GŁOSUJMY, GŁOSUJMY, GŁOSUJMY!
Codziennie!
Jak już pisaliśmy, nasza Spółdzielnia bierze udział
w konkursie pn.: ,,Podwórko NIVEA”. Spółdzielnia
zgłosiła do konkursu budowę placu zabaw, który
miałby powstać na terenie jednostki D – w „kwadracie”
pomiędzy budynkami Pomorska 17, 19, 21, 23 i 25.
Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby
głosowali na naszą lokalizację. Głosowanie rozpoczęło się
1 kwietnia i potrwa do końca maja.
Głosy oddajemy na stronie internetowej Konkursu:–
www.nivea.pl/podworko. Tam wybieramy województwo
pomorskie, powiat wejherowski, a następnie z listy
lokalizacji: gminę Rumię, Pomorska. Dla ułatwienia –
można z naszej strony spółdzielczej: www.smj-rumia.pl
przejść na stronę konkursu i również zagłosować.
Istnieje też możliwość skorzystania z komputera w
Spółdzielni GŁOSY ODDAJEMY CODZIENNIE!
Oddany głos potwierdzamy podając adres e-mail.
Następnie na podany adres e-mail przyjdzie link
weryfikacyjny, który należy potwierdzić (ze względu na
spory ruch na stronie konkursowej, link taki przychodzi
Na osiedlu kierownik Domu Kultury zachęca wszystkich do głosowania
nawet po godzinie). Dla osób posiadających skrzynki ena nasz plac zabaw
mail (a nieposiadających komputera czy dostępu do
internetu) w celu oddania głosu istnieje możliwość
skorzystania z komputera w sekretariacie Spółdzielni (na I piętrze) albo w Domu Kultury SM „Janowo”.
„Podwórko NIVEA” zostanie wybudowane w tym roku w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów. Do konkursu
zgłoszono ponad 1000 lokalizacji z całej Polski! Jak się okazuje, z Rumi zgłoszono dwie – więc istotne jest, abyśmy zagłosowali na
naszą – przy ul. Pomorskiej.
Tak więc zachęcamy wszystkich, aby codziennie głosowali i również zachęcali rodzinę, przyjaciół, znajomych do pomocy
w głosowaniu  TO, CZY WYGRAMY PLAC ZABAW, ZALEŻY TYLKO OD NAS!!!
ZMOBILIZUJMY SIĘ 
Redakcja

WALNE ZGROMADZENIE
Mieszkańcy na „tak”
Trzy kwietniowe dni minęły pod znakiem
obrad Walnego Zgromadzenia członków
naszej Spółdzielni.
Mieszkańcy zatwierdzili pakiet uchwał
dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.
Zatwierdzili sprawozdania – finansowe, z
działalności Rady Nadzorczej i z działalności
Zarządu za ubiegły rok. Udzielili także
absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Zajmowano
się
również
uchwałami
zgłoszonymi przez grupę mieszkańców. Jak
pisaliśmy, grupa ta złożyła łącznie trzy
projekty uchwał, z czego tylko jeden spełniał
wymagania formalno-prawne, aby włączyć
go do porządku obrad. Zakładał on zmianę
Statutu Spółdzielni poprzez likwidację
wszystkich komisji merytorycznych Rady
Nadzorczej, odebranie głosu doradczego
Zarządowi i zaproszonym gościom podczas
posiedzeń RN, a także zmianę wysokości
ciąg dalszy na stronie 2
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WALNE ZGROMADZENIE
ciąg dalszy ze str. 1

