pl 

 

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

 
FOTOGRAFIA śluby, chrzciny, 
uroczystości tel. 696 – 794 – 484 

 
WYNAJMĘ GARAŻ przy 
Pomorskiej tel. 888 – 229 - 310 

 
 

 

AKCJA LATO 
RUMIA 2014 

 
na terenie osiedla Janowo 

 

Moje Boisko ORLIK 2012  
ul. Stoczniowców 6,  

tel. 519 102 398 
 

godz. 09.00 – dzieci,  
godz. 12.00 – młodzież szkół 
podstawowych,  
godz. 14.00 – młodzież gimnazjalna,  
godz. 16.00 – młodzież 
ponadgimnazjalna,  
godz. 18.00 – dorośli 

 
poniedziałki - Wakacje z piłką 

(30.06 – 25.08) 

 
wtorki - Gry i zabawy dla 
wszystkich (1.07 – 26.08) 

 
środy - Streetball (2.07 – 27.08) 

czwartki - Piłka nożna z Orlikiem 
(03.07 – 28.08) 

 
piątki - Piłka siatkowa na wesoło 

(04.07 – 29.08) 

 
soboty - Mini gry w piłkę 

koszykową (28.06 – 30.08) 

 
niedziele Turnieje piłkarskie 

(29.06 – 31.08) 

 
 

Turniej Piłki Siatkowej „2” 
od 08 lipca do 26 sierpnia 
wtorki godz. 17.00–19.00 

 
Gry i zabawy 

od 30 czerwca do 25 sierpnia 
poniedziałki godz. 17.00–19.00 

 

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 

 
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. 

javascript:;
mailto:ns@smj-rumia.pl
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Dom Kultury SM „Janowo” 

zaprasza 
 

LATO ZE SZTUKĄ – 2014 

 

Ramowy plan zajęć dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat 
 

Godziny otwarcia Domu Kultury: 8.30-16.30 

informacje i zapisy w DK – tel. 58 671 82 93 
 

WYCIECZKOWE CZWARTKI 
AUTOKAROWE  

(zapisy od 30 czerwca) 
 

 

17 lipca 
Czołpino k/Łeby wydmy, latarnia morska, Kluki – 

skansen, Smołdzino – muzeum przyrodnicze – 35 zł/os. 
 

24 lipca 
Kwidzyn – zamek, katedra, krypta mistrzów krzyżackich, 

Miłosna – mini zoo, grill, wozy drabiniaste, nowy 
wiślany most – 35 zł/os.

 

31 lipca 
Kościerzyna – Muzeum Kolejnictwa po unijnej 

renowacji, Owidz – średniowieczne grodzisko, pokaz 
rycerski, grill, Wirty – ogród dendrologiczny – 35 zł/os. 

 

7 sierpnia 
Lębork – Muzeum Telewizora, Art Park Bolszewo, 
Gniewino – bowling, wieża widokowa, Nadole – 

skansen, Swarzewo – „morze” klocków Lego – 35 zł/os. 
 

 
FILMOWE PREMIERY TEGO LATA 

 Gang Wiewióra 

 Jak wytresować smoka 2 

 Samoloty 2 

 Wojownicze żółwie Ninja 

 
www.smj-rumia.pl 

poniedziałki 

Wakacyjna szkoła tańca –g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 
Szkółka gitary biwakowej – g.1200  
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1300 

wtorki 
SKM-ką zwiedzamy Trójmiasto – kino 5D, 3D, bowling, muzea  – 

Koszt. 25 zł za wycieczkę 

środy 

Wakacyjna szkoła tańca –g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 
Szkółka gitary biwakowej – g.1200  
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1300 

czwartki 
Czwartkowe wycieczki autokarowe dla dzieci 

Koszt: 35 zł za wycieczkę 

piątki 

Wakacyjna szkoła tańca –g.1000 

Warsztaty plastyczne – g.1100 
Szkółka gitary biwakowej – g.1200  
Gry planszowe/tenis stołowy/mini football – g.1300 

ZAPRASZAMY

!!! 

 

 


