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I. Sztab w Teatrze Miejskim im. Witolda Gom-
browicza w Gdyni Teatr Miejski ul. Bema 26

10 stycznia
Program:
godz. 10.00 otwarcie sklepiku orkiestrowego, 

kiermasz ciast i słodkości wykonanych przez 
uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicz-
nych w Gdyni

godz. 10.00 - 12.00 - Finał Przeglądu Przedsta-
wień Bożonarodzeniowych gdyńskich szkół

godz. 12.00 - 12.30 - prezentacja programu ar-
tystycznego dzieci z Przedszkola nr 52 w Gdyni

godz. 12.30 - 14.30 - występy artystyczne dzieci 
i młodzieży z MDK w Gdyni

godz. 14.30 – występ Studia Tańca dla Dzieci 
z Witomina 

godz. 18.00 - Wielka Orkiestrowa Licytacja 
prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka (Dary, o których już wiemy, 
to cenne, a niejednokrotnie unikatowe i nie do kupienia na co dzień, 
przedmioty czy wizyty w niezwykłych miejscach,  m.in.: Uwaga! 
Niepowtarzalna OKAZJA! Można będzie  zaadoptować rekina z 
Akwarium Gdyńskiego! 

A ponadto: romantyczna noc dla dwóch osób w hotelu Willa 
Lubicz; wytworna, a zarazem pikantna kolacja korsarska na po-
kładzie Galeonu Dragon; porcelanowe kubki z kolekcji Villeroy & 
Boch;  serwis Dar Pomorza - podarowany przez Akademię Morską; 
koszulka z autografami uczestników  rajdu w Maroku od aktorki Darii 
Widawskiej; książka „39 i pół” z autografem Darii Widawskiej; 
linoryt Aleksandry Prusinowskiej pt.: „Piknik”; frotka gitarzysty 
Iron Maiden, zdobyta podczas koncertu zespołu w hali „Oliwia” 
przez p.o. Komendanta Miejskiej Policji w Gdyni – Roberta Leksyc-
kiego; podziwanie pięknej panoramy Gdyni z tarasu Sea Towers 
(dwa zaproszenia dla pięciu osób na określony dzień z możliwością 
zwiedzania wież).

Akademia  Morska
8 stycznia ul. Morska 81-87 godz. 20.00 - impreza przebierana w 

Klubie Studenckim „Bukszpryt” o tematyce „Fartuch Party” (nagrody 
dla przebranych)

9 stycznia ul. Morska 81-87 godz. 12.00 - POKER na Uczelni, 
zapraszamy wszystkich chętnych, nagrody dla najlepszych, wpisowe 
wrzucamy do puszek

10 stycznia al. Jana Pawła II 3 - od godz. 10.00 co godzinę 
seanse w planetarium - przenieśmy się w świat gwiazd,

- zwiedzanie symulatorów na Wydziale Nawigacyjnym.
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” ul. Zawiszy Czarnego 1
teren przed Klubem MW, godz. 12.00
Koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 

Wojennej, żołnierski poczęstunek dla uczestników Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Sala Kolumnowa Klubu MW, godz. 12.30
minikoncert Zespołu Wokalnego Klubu MW „Riwiera”, występ 

zespołów tanecznych „Małe Róże” i „Róże Wiatru” z Klubu MW, 
prezentacja układu tanecznego w wykonaniu gimnastyczki Alek-
sandry Zbroś, scenka teatralna w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 44 w Gdyni, pokaz tańca BREAK DANCE, wy-
stęp słuchaczy Gdyńskiej Szkoły Artystycznej, prezentacja Akademii 
Marynarki Wojennej, występ zespołu wokalnego z Klubu Garnizo-
nowego w Gdyni Babich Dołach, prezentacja Bractwa Rycerskiego 
„Obrońcy Zamku Puckiego”

godz. 12.00 – 16.00
sprzedaż gadżetów w sklepiku Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, makijaż dla dzieci, rozgrywki szachowe, licytacje, konkursy 
i quizy dla uczestników WOŚP. Liczba wolontariuszy: 1.000

II. Sztab YMCA Gdynia Budynek YMCA ul. Żeromskiego 26
10 stycznia od godz. 12.00
pokaz walk rycerskich - Bractwo Rycerskie Wolna Kompania 

Piechoty Lekkiej, Gdański Pipe Band - zespół szkockich dudziarzy 
w oryginalnych strojach, pokazy taneczne: taniec irlandzki, taniec 
szkocki, taniec towarzyski, taniec brzucha, break-dance, hip-hop, 
salsa, pokazy sztuk walki: kung-fu, aikido shoshin dojo, kendo, 
akrobatyczne show, pokazy ratownictwa medycznego.

Pierwszy Wielkoorkiestrowy Marsz „Nordic Walking”. Maszeruje-
my ulicami miast pod hasłem „ POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”. Startu-
jemy o godz. 13.00 - w Gdyni YMCA, ul. Żeromskiego, rejestracja 
uczestników i rozdanie numerów startowych.

godz.12.30 - wspólna rozgrzewka z nauką 
techniki NORDIC WALKING

godz. 15.00 - zakończenie marszu
Serdecznie zapraszamy wszystkich, mamy 

kijki dla Ciebie!!!
Centrum Nauki EXPERYMENT
al. Zwycięstwa 96/98 godz. 10.00 – 16.00
Wstęp do EXPERYMENTU bezpłatny!
godz. 11.00 - 15.00 Science Show (co go-

dzinę!), warsztaty udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla każdego, eksperymenty 
„przy stoliku”, spotkanie z „żywymi” robotami, 
zabawy dla najmłodszych z zuchami

godz. 15.00 - 15.30 występ niesamowitej 
grupy bębniarzy „Ebanacoma”

Największa puszka WOŚP!
Współorganizatorzy: Centrum Nauki EXPE-

RYMENT, Hufiec ZHP Gdynia, RoboCAMP 
patronat medialny: edudziecko.pl 

PitStop Gdynia ul. Węglowa 22
Gokarty, elektroniczny paintball, symulatory, piłkarzyki, ciepły 

posiłek dla wolontariuszy, licytacja WOŚP, wieczorna impreza z 
muzyką: tech-house, progressive, minimal z udziałem  dj-ów Vacos, 
Sophisty, D-Feens

od godz. 15.00 bawimy się w:
- Klubie Muzycznym Rockz, ul. Warszawska 5
koncerty zespołów rockowych: Dogs, Empire, Chassis, Broken 

Betty, Sinus
Klubie Dwa Światy, al. Jana Pawła II 9
Gramy też: w Zespole Szkół nr 12, Obłuże, ul. Sucharskiego 

10, Gdyńskiej Szkole Społecznej, Grabówek, ul. Kapitańska 
37. 

Zapraszamy także do wzięcia udziału w aukcjach, loteriach i do 
sklepików z gadżetami WOŚP na terenie YMCA Gdynia i Centrów 
Handlowych: Wzgórze, Tesco Karwiny, Tesco Chylonia

liczba wolontariuszy: 500
III. Sztab IV Liceum Ogólnokształcącego ul. Morska 186
10 stycznia. Program: zbiórka do puszek, aukcja gadżetów, pokaz 

udzielania pierwszej pomocy. Liczba wolontariuszy: 50
IV. Sztab Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni 

ul. Strażacka 15
10 stycznia CENTRUM WITAWA, Witomino ul. Wielkokacka 2
godz. 10.00-16.00 
Program: występy artystyczne: pokaz zespołu tańca „Tabu”, jaseł-

ka - przedstawienie dla najmłodszych, pokazy tańca nowoczesnego, 
pokazy wschodnich sztuk walki, kung fu, pokazy kendo, koncert 
Ogniska Muzycznego RYTM, konkursy karaoke, koncert „Śpiewajmy 
Razem” - przeboje Starego Dobrego Małżeństwa 

Ponadto: kiermasz ceramiki artystycznej, malowanie twarzy 
– maski karnawałowe, stoisko z gadżetami WOŚP, loteria fantowa,  
prezentacja jachtu sportowego, konkurs węzłów żeglarskich - Klub 
Jachtowy STAL Gdynia, Wielkie Wegetariańskie Gotowanie ( pokazy 
i degustacja kuchni wegetariańskiej), sprzedaż ciast i wypieków, 
pokaz technik ratownictwa medycznego, bezpłatne zabiegi bioener-
goterapeutyczne Jana Treppnera.