diet dla członków RN. Walne Zgromadzenie odrzuciło tę uchwałę
zdecydowaną większością głosów, a tym samym nie zgodziło się na
wnioskowane zmiany.
Na Zebraniu gośćmi byli: Burmistrz Rumi oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej. Burmistrz przedstawił na wstępie koncepcje
projektów, które chciałby zrealizować w różnych miejscach miasta.
Wymagają one analizy, rozeznania i pozyskania funduszy.
Po wystąpieniu Burmistrza mieszkańcy rozpoczęli zadawanie
pytań. Pytali o zapowiedziany tunel pod torami kolejowymi, który
poprzez skierowanie ruchu na ul. Gdańską miałby połączyć dwie
części Rumi – północną z południową. Jak się okazuje, jeszcze nie
wiadomo, czy w tym miejscu powstanie tunel czy wiadukt, ponieważ
aktualnie opracowywana jest koncepcja. Gmina planuje ubiegać się o
dofinansowanie w ramach związku „Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne”, do którego należy Rumia od lutego 2014r.
Pytano także również o zapowiadane rondo na skrzyżowaniu ulic:
Pomorskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej. Burmistrz wyjaśnił, że
najpierw planowane jest wykonanie projektu, ale w pierwszej
kolejności powstanie prawoskręt do włączania się do ruchu w ul.
Gdańską z ul. Pomorskiej.
Członkowie Rady Nadzorczej zaapelowali do Burmistrza o
rozpropagowanie konkursu NIVEA, w związku z tym, że Rumia
walczy o place zabaw w dwóch lokalizacjach, w tym na naszym
osiedlu przy ul. Pomorskiej. Proponowano także rozważenie udziału
władz zarówno miasta, jak i naszej Spółdzielni, w akcjach „Sprzątanie
Świata”. Byłaby to zachęta dla dorosłych mieszkańców Rumi do
włączenia się w działania młodzieży.
Mieszkańcy zgłaszali także problemy z brakiem koszy na śmieci i na
psie odchody, a również ze stanem ulicy Dąbrowskiego.
Rozmawiano także na temat bezpieczeństwa na osiedlu,
konieczności remontu stacji Rumia Janowo oraz monitoringu
wizyjnego.
Tegoroczne zebrania przebiegły w bardzo spokojnej atmosferze.
Dyskusje w większości były merytoryczne, a mieszkańcy zadawali
konkretne pytania. Obecni na zebraniach mieszkańcy w
zdecydowanej
większości
poparli
dotychczasowy
sposób
zarządzania Spółdzielnią. Jedynie frekwencja mogłaby być wyższa.
A.Feil

W każdej części WZ brał udział Burmistrz Rumi

Rada Nadzorcza SM „Janowo” podczas obrad

Wyniki głosowań nad uchwałami
Walnego Zgromadzenia SM „Janowo”
14-16 kwietnia 2015r.
ilość głosów
Uchw.

w sprawie

zatwierdzenia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi.
zatwierdzenia protokołów obrad
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
nr 2
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi,
odbytego w dniach 8-11.04.2014r.
zatwierdzenia sprawozdania
nr 3 finansowego Spółdzielni i podziału
nadwyżki bilansowej za rok 2014.
zatwierdzenia sprawozdania Rady
nr 4
Nadzorczej Spółdzielni za rok 2014.
zatwierdzenia sprawozdania z
nr 5 działalności Zarządu Spółdzielni za
rok 2014.
udzielenia absolutorium panu
5.2.a Józefowi Chmielewskiemu
Prezesowi Zarządu.
udzielenia absolutorium pani
5.2.b Elżbiecie Pawlak zastępcy Prezesa
Zarządu.
udzielenia absolutorium panu
5.2.c Zbigniewowi Antochowskiemu
zastępcy Prezesa Zarządu.
zmian w Statucie SM "Janowo",
nr 6 rozdział "Organy Spółdzielni",
podrozdział "Rada Nadzorcza".
nr 1
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Każde zebranie wybierało prezydium i komisję skrutacyjną
Tu prezydium II części WZ