KLUB „UCHO” ul. Św. Piotra 2
10 stycznia godz. 15.00 - 22.00
występy zespołów, między innymi: Weatherstorm, Watykan, 

Boruta, Darvin, Pivot Joint, Plebania, Kiev Office. podczas koncertu 
odbędą się aukcje i licytacje atrakcyjnych gadżetów (na licytacji: złota 
biżuteria, obrazy, rzeźby i ceramika artystyczna, zabawki, gadżety 
muzyczne i filmowe). Organizatorzy: Pierwsza Społeczna Szkoła 
Podstawowa, Stowarzyszenie „Młoda Gdynia”, Pierwsze Społeczne 
Gimnazjum, Gdyńskie Liceum Autorskie STO, Ognisko Muzyczne 
RYTM, Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, Centrum 
Rodzinne WITAWA. Liczba wolontariuszy: 50.

Będzie się działo także:
10 stycznia
Plaża Śródmieście (okolice Contrast Cafe) 
Program: przejazdy samochodami terenowymi, przejazdy quada-

mi, pokaz jazdy na motocyklach, ścianka wspinaczkowa, pokazy 
paralotniowe, pokazy sprzętu militarnego, pokazy Lubelskiego To-
warzystwa Rekonstrukcji Historycznych, dla wszystkich zziębniętych 
kuchnia polowa. Przy Contrast Cafe znajdzie się scena, na której 
prowadzona będzie licytacja przedmiotów.

Organizatorzy: Contrast Cafe, Kolibki Adventure Park, Smile 
Reprezent. �

18. Finał WOŚP w Gdyni 10 stycznia 2009 r.
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Wyjazd na Światową Wystawę EXPO 2010 
do Szanghaju we wrześniu tego roku będzie 
główną nagrodą ósmej edycji konkursu „Gdyń-
ski Biznesplan”, który ruszył 4 stycznia 2010r. 
Do 31 stycznia trwa rekrutacja uczestników. 

Konkurs adresowany jest przede wszyst-
kim do osób nieprowadzących jeszcze 
działalności gospodarczej oraz działających 
już na rynku małych przedsiębiorstw. Warun-
kiem uczestnictwa jest zobowiązanie do pro-
wadzenia przyszłej bądź też przeniesienia 
obecnej działalności na teren Gminy Gdynia. 

Konkurs „Gdyński Biznesplan” zostanie 
przeprowadzony w trzech etapach na te-
renie Gminy Gdynia w terminie 4 stycznia 
- 31 maja 2010 roku. W pierwszym etapie  
od 4 do 31 stycznia 2010 r. uczestnicy 
konkursu złożą organizatorowi (tj. Gminie 
Miasta Gdyni) zgłoszenia udziału, które 
można pobrać ze strony internetowej 
miasta: www.gdynia.pl lub bezpośrednio 
w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 
10 Lutego 24, pokój nr 524, V p., od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. 

Zgłoszenia z własnoręcznym podpi-
sem należy przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, al. Piłsud-

skiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem 
„Gdyński Biznesplan 2010” lub dostarczyć 
osobiście do siedziby Urzędu Miasta 
Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pokój nr 524, 
V p., od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00, lub wysłać drogą elektro-
niczną na adres: biznesplan@gdynia.pl .

W drugim etapie uczestnicy dostar-
czają organizatorowi przygotowane biz-
nesplany w terminie do 31.03.2010 r. 
Podczas tego etapu przeprowadzone 
zostaną bezpłatne szkolenia w zakresie 
prawidłowej konstrukcji biznesplanów. 

Etap trzeci zakończy się wyłonie-
niem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem 
wyników podczas finałowej gali w dniu 
31.05.2010 r. Regulamin, harmonogram 
i inne szczegóły konkursu znajdują się 
na stronie internetowej www.gdynia.pl  
oraz na www.przedsiebiorczagdynia.pl.

W dotychczasowych siedmiu edycjach 
wzięło udział łącznie 1347 uczestników, któ-
rzy zaprezentowali 1299 pomysłów bizneso-
wych. 18 spośród 21 laureatów (zwycięzców 
pierwszych trzech miejsc) założyło własne 
firmy, które prężnie działają i dynamicznie 
się rozwijają, jak choćby IVO Software. �

Gdyński Biznesplan 2010

Przed nami piąta edycja Nagrody Literac-
kiej Gdynia, przyznawanej w każdym roku 
w kategoriach: poezja, proza, esej. Do 31 
stycznia 2010 r. można zgłaszać kandyda-
tury - książki wydane w 2009 r. i ich autorów. 
Zwycięzca otrzyma statuetkę – Gdyńską 
Kostkę Literacką oraz nagrodę pieniężną w 
wysokości 50 000 zł. Do 31 stycznia 2010 
r. zgłoszenie powinno być dostarczone do 
Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpły-
nie po tej dacie, może zostać uwzględnione 
tylko za zgodą Kapituły. Tryb zgłaszania 
książek do Nagrody Literackiej Gdynia 
obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły 
pod adres:  

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Świętojańska 141-143 81-401 Gdynia 

z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” 
następujących materiałów:

-  pisemnego zgłoszenia książki do Na-
grody, 

- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej 
do Nagrody, które będą przeznaczone dla 
członków Kapituły, do prac związanych z 
wyłonieniem laureatów konkursu. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
-  imię i nazwisko autora,
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania 

książki, 
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w 

tym numer telefonu) osoby lub instytucji 
zgłaszającej. 

Szczegółowy regulamin Nagrody znajduje 
się na stronie internetowej:

http://www.nagrodaliterackagdynia.pl/ .
Wszelkich informacji udziela Sekretarz 

Kapituły – Violetta Trella, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-
143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, fax 
58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.
pl.  �

16 lutego 2010 r. rozpoczną się plenerowe 
zdjęcia do „Czarnego czwartku” – pierwsze-
go filmu fabularnego o masakrze grudniowej 
w 1970 r. w Gdyni. Honorowy patronat nad 
filmem objął Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. 

Autorami scenariusza, wiernie odtwarza-
jącego tamte wydarzenia, w oparciu o losy 
gdyńskiego stoczniowca Brunona Drywy, 
który 17 grudnia zginął od strzału w plecy, a 
także jego rodziny oraz na podstawie relacji 
i dokumentów są: Mirosław Piepka i Michał 
Pruski - dziennikarze, którzy jako kilkuna-
stoletni chłopcy byli świadkami wydarzeń w 
Gdańsku i w Gdyni. To gdyńską tragedię wy-
brali jako temat filmu, gdyż po pierwsze, to w 
tym mieście, w którym  nie doszło do żadnych  
rozbojów, czy aktów  wandalizmu - władza 
ludowa dopuściła się zbrodni ludobójstwa na 
stoczniowcach, którzy szli po prostu rano do 
pracy. Zarazem to w Gdyni,  po raz pierwszy 
przedstawiciel władzy ludowej  (ówczesny 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
Jan Mariański) rozmawiał ze strajkującymi  
robotnikami, co było ewenementem. 

Film wyreżyseruje Antoni Krauze. Auto-
rem zdjęć będzie Jacek Petrycki, a muzyki 
– Michał Lorenc. W głównych rolach za-
grają: Marta Bucka-Honzatko z Krakowa 
oraz aktorzy scen trójmiejskich  – Marta 
Kalmus-Jankowska i Michał Kowalski. W 
rolach epizodycznych wystąpią Wojciech 
Pszoniak - jako Władysław Gomułka, Piotr 
Fronczewski - jako Zenon Kliszko, Krysty-
na Janda - jako anonimowa kobieta, Witold 
Dębicki jako Mieczysław Moczar. Premiera 
filmu planowana jest na jesień 2010 r. 

UWAGA!
Realizacja zdjęć plenerowych przewidzia-

na na połowę lutego i pierwsze dni marca 
(głównie w weekendy) - wiązać się będzie z 
koniecznością  zmian w organizacji ruchu i 
pewnymi utrudnieniami, zwłaszcza w rejonie 
przystanku Gdynia Stocznia, ale również 
w okolicy Urzędu Miasta. Filmowcy mają 
nadzieję, że zostaną one przyjęte przez 
gdynian ze zrozumieniem.