ROBOTY ROZPOCZĘTE
Realizujemy pomysły mieszkańców
Wraz z wiosną i rozstrzygnięciem przetargów ruszyły
prace na osiedlu, wynikające z tegorocznego planu
funduszu remontowego.
Trwają przeglądy kominiarskie i elektryczne, a także
przeprowadzane są próby szczelności instalacji gazowej.
Kontrolę przeprowadzają firmy, których pracownicy
posiadają upoważnienia. Pamiętajmy, że zawsze można
zażądać okazania takiego dokumentu.
Wykonywane są prace związane z remontem
daszków nad wiatrołapami. Wymieniono ponadto wyłazy
dachowe i zamontowano schody nożycowe przy
wyjściach na dachy w pięciu budynkach. Jak pisaliśmy,
stare wyłazy zamontowane na budynkach były w bardzo
złym stanie technicznym, bardzo ciężko się je
obsługiwało, stanowiły też one realne zagrożenie
zwłaszcza w trakcie porywistych wiatrów.
Rozpoczęły się także prace związane z remontami
klatek schodowych w budynkach. Roboty obejmują
malowanie klatek, wyłożenie schodów i podestów
płytkami terakotowymi. Jak już pisaliśmy, ten zakres
prac jest realizowany od tego roku. Dotychczas w
ramach takiego remontu klatki były cekolowane, a
następnie malowane, natomiast płytki były kładzione

tylko tam, gdzie w takich pracach partycypowali
mieszkańcy danej klatki. Ze względu na to, że wszystkie
budynki zostały już wycekolowane, niemałą pulę środków
przeznaczaną na ten cel skierowano właśnie na
wyłożenie schodów i podestów kafelkami. Takie prace
aktualnie wykonywane są w dwóch budynkach: Gdańska
24 i Stoczniowców 11.
Jak każdego roku Spółdzielnia w planie remontów
przewidziała remonty chodników.
Jednakże do tegorocznego planu wpisane zostały
także prace zgłoszone przez mieszkańców. Jak
pisaliśmy, takie wnioski można było zgłaszać w
ankiecie „Jak się mieszka na osiedlu”, którą
przeprowadzono w styczniu br.
I tak: dotychczas wyremontowano już chodnik od
łącznika Gdańska 26/28 w kierunku przystanku
autobusowego oraz chodnik przy pergoli i trzepaku przy
budynku Gdańska 26 w kierunku budynku Pomorska 29.
W trakcie budowy jest natomiast chodnik od budynku
Gdańska 31 w kierunku ulicy Katowickiej. Spółdzielnia
realizuje też prace związane z powstaniem chodników z
kostki brukowej w rejonie budynków Gdańska 22 i 24.
A.F.

Powstał już chodnik od budynku Gdańska 31 w kierunku
ul. Katowickiej

A także chodniki od budynków Gdańska 26 i 28 w kierunku Pomorskiej
29 i przystanku autobusowego
Chodniki w rejonie budynków Gdańska 22 i 24

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniach od 1–3 maja 2015r., w godz. od 8.00-22.00,
dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495) i hydraulik (tel. 607-978-497)
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O ŻYWEJ POLSZCZYŹNIE NA WIOSNĘ
Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
O tym ślicznym apelu Wieszcza pomyślałem
niedawno, podczas odwiedzin w jednym z trójmiejskich
szpitali. Tam, na stanowisku rejestracyjnym, czuwała
stanowcza dama określająca status przyjmowanych do
szpitala pacjentów. Po spisaniu różnych danych
kolejnego delikwenta zwróciła się do koleżanki:
„Bólowy!”. Następna pani też była bólowa. Osobom
mniej lotnym [takim jak ja] tłumaczę słowami
otrzymanego wyjaśnienia: „No, boli go, przecież widać”
Z
satysfakcją
odnotowałem
ten
nowatorski
przymiotnik, tym bardziej, że kilka dni przedtem
usłyszałem równie awangardowe określenie [ale tym
razem to chyba forma rzeczownika?], określenie
dotyczące pani pracującej w biurze, urzędniczki. Taka
osoba to „biurowa”. Na przykład: Dowiedziałem się od
biurowej, jak to trzeba załatwić.
W przedstawionej na wstępie klasyfikacji to się chyba
nie mieści – ani to piorun jasny, prędki, ani - tym bardziej
– mowa aniołów.

Ponieważ jestem człowiekiem dość optymistycznie
na świat patrzącym – powiedziałbym osobom
biadającym dziś nad galopującym wynaturzaniem się
języka, że także w czasach wielkiego Juliusza,
znalazłoby się zapewne sporo osób, których sposobu
mówienia również nie dałby się określić jako skarga
nimfy i to jeszcze – miętka!
Tak
więc
te
rozważania
kończymy
panawołodyjowskim „Nic to!”, albowiem język polski
żyje, zaś na żywym, pulsującym ciele jakieś zadrapania
czy inne defekty zdarzać się mogą, a może nawet
powinny.
A ponadto - otaczające nas teraz okoliczności
przyrody [że posłużę się innym pięknym nowatorskim
sformułowaniem], otóż te okoliczności – to wiosna.
Wiosna i maj! Już za tydzień najpiękniejsze święta
majowe, wspaniałe triduum : robotnicze, biało-czerwone
i konstytucyjne. I w czasach, gdy coraz więcej nas dzieli,
gdy możemy się wzajemnie pozagryzać o byle co spróbujmy spojrzeć przyjaźnie, wiosennie, nawet na
takiego, co to byśmy go….
Spojrzeć z nadzieją. A nuż to przyjazne spojrzenie da
się utrzymać na dłużej.
Zbigniew Rachwald

,,PAN TADEUSZ” W MALARSTWIE
Nie tylko muzyka czy literatura może łączyć
pokolenia. Tę samą rolę może odegrać także malarstwo.
Mogli się o tym przekonać uczniowie kl. II a Gimnazjum
nr 2, którzy przyszli do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
znajdującej się na ul. Pomorskiej. Stowarzyszenie
Artystów ,,Pasjonat” prezentuje w niej malarstwo
ilustracyjne do ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w
ramach akcji ,,Artyści dla edukacji”. W gronie
utalentowanych malarzy znalazł się Alfons Zwara –
znakomity rumski malarz.
Artyści zaprezentowali różne techniki malarskie,
dzięki czemu wystawa zyskała jeszcze na atrakcyjności.
Gimnazjaliści mogli podziwiać talent i wyobraźnię
mistrzów pędzla, którzy przenieśli na płótna wybrane
fragmenty ,,Pana Tadeusza”, często znane uczniom z
lekcji języka polskiego. Gimnazjaliści mogli obejrzeć
grzybobranie, gospodarstwo Zosi, czy koncert Jankiela.
Ponadto musieli, po obejrzeniu obrazów i przeczytaniu
dołączonych do nich fragmentów tekstów, uzupełnić
karty pracy przygotowane przez polonistkę. Całość lekcji
dopełniła prezentacja poświęcona autorowi ,,Pana
Tadeusza” – Adamowi Mickiewiczowi.

Opisana lekcja jest na pewno ciekawą alternatywą
dla tradycyjnych zajęć prowadzonych w klasie.
Dorota Kuchta
(od red.: autorka jest nauczycielką w rumskim Gimnazjum nr 2.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56

POSIADA NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE:
2

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony w instalację
centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną oraz alarmową.
2
 z przeznaczeniem na magazyn przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi o pow. 145,0m . Lokal jest wyposażony w instalację
elektryczną
Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi
pok. 29, telefon 58 679-57-07.
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BĘDZIE NOWY PLAC ZABAW I PARKING
Rada Nadzorcza zadecydowała
20 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Na wstępie członkowie Rady omówili
przebieg tegorocznego Walnego Zgromadzenia (szerzej na temat WZ piszemy na str. 1 i 2). Podjęli też dwie uchwały.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powstanie placu zabaw na terenie jednostki C – podobnego do tego, który powstał
w ubiegłym roku na terenie jednostki E. Plac zabaw będzie zlokalizowany na terenie niewykorzystywanego boiska
zlokalizowanego przy budynkach Gdańska 33 i 37 oraz Wrocławska 28. Lokalizacja ta została zaproponowana
mieszkańcom w lutowym wydaniu biuletynu. Wtedy też Zarząd Spółdzielni zwrócił się do mieszkańców o wypełnienie
ankiet i wyrażenie opinii na temat lokalizacji, która jak się okazało, była pozytywna.
Plac zabaw będzie zajmował teren o wielkości ok. 25x65 metrów. Będzie podzielony na dwie części: w większej z nich
znajdą się nowoczesne, atrakcyjne urządzenia zabawowe dla najmłodszych, w mniejszej natomiast postawione zostaną
urządzenia do ćwiczeń. Na terenie tym ustawione też będą ławeczki, a cały obszar rekreacyjny zostanie ogrodzony (co
ograniczy dostęp psów do tego terenu). Plac zabaw powstanie jeszcze w tym roku.
Członkowie RN podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na
rzecz Energa-Operator S.A. w Gdańsku dla potrzeb posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii
kablowej na działce położonej za budynkiem Gdańska 45. Uchwała ta została podjęta w związku z planowaną
budową parkingu w tym miejscu. Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powstanie
parkingu za budynkiem Gdańska 45. Jednakże okazało się, że najpierw należy uregulować kwestie służebności przesyłu.
Teraz, dzięki decyzji Rady, została załatwiona ostatnia sprawa przed rozpoczęciem oczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji.
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące Spółdzielni, a także korespondencję, która wpłynęła od
mieszkańców.
A.F.