Ze stosownym wyprzedzeniem zostaną 
opublikowane w tej sprawie komunikaty. 

Ekipa filmowa poszukuje kostiumów, re-
kwizytów, mebli, odzieży (każdego rodzaju 
- roboczej, cywilnej, odświętnej) z lat 60. i 70. 
Osoby, które posiadają takie rzeczy i zechcą 
podarować je na rzecz filmu, proszone są o 
kontakt pod nr telefonu: 58 627 45 27 lub 
e-mailowo: biuro@gdynia70.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej 
filmu: http://www.gdynia70.pl/. �

W Gdyni powstaje             
film o Grudniu’70

Centrum Aktywności Seniora rozpoczyna 
nowy pilotażowy program profilaktyczny dla 
osób po 60. roku życia, które pragną dbać o 
siebie oraz zachować witalność i energię. 

Wśród proponowanych zajęć można 
znaleźć te najmodniejsze jak: aqua aerobik, 
Tai – Chi, Chi – Kung, pilates, body ball, 
joga, spinning, bosu, nauka i doskonalenie 
pływania, siłownia, gimnastyka z elementami 
pływania.  Zajęcia odbywać się będą od 18 
stycznia w różnych obiektach sportowych 
na terenie gdyńskich dzielnic. Istnieje możli-
wość wybrania jednego rodzaju zajęć. Koszt 
to 40 zł za semestr, czyli około 2 zł jedno-
razowo. Zapisy odbywać się będą w dniach 
11-15 stycznia 2010 r.  w godz. 9.00 – 15.00 

w siedzibie Centrum Aktywności Seniora (ul. 
3 Maja 27/31). Projekt przewidziany jest dla 
355 osób. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w sekretariacie CAS, tel. (058 )661 
55 38, a także na stronie internetowej: www.
cas.gdynia.pl.

Program ma charakter pilotażowy. Jeśli 
spotka się z zainteresowaniem, będzie kon-
tynuowany. Finansuje go Miasto Gdynia.

Centrum Aktywności Seniora orga-
nizuje seniorom różne formy spędza-
nia wolnego czasu. Istniejący już szero-
ki wachlarz zajęć edukacyjnych, kultu-
ralnych, rozrywkowych i integracyjnych 
sprawił, że w Gdyni ponad 10 tys. osób 
aktywnie korzysta z aktualnej oferty.�

V edycja Nagrody Literackiej Gdynia

Gdyński program dla aktywnych 60-latków

Od 4 stycznia 2010 r. portal internetowy 
2wojna.gdynia.pl, który przedstawia proble-
matykę okupacji niemieckiej w Gdyni, zyskał 
nowe oblicze. 

Poszerzono kalendarium wydarzeń z lat 
1939-1945. Dołączono wykaz strat niemiec-
kich zadanych przez polskich obrońców 
podczas kampanii wrześniowej w Gdyni, 
a także nowe materiały archiwalne, mapy i 
dokumenty obrazujące okres okupacyjny w 
mieście. Zapraszamy na nową stronę porta-

lu: www.2wojna.gdynia.pl/new_www. 
Portal jest częścią projektu edukacyjnego 

„Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”, 
w ramach którego Gdynia, jako jedyne mia-
sto w Polsce, bada skalę strat osobowych 
swoich mieszkańców, poniesionych podczas 
II wojny światowej. Ogólny cel projektu to 
zebranie, weryfikacja i opracowanie danych 
statystycznych i informacji historycznych 
związanych z dziejami Gdyni w okresie II 
wojny światowej.  �

Nowa wersja portalu 2wojna.gdynia.pl

31 stycznia 2010 r. mija termin składania 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych za 2009 r. oraz wnoszenia 
opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2010 
roku. Druki oświadczeń można otrzymać w 
pokoju 223 (II piętro) w godz. 8.00 - 16.00 
Urzędu Miasta Gdyni lub pobrać ze strony 
internetowej Urzędu www.gdynia.pl/alkohol 
(Urząd Miasta, sprawa do załatwienia, napo-
je alkoholowe, druk u dołu tabeli - oświadcze-
nie o wartości sprzedaży alkoholu).

Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty 
dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni 
lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. 
w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 
5045 należy złożyć do 31 stycznia 2010 r. w 
pokoju 223. �

Uwaga                            
sprzedawcy alkoholu
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Honorowe krwiodawstwo jest działaniem 
wybitnie szlachetnym i bezinteresownym, 
podejmowanym w celu ratowania zdrowia i 
życia drugiego człowieka. Stanowi ono naj-
pełniejsze potwierdzenie ludzkiego brater-
stwa i wysokiego humanitaryzmu. Tych wła-
śnie ludzi w Gdyni nie brakuje. Gdynia jest 
dumna ze swoich krwiodawców, ponieważ 
od szeregu lat jest miastem przodującym 
oraz bezkonkurencyjnym w województwie 
pomorskim. 

Gdynianie zrzeszeni w klubach HDK 
oddali w 2009 roku do Pomorskiego Banku 
Krwi ponad 3 800 litrów tego bezcennego 
leku, przebijając parokrotnie inne miasta 
naszego regionu. 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
które przypadają co roku od 22 do 26 listo-
pada br., w Gdyni odbyło się szereg uroczy-
stości, w czasie których wielu krwiodawców 
zostało uhonorowanych m.in.: Medalem 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu” - Andrzej Blok i Stanisław 
Daczkowski, „Honorową Odznaką PCK” 
- Bogusław Frątczak, Andrzej Rogacki, 

Bolesław Waszkiewicz, Julian Michaś, 
Andrzej Różyński i Krzysztof Wasilewski.
Honorową Odznaką „Zasłużony Krwiodaw-
ca Pomorza” - Marek Rejmak i Wiesław 
Szymyślik. Odznaką „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” m.in. - Łukasz Dunst, Bogdan 
Jankowski, Mariusz Jagłowski, Adam 
Hyra, Małgorzata Kurzyńska, Tadeusz 
Piask, Bogdan Plewka, Jarosław Prądzyń-
ski, Henryk Meyer, Tadeusz Sulewski, 
Wojciech Wosek.

Z tej okazji odbył się również konkurs na 
Najlepszego i Najaktywniejszego Krwiodaw-
cę Roku Gdyni 2009. Laureatami zostali, 
wśród krwiodawczyń Małgorzata Piekarska 
ze Stoczniowego Klubu HDK przy Stoczni 
Gdynia S.A., a wśród krwiodawców najlepsi 
okazali się ex aequo Zbigniew Mrozowski 
ze Stoczniowego Klubu HDK przy Stoczni 
Gdynia S.A. oraz Julian Michaś z Miej-
skiego Klubu HDK w Gdyni. Otrzymali Oni 
gratulacje, piękne puchary, dyplomy, podzię-
kowania oraz upominki. 

Krwiodawcy Gdyńscy bardzo aktywnie 
uczestniczą również w uroczystościach pa-

triotyczno-religijnych organizowanych przez 
władze samorządowe naszego miasta oraz 
zabezpieczają coroczny „Bieg Solidarności” 
organizowany 15 sierpnia każdego roku. Or-
ganizują także m.in. wycieczki np. wycieczka 
szlakiem historycznym Wilno-Kowno-Troki,  
w której uczestniczyło 50 krwiodawców z 
rodzinami. W 2009 roku bardzo ważną rolę 
odegrały w zabezpieczaniu Banku Krwi am-
bulansowe akcje poboru krwi w gdyńskich 
szkołach ponadgimnazjalnych. Finałem 
działalności 2009 r. było powołanie trzech 
nowych Klubów HDK w naszym mieście.

Należy z satysfakcją nadmienić, że 
Strażacki Klub HDK przy Komendzie 
Miejskiej Straży Pożarnej  w Gdyni zajął 
pierwsze miejsce w Polsce w konkursie 
„Ognisty ratownik – gorąca krew”. Wśród 
klubów strażackich zorganizowali najwięcej 
ambulansowych akcji poborów krwi, które 
zaowocowały największą liczbą oddanych 
litrów leku niczym niezastąpionego.