ODPADY ZIELONE NA OSIEDLU
W odniesieniu do informacji zamieszczonej w biuletynie „Nasze Sprawy” nr 419 pt. „Od 1 kwietnia będą pojemniki
na zielone?” wyjaśniamy, że w dalszym ciągu Zarząd Spółdzielni prowadzi rozmowy na temat wywozu odpadów
zielonych z władzami Rumi oraz firmą wywożącą odpady. O rezultatach tych rozmów będziemy informować w kolejnych
wydaniach „Naszych Spraw”:
Zarząd Spółdzielni
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FINALISTKI OLIMPIADY Z II LO
26 marca br. w sali konferencyjnej hotelu „Sheraton” w
Sopocie odbył się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy o
Bezpieczeństwie „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”.
Organizatorami VIII edycji olimpiady są: Straż Miejska w
Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
Głównym celem olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży
szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W olimpiadzie brało udział 964 uczniów. W finałowej
trzydziestce znalazły się dwie uczennice II Liceum
Ogólnokształcącego w Rumi: Ewelina Kwiatek z kl. II b (4
miejsce) i Dominika Smentoch z kl. I b.
Smentoch D.: Ogromnie zaskoczyła nas wiadomość od
komendanta SM w Rumi, pana Romana Świrskiego, że
dostałyśmy się do finału wojewódzkiego. W trakcie pierwszych
etapów olimpiady w grudniu i lutym, musiałyśmy wykazać się
wiedzą teoretyczną na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Kwiatek E.: Warunkiem wystąpienia w finale było napisanie
projektu nt. bezpieczeństwa na drodze. Ja przygotowałam
propozycję budowy ronda w Redzie, które byłoby dobrym i
bezpiecznym rozwiązaniem dla podróżujących na Półwysep
Helski, natomiast Dominika napisała pracę dotyczącą poprawy
stanu bezpieczeństwa w mieście Lębork.
Smentoch D.: Projekty zostały pozytywnie przyjęte przez
komisję konkursową. Ostatnim naszym zadaniem, podczas
zmagań finałowych, było omówienie projektu przed jury i
zgromadzoną publicznością w oparciu o wykonaną
prezentację multimedialną. I to było dla nas bardzo dużym
przeżyciem. Towarzyszył temu ogromny stres, ponieważ w jury
(od red.: autorka jest nauczycielką ZSO II LO w Rumi)

zasiadło około 20 funkcjonariuszy Straży Miejskich z całego
województwa.
Kwiatek E.: Cieszymy się z koleżanką z nagród i wysokiej
oceny jury. Po zmaganiach konkursowych, na Skwerze
Kuracyjnym w Sopocie, odbyły się pokazy ratownictwa
drogowego z udziałem sopockich strażaków i to był już ten
element finału, kiedy zapomniałyśmy o tremie.
FINALISTKI opieką objęły panie: dyrektor Lucyna Oglęcka,
wicedyrektor Lucyna Penkowska, Monika Pranczke i Anna
Młodzikowska – Zachar.
Anna Młodzikowska – Zachar