Gdynia serdecznie dziękuje swoim 
krwiodawcom oraz osobom wspierającym tę 
wzniosłą, szlachetną i humanitarną ideę. �

Gdyńscy krwiodawcy sumują rok

Dla rodziców 
Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 

zaprasza wszystkich rodziców, którzy do-
świadczają trudności w wychowaniu dziecka 
lub/ i po prostu chcą wzbogacić swoją wiedzę 
i umiejętności wychowawcze na spotkanie 
zatytułowane „Pochwała i zachęta. Jak do-
brze chwalić dziecko?” 18 stycznia 2010r. na 
godz. 16.30. Zajęcia mają charakter wykła-
dowo - warsztatowy, trwają 2,5 godziny.  

Miejsce spotkania: Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni, ul. 
Opata Hackiego 13, sala nr 10,  tel. (058) 
623 31 39. Spotkanie odbywa się w ramach 
comiesięcznych zajęć otwartych dla rodzi-
ców pt. „Szkoła dla rodziców”.

***
W klubie Minga przy Bulwarze Nadmor-

skim 21 stycznia startuje cykl czwartkowych 
spotkań integracyjnych dla rodziców małych 
dzieci. 

Oto program spotkań:

- 21 stycznia 2010 r., godz. 10.30 - 12.00 
- karnawałowe przysmaki dla dzieci będą 
przygotowywali Jola Słoma i Mirek Trym-
bulak autorzy książek kulinarnych „Nakarmić 
duszę” i „Ubrać duszę” oraz autorzy progra-
mu: „Atelier smaku”,

- 18 lutego 2010 r., godz. 10.30 - 12.00 
- spotkanie z mgr fizjoterapii Renatą Skwier-
ską „Zapobieganie najczęstszym proble-
mom rozwojowym wieku niemowlęcego i 
poniemowlęcego”,

- 18 marca 2010 r., godz. 10.30 - 12.00 
- spotkanie ze specjalistą ds. laktacji - Iwoną 
Guć,

- 22 kwietnia 2010 r., godz. 10.30 - 12.00- 
terapia i zabawa ze zwierzętami z Fundacji 
„Dogtor”. Propozycje spotkań z innymi 
specjalistami można zgłaszać w Urzędzie 
Miasta Gdyni, Samodzielnym Referacie ds. 
Osób Niepełnosprawnych, e-mail:niepelno-
sprawni@gdynia.pl, tel. (058) 66 88 790.  �

Już po raz 40 w salonie komendanta 
żaglowca szkolnego „Dar Pomorza” - dziś 
100 letniego statku-muzeum - odbyło się 
tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury 
Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny 
Sekstant”. 

Komisja, w skład której wchodzili cieszący 
się wysokim autorytetem i mający znakomite 
dokonania kapitanowie, wnikliwie przeanali-
zowało najciekawsze, charakteryzujące się 
szczególnymi walorami żeglarskimi wyprawy 
i inne dokonania naszego jachtingu morskie-
go w minionym, 2009 roku.   

Tytuł Żeglarza Roku 2009, „Srebrny 

Sekstant” i I Nagrodę Honorową „Rejs Roku 
2009”  jednogłośnie przyznano kapitan Jo-
annie Pajkowskiej s/y „Mantra Asia”, której 
rejs na niewielkiej łódce miał, w zestawieniu 
z innymi, kilka cech wyjątkowych – był pierw-
szym polskim, po „Mazurku”, kobiecym sa-
motnym rejsem wokółziemskim oraz rejsem 
najszybszym w historii polskiego żeglarstwa, 
z jednym tylko, krótkim, wymuszonym wa-
runkami pogodowymi, postojem w porcie. 

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2009”
 - ex aequo otrzymali: Natasza Caban 

s/y „Tanasza Polska Ustka” i Andrzej Le-
piarczyk s/y „Mighty Chicken”.

III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2009” 
otrzymała: Marta Sziłajtis-Obiegło s/y 
„Mantra Ania”.

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2009”:  
Kpt. Maciej Krzeptowski, Kpt. Michał May-
Majewski, Kpt. Magda Makowska, Kpt. 
Ireneusz Zubko. 

Nagroda Specjalna Polskiego Związku 
Żeglarskiego - Jacht Klub AZS Wrocław.

Nagroda prezydenta Gdańska „Burszty-
nowa Róża Wiatrów” - Joseph Conrad Yacht 
Club z Chicago.

Nagroda magazynu sportów wodnych  
„ŻAGLE” - Andrzej Czapiewski. �

Laury dla najlepszych żeglarzy

Od 1 stycznia nie płacimy za wydanie 
dowodu osobistego. Nie ma  znaczenia, czy 
to pierwszy dowód dla osiemnastolatka, czy 
kolejny wydawany ze względu na zagubienie 
poprzedniego, zmianę nazwiska, adresu 
zameldowania. Jedyny koszt, jaki ponosimy 
to opłata za zdjęcie.

Warto przypomnieć, że dowód osobisty 
zawierający nieaktualne dane traci ważność 
po trzech miesiącach. W przypadku zmiany 
stanu cywilnego lub adresu zamieszkania 
należy więc niezwłocznie złożyć wniosek o 
wymianę dokumentu. 

Obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok 
życia, a nie posiadają dowodu osobistego 
podlegają karze ograniczenia wolności do 
miesiąca lub karze grzywny. 

Brak dowodu osobistego uniemożliwi 
załatwienie spraw w wielu instytucjach, na 
przykład w bankach.  �

Dowód osobisty -                  
za darmo

W ostatnich dniach starego roku na redzie 
gdyńskiego portu intrygował widok statku z 
ogromnym dźwigiem na pokładzie.

Oto rozwiązanie zagadki:
Młodszy z dwóch gdyńskich terminali 

kontenerowych - Gdynia Container Terminal 
S.A. wzbogacił się o kolejną kontenerową 
suwnicę nabrzeżową.Suwnica przybyła na 
pokładzie specjalistycznej jednostki Zhen-
hua 5, pływającej pod banderą St. Vincent. 
Ten mierzący 194 metry długości statek 
przypłynął z Szanghaju. Przy Nabrzeżu Buł-
garskim należącym do GCT zacumował 28 
grudnia.Suwnica pracująca w Gdynia Con-

tainer Terminal S.A. przyczyni się znacząco 
do zwiększenia zdolności przeładunkowych 
zarówno samego terminalu, jak i całego 
gdyńskiego portu.

Przypomnijmy, że Gdynia Container 
Terminal S.A. zainaugurował działalność 
przeładunkową 24 marca 2006 roku, kiedy 
to przy Nabrzeżu Bułgarskim zacumował 
kontenerowiec „Enforcer” armatora CMA 
CGM. GCT obecnie współpracuje już z blisko 
20 armatorami oceanicznymi, dowozowymi 
oraz krótkiego zasięgu. GCT jest członkiem 
Grupy Hutchison Port Holdings (HPH), posia-
dającej udziały w terminalach w 25 krajach 

Australii, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki, 
Europy i obu Ameryk. HPH jest liderem na 
globalnym rynku przeładunku kontenerów. W 
2008 roku Grupa HPH przeładowała łącznie 
67,6 miliona TEU. GCT obsługuje głównie 
kontenerowe serwisy dowozowe, które 
łączą Polskę z portami bazowymi Europy 
Zachodniej. Wykorzystując swój potencjał 
do przeładunku sztuk ciężkich, GCT realizuje 
również szereg projektów w tym zakresie.