MŁODZIEŻOWE ZMAGANIA BRYDŻOWE
18 kwietnia w gościnnych progach janowskiego
Domu kultury odbyły się Mistrzostwa Młodzieży szkolnej
w cyklu Grand Prix woj. pomorskiego z okazji 70.
rocznicy wyzwolenia Rumi o puchar Burmistrza Miasta.
W Mistrzostwach wzięło udział 42 zawodników.
W zmaganiach zwyciężyła para: Wojciech Ligman z
Krystianem Bojeczko, kolejne miejsca zajęły pary:
Szymon Konkel z Wojciechem Szybowski oraz Piotr
Sulżycki z Szymonem Bogusłowiczem. Bardzo dobrze
wypadły tez dwie rumskie pary z klubu DK SM „Janowo”:
Wernika Herrmann z Jakubem Zduńczykiem oraz Kaja
Miłek z Bartkiem Drabińskim.
S.Rudny
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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

Naszą ofertę znajdziesz na stronie: garmaznadrzeczka.prv.pl

Fundacja SŁOWO
zaprasza do wzięcia udziału
w wydarzeniu

Reklama_AXEL
4x5 cm

„Słowo na Plaży”
w ramach
VII Tygodnia Biblijnego

sobota 25 kwietnia 2015r.
na plaży miejskiej w Gdyni
w godz. 10.00-22.00
W programie: czytanie Pisma
Świętego, Świadectwa Wiary, Grupy
Uwielbienia, koncert zespołu
„Wyrwani z Niewoli”, Modlitwy,
Pieśni i wiele innych.
Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym Prezydenta miasta Gdyni
Wojciecha Szczurka.

CZYSZCZENIE
PROFESJONALNE
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek
meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91,
kom.601-416-463
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
własnościowe, 4 pokojowe, 69m2,
IV piętro, na mniejsze 2 lub 3
pokojowe w Rumi „Janowie”,
tel. 515 470 599

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.

ZAMIENIĘ 2 MIESZKANIA 28 m2 i
33m2 I i II piętro – własnościowe
na 3 pok. do II piętra,
tel. 668-430-458
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
2
pokojowe, własnościowe 47m2 na
mniejsze 2-pokojowe parter lub I
piętro
lub
równorzędne
zadłużone, spłacę zadłużenie
tel. 507-170-866
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KASZUBSKIE DISCO POLO
Pod znakiem kaszubskiego disco polo odbyła się
kolejna Kaszubska Niedziela w Janowie. Nowoczesne
brzmienie i dyskotekowe aranżacje z kaszubskim
tekstem, to nowa jakość w kaszubskiej kulturze, którą
promował zespół „BLIZA” (Latarnia Morska) z Chłapowa.
Na ścianach janowskiej galerii pojawiła się nowa
wystawa pani Anny Stryjewskiej pt. „Kaszuby
upastelnione", która w ciekawym ujęciu pokazała piękno
Kaszub i Kociewia.
Novum
Kaszubskiej
Niedzieli
były
pokazy
garncarskie pana Leszka Arkusińskiego z Człuchowa,
który pokazał swoje prace oraz umożliwił wszystkim

chętnym wykonanie na kole garncarskim garnka, misy
czy wazonu.
Kaszubską gwiazdą kabaretową okazał się pan
Tadeusz Makowski z Chmielna, który prowadził
kaszubskie gadki oraz nowe wersje kaszubskiego
abecadła.
Imprezę okrasiły jabłka, drożdżówki oraz ogórki i
chleb ze smalcem, który przygotowała pani Krystyna
Wolf z rumskiego Oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
Leszek Winczewski

SAMA-RAMA I NOGA W NOGĘ
ZAPRASZAJĄ!!!
WYCIECZKA PIESZO – ROWEROWA
sobota, 25 kwietnia 2015r.
ZABIERAMY ROWERY.
W RAZIE OPADÓW DESZCZU WYCIECZKA
ZOSTANIE ODWOŁANA
Zbiórka Dworzec PKP - Rumia, godz. 10.30.
Wyjazd z Rumi SKM-ką do Pruszcza Gdańskiego o
godz. 10.56.
Proszę o punktualne przyjście na zbiórkę z uwagi
na to, że kupujemy bilety zbiorowe.
Planowany powrót do Rumi około godz. 16.00.
Trasa wycieczki - SZLAK MENNONITÓW - 16.5 km
- ale jaka ciekawa trasa.
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