Źródło informacji: Dział Public Relations 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Szczegóły: www.port.gdynia.pl �

Rośnie potencjał gdyńskiego portu
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 - 19.00. Z radnymi dyżu-
rować będą funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 
na dyżury radnych w każdą środę w godz. 
17.00 - 18.00: 13.01 - Maria Czerwiec, 20.01 
- Piotr Rojek. 13.01 w godz. 17.00 - 18.00 
- dyżurować będzie radny Miasta - Marcin 
Horała. Ponadto 20.01 w godz. 17.00 - 18.00 
dyżurować będą funkcjonariusze Straży 
Miejskiej. Dyżur radnej miasta Ewy Krym w 
ostatni piątek miesiąca od  godz. 11.30 do 
12.30 w sali nr 43 SP 40 ul. Rozewska 33.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. (058) 664 
35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy 
czwartek w godz: 17.00 - 18.00. W pierwszy 
czwartek miesiąca w godz.17.00 - 19.00 dy-
żuruje Przewodnicząca Rady Jadwiga Ste-
faniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/. Ponadto w 
biurze rady dyżuruje radny miasta Marcin 
Horała w każdy drugi czwartek miesiąca w 
godz.17.00 - 18.00. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.gdynia-cisowa.info

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

zaprasza mieszkańców do biura Rady w 
Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Jowisza 
60 (tel. 058 621 40 29) w każdy wtorek, środę 
i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 
i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 
dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. 
Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę od 
godz. 17.00 do 18.00. 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: 
rada.chwarzno@gdynia.pl

***
Od 14.12 Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa 

(SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza miesz-
kańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 
- 11.00, w piątki 8.00 -14.00 oraz na dyżury 
radnych w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca 17.30 - 18.30.

Strona: http://stronarady.dabrowka.net. 
***

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych w środy 
w godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wi-
tomińskiej 8. 

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 rad-
ni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 
17.00 – 18.00. Harmonogram dyżurów: 
14.01 – Rafał Daniluk, 21.01 – Teresa Dy-
szlewicz, 28.01 – Zenon Roda, 4.02 – Lech 
Woltersdorf, 11.02 – Halina Raszka, 18.02 
– Adam Olszewski, 25.02 – Zenon Roda, 
4.03 – Regina Szmal, 11.03 – Rafał Da-
niluk, 18.03 – Teresa Dyszlewicz, 25.03 
– Zenon Roda. W każdy 2 -gi czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurach radnych w biurze 
Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18, w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz.17.00-18.00 dyżuruje 
przewodniczący Rady M. Bodziński i przed-
stawiciele Straży Miejskiej. Radni dyżurują w 
godz.17.00 - 18.00 w każdy poniedziałek.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV 
LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 - 
18.00. I tak: 14.01 - Ewa Bałdyga. W każdy 
pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30 - 16.30 
dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiat-
kowski. Ponadto w każdy trzeci czwartek 

m-ca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca, w siedzibie biura 
Rady Dzielnicy, która mieści się w Centrum 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. 

***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w 

miesiącu styczniu 2010 roku biuro Rady 
będzie czynne w poniedziałki w godz.  15.30 
-19.30,wtorki w godz. 14.30 -19.30, środy 
w godz. 14.30 -19.30. W drugi poniedziałek 
miesiąca tj. 11.01.10 r. w godz.18.00-19.00 
dyżuruje radny miasta Gdyni Marek Łucyk. 
Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy 
w miesiącu styczniu  2010 r.: 11.01- Irena 
Mossakowska, 18.01- Sajchta Grażyna, 
25.01- wiceprzewodniczący Zarządu Dzielni-
cy Jan Gumiński. Informujemy również, że  
w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 
dyżurują funkcjonariusze Komisariatu Policji 
Gdynia Oksywie i Straży Miejskiej.

***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Go-

debskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest 
w: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00 
- 18.00, środa 8.00 - 12.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty 
Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej 
Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we 
wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w 
godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. 
Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl.

W każdy czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. 
Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczy-
nialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze 
Rady, Wiceprzewodnicząca - Ewa Zieno-
wicz w każdą czwartą środę miesiąca w 
godz. 16.30 - 17.30 w Przychodni Orłowo, a 
Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można 
umówić się na spotkanie w innym terminie za 
pośrednictwem biura Rady. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. 
Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. 
w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 
- 12.00 oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. 
W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur 
pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej. Ponadto w świetlicy socjo-
terapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 
150 w każdy wtorek w godz.10.00-12.00 w 
celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami 
dyżuruje również funkcjonariusz Policji i 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy 
ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 
664 56 21. I tak: 13.01 - Elżbieta Daszke, 
20.01 - Maria Dombrowska, 27.01 - Beata 
Kalinowska. W I środę m-ca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz 
Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady Dzielnicy czynne jest w: ponie-
działki - godz. 15.00 - 19.00, w środy - godz. 
10.00 - 15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00. 
Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w 

poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I ponie-
działek miesiąca - Józef Leszczyński, wi-
ceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek 
miesiąca - Wiesława Nadolska, przewod-
niczaca Zarządu III poniedziałek miesiąca 
- Alicja Kowalczyk, wiceprzewodniczaca 
Zarządu. Radni pełnią dyżury we czwartki 
w godz. 17.00 - 18.00: 14.01 - Zdzisława 
Reclaff - przewodnicząca komisji Bezpie-
czeństwa i Sportu, 21.01 - Włodzimierz 
Walczykowski - komisja Bezpieczeństwa 
i Sportu, 28.01 - Ryszard Dziedzinkiewicz 
- przewodniczący komisji Gospodarki Ko-
munalnej Rada Miasta Joanna Chacuk 
dyżuruje w Biurz Rady Dzielnicy w 3 środę 
miesiąca w godz. 12.30 - 13.30. Rada Dziel-
nicy Redłowo posiada adres e-mail:rada.
redlowo@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, 

że dyżury radnych dzielnicy odbywają się 
w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 w 
biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 
21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury 
strażników miejskich. W każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
w biurze rady dyżur pełni radny miasta An-
drzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek 
w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w 
godz.15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00-
18.00. Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza 
do odwiedzenia strony internetowej rady: 
www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kon-
taktowanie się z radą poprzez adres e-mail:
rada.srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady 
w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Sta-
rodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w 
godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 13.01. – Bogdan Grzybowski, 
20.01. – Jadwiga Hościło, 27.01. – Elżbieta 
Kamińska. W drugą środę miesiąca podczas 
dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel 
Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca 
dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław 
Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. 
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 
15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur 
pracownik MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

informuje, że przewodniczący Henryk 
Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w 
drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 
- 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta 
Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie 
Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 
17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jaż-
dżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę 
miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny 
Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w 
każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury rad-
nych odbywają się w każdy wtorek w godz. 
17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek mie-
siąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. 

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że Przewodniczący Zarządu Je-
rzy Dolata dyżuruje w środę w godz. 16.00 
- 17.00. Wiceprzewodnicząca Kazimiera 
Zaremba we wtorek w godz. 16.00 - 17.00. 
Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. 

Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. 
Legionów 67 tel. (058) 620 87 69 czynne jest 
we wtorek, środę w godz. 11.00 - 18.00. �

Rady Dzielnic informują
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Pływacy „Delfina” na medal
Bardzo udany start zanotowali  pływacy 

KS Delfin Gdynia podczas ostatnich za-
wodów w tym roku kalendarzowym. Miting 
w Lęborku (19.12.2009) był okazją do po-
prawienia rekordów życiowych, klubu oraz 
okręgu pomorskiego. 

Ogółem zawodnicy trenowani przez duet 
trenerów: Przemysław Czoków, Artur 
Ziniewicz wywalczyli 24 medale, co po-
zwoliło na zajęcie 2 miejsca w klasyfikacji 
zespołowej. Lepsi okazali się tylko pływacy 
gospodarzy - Solexu Lębork. W zawodach 
startowało ok. 360 zawodników z 16 klubów. 
Oprócz pucharu dla drużyny nasi zawodnicy 
wygrywali w 3 kategoriach na najlepszego 
zawodnika: Nicola Warszawska uzyskała 
najwartościowsze wyniki wśród 11 latek, Mi-
chał Laskowski wśród 10 - latków oraz Ma-
teusz Arndt wśród 11-latków, który poprawił 
kolejny rekord okręgu pomorskiego na dy-
stansie 100 zm (1:14,23). Warto podkreślić, 
że gdyński klub reprezentowała rekordowa 
43-osobowa grupa zawodników.

Medale zdobyli:
Mateusz Arndt 100 dow, 100zm 1 miej-

sce
Michał Laskowski 100 grzb,50 mot 1 

miejsce 100 zm 1 miejsce
Nicola Warszawska 100 klas 1 miejsce 

100 dow,100 zm 2 miejsce
Alicja Grudnowska 100 grzb 1 miejsce
Błażej Mańczak 100 grzb 2 miejsce 100 

dow,100 zm 3 miejsce
Barbara Dalkowska 100 mot 2 miejsce
Laura Chalecka 50 mot 2 miejsce
Arek Zomkowski 100 grzb 1 miejsce
Weronika Winkel 50 mot 1 miejsce 100 

klas 2 miejsce
Aleksandra Janssen 100 dow 3 miej-

sce
Kamil Frukacz 100 dow 3 miejsce
Natalia Juszczyk 100 dow,100 mot 3 

miejsce
Mateusz Konopka 100 mot 1 miejsce 

100 klas 3 miejsce
Natalia Ryng 100 grzb 3 miejsce. �

Rambo to ok. 8 letni pies w typie molosa, 
od ok. 3 lat przebywa w schronisku. Duży, 
dumny, dostojny. Wydawałoby się pies o 
jakim każdy marzy. Opanowany, zrówno-
ważony, posłuszny. Inteligentny, rozumny i 
karny. Pełny energii, chęci życia, kontaktu 
z człowiekiem. Pytacie o wady? Rambo jest 
jednym z nielicznych psów, u którego nie 
potrafimy wskazać wad, z sukami dogaduje 
się bez problemu, z samcami, wiadomo 
-  bywa różnie. 

Bardzo szybko przywiązuje się do czło-
wieka i staje się jego najwierniejszym przy-
jacielem. Rambo jest bardzo delikatny, mimo 
swojej wielkości, świetnie odnalazłby się w 
mieszkaniu. �

Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję kolejne, porzucone psy i koty 
ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

Psy są zaszczepione, wydawane z ksią-
żeczkami zdrowia. pies do 1/2 roku 50 zł, 
pies powyżej 1/2 roku 70 zł, pies w typie 
rasy 120 zł, pies rasowy z rodowodem 220 
zł, psy powyżej 8 lat 30 zł, koty do 1/2 roku 
20 zł, koty powyżej 1/2 roku 50 zł.

Z Ciapkowa do ludzi

Szachowy Grudzień 2009 w SKF „Korsarz”
W dniach 19 - 20.12.2009 r. w Klubie Ma-

rynarki Wojennej „Riwiera” rozegrane zostały 
Otwarte Mistrzostwa Szachowe Marynarki 
Wojennej – X Memoriał im. kmdr. Henryka 
Malinowskiego. Uczestniczyło 70 zawodni-
ków. Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej 
zdobył kmd por. rez. Wiesław Rawski.

Puchar Kierownika Klubu MW „Riwiera” 
zdobył ppłk. rez. Zygmunt Pioch.

I miejsce – Jerzy Kot – 8 pkt,
II miejsce – Sławomir Rawski – 8 pkt,
III miejsce – Michał Bugalski – 6,5 pkt.
W zakończonym Grand Prix P-15 z dwu-

nastu rozegranych w 2009 turniejów najwię-
cej punktów zgromadził Piotr Plewa zdoby-
wając Puchar Prezesa SKF „Korsarz”.

W wyniku eliminacji nasi juniorzy Okta-
wia Wilk i Juliusz Pham oraz Michał 
Kanarkiewicz zdobyli awans do Finału 

Mistrzostw Polski Juniorów w 2010 roku. 
Junior Juliusz Pham uczestniczył w indy-
widualnych szachowych Mistrzostwach 
Juniorów Europy rozegranych we Włoszech. 
Kolejnym Sukcesem Juniora „Korsarza” 
były znakomite wyniki w Mistrzostwach 
Europy P 30`, rozegranych w dniach 19-20 
grudnia 2009 r w Warszawie.  W I run-
dzie pokonał seniora z rankingiem 2300, 
kolejno wygrał z rankingiem 2199 i poległ 
dopiero z GM Dworakowską ranking 2361.” 

Szachowe Stowarzyszenie „Korsarz” za-
prasza miłośników Królewskiej Gry w środę 
od godz. 16.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę 
od godz. 10.00 – 16.00 do swojej siedziby w 
Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” przy ul. 
Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni.  �

Tanecznym krokiem
W dniach 9-14.12.2009 r. odbył się IX 

Festiwal Tańca Mikołajki 2009. Zgromadził 
ponad 2500 tancerzy z calej Europy. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się zawodniczki na-
szego klubu „Jowita Gdynia” w stylu Disco 
Dance.W kategorii do lat 11 Julia Wojdan 
stanęła na podium zajmując po wspaniałej 
walce III miejsce, Kornelia Kowalczyk także 
zakwalifikowała się do finału, o który walczy-
ło 87 zawodniczek i ostatecznie zajęła VII 
miejsce, Natalia Michalczyk w ćwierćfinale 
była 19-22, Wiktoria Drochlińska 23-32, 
Dominika Zgoda i Anna Zajączkowska 
33-38. O podium otarł się nasz najmłodszy 
duet - Julia Wojdan i Kornelia Kowalczyk, 
który w swoim debiucie zajął bardzo wysokie 
IV miejsce. W kategorii 12-15 lat o włos od 

półfinału była Beata Zjawin i Daria Kraska 
17-23 miejsce, Paulina Klewenhagen była 
24-38, Paula Puzio, Dominika Mroziak i 
Ola Gogołek 39-49. W tej klasie startowało 
96 zawodniczek. W duecie Beata Zjawin 
i Paula Puzio minęły się z finałem o dwie 
pozycje i ostatecznie uplasowały się na miej-
scu 8-10. W kategorii powyżej lat 15 tuż za 
finałem sklasyfikowana została Iga Zjawin 
11-12 i Anna Miller 13-15. Justyna Stec 
była 20, Ola Pachocka i Magda Maciąg 
zajęły 21-32 miejsce. W duecie Anna Miller 
i Justyna Stec ocenione zostały w półfinale 
na 7-13 miejscu. Serdeczne gratulacje dla 
Trenerów - Jowity Czarneckiej-Tereba i Igi 
Zjawin, rodziców i zawodniczek. �

Kółko Dzieciaste zaprasza
Kółko Dzieciaste, Gdynia ul. Św. Mikołaja 

1 zaprasza najmłodszych na: 
- Zajęcia plastyczne dla 3-latków w 

czwartki godz. 10.30 – 11.30 Cena 60 zł mie-
sięcznie (4 zajęcia po 60 minut). Plastyka dla 
3-latków prowadzona jest w formie zabawy z 
wykorzystaniem tańca, śpiewu, opowiadania 
bajek i innych form rozwijających twórcze 
myślenie i zdolności plastyczne. 

- Rytmika dla 3-latków w środy godz. 
11.00 – 12.00. Cena 60 zł miesięcznie (4 
zajęcia po 60 minut).

- Rytmika dla 4-6 latków we wtorki godz. 
15.00 – 16.00. Cena 60 zł miesięcznie (4 
zajęcia po 60 minut). Zajęcia rytmiczne 
obejmują śpiewanie piosenek, taniec, 

zabawy muzyczne i grę na instrumentach 
perkusyjnych. Dzięki tak prowadzonym ćwi-
czeniom dzieci mogą wyrażać swoje emocje 
i nastroje. Zajęcia muzyczno-ruchowe w 
naturalny sposób stymulują rozwój fizyczny, 
emocjonalny i umysłowy. 

- Warsztaty teatralne dla 4-6 latków w 
poniedziałki godz. 16.50 – 17.50. Cena 
60 zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut). 
Warsztaty wyobraźni mają na celu twórczy 
rozwój dziecka, rozwój wyobraźni, pracę nad 
pobudzaniem samodzielnego myślenia, a 
także umiejętność świadomego operowania 
emocjami i rozwój motoryczny poprzez świa-
dome wykorzystywanie ciała, gest, taniec 
rytmikę i umuzykalnienie.

- Warsztaty ceramiczne dla dorosłych 
we wtorki godz. 18.00 – 20.00. Ceramika to 
dziedzina twórcza wyjątkowo życzliwa dla 
wszystkich, nawet dla amatorów, zapewnia 
miłe spędzenie czasu, przynosi radość i 
odprężenie. 

- Warsztaty lepienia w glinie to świetna 
propozycja dla każdego bez względu na wiek 
i posiadane umiejętności. Dla tych, co po-
trzebują wyciszenia i tych, co chcą rozwijać 
swoje umiejętności artystyczne. Są okazją 
do własnoręcznego zrobienia dla siebie i dla 
najbliższych naczyń, ozdób, biżuterii …

Informacje: Lucyna Labudda, tel. 504 
038 470, l.labudda@gmail.com  �

9 stycznia 2010 r. o godzinie 16.00 w Hali 
Sportowo-Widowiskowej Gdynia odbędzie 
się Mecz Polskiej Ligi Koszykówki: Asseco 
Prokom Gdynia -  Polonia 2011 Warszawa. 

Szczegóły: http://www.asseco.prokom.pl
Organizator: Asseco Prokom Gdynia.

***
Mecz ostatniej, dziesiątej  kolejki ligowej 

juniorek KS Vistal Łączpol Gdynia – Sambor 
Tczew odbędzie się 15 stycznia 2010 (piątek)  
o godz.17.30 w sali sportowej Zespołu Szkół 
nr 14 w Gdyni Dąbrowie przy ul. Nagietkowej 
73.  �

Mecze...
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Muzyczne spotkania na Chwarznie
14.01.2010 w czwartek o godz. 18.00 w 

Zespole Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 60, 
Gdynia-Chwarzno rozpoczną się Muzyczne 
spotkania na Chwarznie. 

Wystapią: Zofia Kotlicka-Wiesztordt 
– sopran, Łukasz Wroński – tenor, Alek-
sandra Bieg-Piaseczna - fortepian. 

W programie koncertu między innymi: G. 
F. Haendel aria Xerxsesa z opery Xerxes, 
Aria Basilia z opery Wesele Figara W. A. 
Mozarta, Duet Edwina i Sylwii z operetki 

Księżniczka Czardasza E. Kahlmana „Co 
się dzieje oszaleję”, oraz duet „Choć na 
świecie dziewcząt mnóstwo” Duet Hanny 
i Daniły z operetki Wesoła wdówka E. 
Kahlmana „Usta milczą”. Duet z musicalu 
Skrzypek na Dachu „To świt to zmrok”, Aria 
Adama z operetki Ptasznik z Tyrolu C. Zel-
lera „Lat dwadzieścia  miał mój dziad” oraz 
uczennica kl 3 a gimnazjum Sara Witen 
„I Will Always Love You” Witney Huston. 

Wstęp wolny. �

Pomnik J. Piłsudskiego       
Związek Piłsudczyków RP Oddział 

Pomorski w Gdyni zaprasza na zebranie 
założycielskie Komitetu Honorowego Bu-
dowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wszystkich członków i sympatyków 
dzieła Marszałka, które odbędzie się w 
dniu 8 stycznia 2010 r. o godz. 17.00 
ul. Żeromskiego 31 (budynek IX LO). 

Osoby zainteresowane udziałem w spo-
tkaniu, w celu uzyskania informacji szcze-
gółowych, proszone są o kontakt: e-mail: 
pilsudski.gdynia@gmail.com lub tel.: 501 011 
822. Szczegóły: http://www.pilsudski.x.pl �

Dla dzieci
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na 
co dzień do przedszkola na zajęcia opie-
kuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do 
Przedszkola Samorządowego nr 29 Obłuże 
ul.  Adm. Unruga 53, tel. (058) 6250967 w 
dn. 9.01.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Program realizo-
wany z funduszy gminy Gdynia.  �

Spotkanie wędkarzy
Zarząd Koła Gdynia - Port Polskie-

go Związku Wędkarskiego informuje, że 
29.01.2010 r. (piątek) w dużej sali na parterze 
w budynku ZMP Gdynia S.A. przy ul. Rotter-
damskiej  9, odbędzie się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawcze członków Koła:

I termin - godzina 17.00
II termin - godzina 17.15
Szczegóły: pzwgdyniaport.pl �

Konferencja u Jezuitów
Centrum Kształcenia Liderów i Wy-

chowawców im. Pedro Arrupe serdecznie 
zaprasza na konferencję pt. „Wychowanie 
seksualne”. Wśród zaproszonych gości: Oj-
ciec Ksawery Knotz OFMCap, Magdalena i 
Piotr Ogrodowczyk. Konferencja odbędzie 
się w Gdyni 16 stycznia 2010, w godz. 10.30 
– 13.30 w gmachu Gimnazjum i Liceum Je-
zuitów, ul. Tatrzańska 35. 

Udział w konferencjach i spotkaniach 
dyskusyjnych jest nieodpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona. Pierwszeństwo mają prenu-
meratorzy kwartalnika BYĆ DLA INNYCH. 
Zgłoszenia należy kierować poprzez formu-
larz umieszczony na stronie www.arrupe.org, 
lub telefonicznie: (058) 661 65 82. �

Gdyńskie koło SR 
informuje

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego informuje, iż spo-
tkania chorych i ich przyjaciół odbywają się w 
każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 
12.30 w GCOP przy ul. 3 Maja 27/31. 

Wszelkie informacje o formach działal-
ności Koła można uzyskać pod nr tel. 669 
167 001. Biuro Koła mieści się w przychodni 
„Euromedicus” przy ul. Czechosłowackiej 3, 
pok. 407, czynne w poniedziałki i środy w 
godz. 9.00 - 13.00 i we wtorki w godz. 10.30 
- 13.00, tel. (058) 660 81 96. �

Dyrektor 

Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu (z przygotowaniem pedagogicznym).  Zgłoszenia 
należy kierować e–mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie pytań nr tel. (058) 620 12 89.

Opatulić Gdynię na drutach
Fundacja „Strefa Tanga” zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w projekcie „Ogrzej-
my Gdynię”. Podczas cotygodniowych 
poniedziałkowych spotkań w kawiarence 
Caffe „Anioł” (ul. Kilińskiego 6) w godzinach 
18.00-20.00 będzie można nauczyć się lub 
podszkolić w robótkach ręcznych, a przy 
okazji pomóc innym. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 11 stycznia 2010 roku. Wyko-
nane podczas zajęć pledy, koce, skarpety i 
czapki będą przekazywane hospicjom oraz 
schroniskom dla bezdomnych osób. 

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze 
sobą drutów lub szydełek oraz dowolnej 
ilości włóczki. Osoby niedziergające, ale 
mające na zbyciu zapasy niepotrzebnej 
włóczki, proszone są o przekazanie jej na 
potrzeby projektu. 

Fundacja zaprasza wszystkich bez wzglę-
du na wiek, płeć czy umiejętność ręcznego 
dziergania.

Wszelkich informacji udziela: 
Urszula Zalewska, tel. 693 780 510, e-

mail: uzalewska@strefatanga.pl. �

Podziękowania
W imieniu Zarządu, członków Stowarzy-

szenia Effetha, a w szczególności wszystkich 
głuchoniemych dzieci, pragniemy złożyć 
podziękowanie:

- Zarządowi Grupy LOTOS S.A. za pomoc 
w zorganizowaniu imprezy z okazji Mikołajek 
dla podopiecznych naszego Stowarzysze-
nia. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
w trakcie zabawy Mikołajkowej oraz bawiły 
się i uczestniczyły w przeprowadzanych 
konkursach. 

- Dyrektorowi Janowi Małk Oddział Ope-
racyjny Banku BGŻ SA w Gdyni oraz dla 
przedsiębiorstwa Smurfit Kappa Polska Sp z 
o.o. Oddział w Gdańsku i dla Banku Nordea 
Polska S.A. za pomoc w zorganizowaniu 
imprezy z okazji dnia Św. Mikołaja. 

***
W imieniu Zarządu, członków Stowarzy-

szenia Effetha, a w szczególności wszystkich 
głuchoniemych dzieci, pragniemy złożyć 
podziękowanie dla Orbis S.A. Hotel Gdynia 

oraz dla Banku PKO BP S.A. Regionalny 
Oddział Detaliczny w Gdańsku oraz dla 
przedsiębiorstwa Studio Spartan  za pomoc 
w zorganizowaniu uroczystości Wigilii Boże-
go Narodzenia. 

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack serdecznie 

dziękuje za pomoc w organizacji wigilii dla 
osób starszych i samotnych ks. proboszczo-
wi prałatowi Ryszardowi Kwiatkowi. Ponadto 
podziękowania składamy P.B. Panorama, 
Markowi Ellwardtowi za przygotowanie 
gastronomii, Państwu Z. i J. Rychert z ciast-
karni w Sopocie za słodkości.

***
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Gdyni składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, 
współorganizatorom i jury II Wojewódzkiego 
Konkursu Fotograficznego  „Święta Polskie” 
oraz III Wojewódzkiego Konkursu Fotogra-
ficznego „Zwierzęta wokół nas”:  �

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 
336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego położonej przy ul. Prusa 20,  oznaczonej na km. 60 jako działki nr 1692/149 i 1695/150 
o łącznej powierzchni wynoszącej 342 m². 
Wykaz nr 766/2009/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13116/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 8 grudnia 2009r wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2009 r. do 
31.12.2009 r.

Zgodnie z uchwałą członków Sportowe-
go Klubu Uczniowskiego „Trampkarz” przy 
Szkole Podstawowowej nr 13 w Gdyni z dnia 
22.12.2009 r. w/w klub ulega likwidacji. �

Likwidacja                       
„Trampkarza” 

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza w czwartek 14 stycznia o godz. 18.00 
wyjątkowo do sali w Galerii Debiut (obok 
Domku Żeromskiego) użyczonej gościnnie 
przez Zespół Szkół Plastycznych na kolej-
ny wieczór z cyklu „Spotkania z przygodą i 
przyrodą”. Gościem będzie znany podróżnik 
Marek Kamiński z autorską prezentacją 
„Jak niemożliwe staje sie możliwe”.

Marek Kaminski opowie o swoich wypra-
wach - tych najdalszych i tych najbliższych, 

w głąb siebie a także o potędze marzeń i 
wytrwałości w dążeniu do osiągania celów.  
Usłyszymy też o jego najnowszym projekcie 
„Ekspedycja Wisła”. Dla miłośników książek 
będzie okazja uzyskania autografu autora.

Warto dodać, że Towarzystwo Przyjaciół 
Orłowa jest organizacją pożytku publicz-
nego, działającą społecznie. Działaność 
statutową można wesprzeć przekazując  1% 
podatku na konto TPO: Multibank 96114020
170000450210669648. �

Marek Kamiński w Orłowie
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Kontynuujemy pubilkację kalendarium II Wojny Światowje (odcinek I ukazał się w numerze 916 „Ratusza”), której autorem jest Jacek 
Ostapkowicz z Muzeum Miasta Gdyni. Kolejne odcinki w styczniowych i lutowych numerach informatora. 

Kalendarium II Wojny Światowej w Gdyni - 20.09- 31.12.1939 
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�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-
kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z 
budżetu Gminy) badania w zakresie  wykry-
wania choroby nowotworowej piersi u kobiet 
w wieku 35 do 49 lat. Badania te przeprowa-
dzane są w Gab. RTG i Mammograficznym 
w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 (Przych.
Vita-Med). Rejestracja osobista lub telefo-
niczna pod numerem tel. (058) 623 36 37 od 
pon.do piątku w godz. od 9.00 do 18.00.

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania 

nadmiernych ilości jedzenia być może roz-
wiązaniem dla ciebie okaże się Program 
12 Kroków AŻ. Anonimowi Żarłocy wierzą, 
że kompulsywne jedzenie jest uzależnie-
niem, postępującą chorobą, która tak jak 
alkoholizm i inne uzależnienia może być 
powstrzymana. Mityngi AŻ w Klubie przy 
Traugutta 9: w środy, godz.17.00 (w 1-szą 
środę miesiąca mityng otwarty – można 
przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, 
nie trzeba utożsamiać się z problemem) i w 
niedziele, godz.13.30.

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna (058) 664 39 19, lub osobista 
w pokoju nr 5.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach  9.00-14.00. Tel. kontaktowy (058) 
620 81 70 wewn. 43 lub 36. 

Program zajęć obejmuje: psychoeduka-
cję, psychoterapię, psychorysunek, ćwicze-
nia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia 
integracyjne, terapię zajęciową.

***
Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą 

Słuchu CISZA w Gdyni informuje, że od 1 
stycznia 2010 roku rozpoczyna realizację 
zadania zleconego przez PFRON, prowa-
dzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
- zajęcia z hydroterapii (baseny), fizykote-
rapia, masaże lecznicze oraz rozpoczyna 
prowadzenie poradnictwa i udzielanie 
informacji - niepełnosprawni beneficjenci 
bedą mogli skorzystać z bezpłatnych usług 
tłumacza języka migowego, radcy prawnego, 
psychologa, pracownika socjalnego. 

Informacji udziela Prezes Ewa Kopytyń-
ska - 600 291 716.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje dwa programy profilak-
tyczne z zakresu mammografii. 

Program sponsorowany przez Miasto 
Gdynię. Bezpłatne badanie przysługuje 
mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 
1961 – 1975. Program sponsorowany przez 
NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje Paniom 
(rocznik od 1941 do 1960), które nie miały 
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 

24 miesięcy. Programem nie mogą być 
objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą 
nowotworową piersi. Rejestracja telefonicz-
na lub osobista od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30- 16.00. Bliższe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu (058) 78  
11 829.

***
Gabinet Doradztwa Żywieniowego i Diete-

tyki w Gdyni, ul Warszawska 61/1 zaprasza 
na bezpłatne badanie zawartości tkanki 
tłuszczowej w ciele z określeniem ryzyka 
chorób cywilizacyjnych. Badanie obejmuje: 
elektroniczny pomiar procentowej zawarto-
ści tłuszczu w ciele i jego rozmieszczenia, 
pomiar masy mięśniowej oraz określenie 
współczynnika BMI i metabolizmu spo-
czynkowego. Rejestracja i szczegółowe 
informacje pod nr tel. 0 604 913 634 w dni 
powszednie od godz. 12.00 do 17.00.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych; „rozwiązujesz 
problemy” przy pomocy alkoholu, skorzy-
staj z naszej pomocy. Klub Samopomocy 
„Przyjazne Dłonie” dla osób cierpiących z 
powodu zaburzeń psychicznych i uzależ-
nienia od alkoholu zaprasza na spotkania, 
które odbywają się w Gdyni przy ul.Trau-
gutta 9 (wejście na tyłach budynku Centrum 
Zdrowia Psychicznego). W poniedziałki od 
12.00-16.00 oraz czwartki od godz. 12.00-
20.00 (tel. 507 64 39 31 oraz 601 20 63 
23 ). Dla osób nowo przybyłych spotkania 
w czwartki między godz. 12.00 a 14.00.

Program finansowany przez Miasto Gdy-
nia. �

Na zdrowie!

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 
działający jako Przedszkole Amerykańskie 
prowadzi drugi rok swej dzialalności. Za-
jęcia prowadzone są w języku angielskim 
(wychowawca nie używa języka polskiego) 
i częściowo polskim.Bogata oferta zajęć do-
datkowych: rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty 
kulinarne. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania przedszkolnego 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaprasza 
dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny 
Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdy-
nia - Chwarzno.

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży 
i dorosłych na wszystkich poziomach na-
uczania. Gramatyka francuska w pigułce, 
przygotowanie do matury i DELF-u, konwer-
sacje z lektorem francuskim. TPPF Gdynia, 
Starowiejska 54/4  tel: 58 621 91 15 (16.00-
19.30), e-mail:tppfgdynia@poczta.onet.pl         
www.tppfgdynia.pl

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko – Fran-
cuskiej zaprasza na 30 - godzinne inten-
sywne kursy języka francuskiego w okresie 
ferii zimowych od 15 do 26 lutego 2010. 
Poziom podstawowy, średni i konwersacja 
– 3 godziny lekcyjne dziennie.TPPF Gdynia, 
Starowiejska 54/4. Tel: 58 621 91 15 (16.00-
19.30), e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl     
www.tppfgdynia.pl.

***
„Siesta” zaprasza osoby w wieku 50+ na 

kursy językowe przygotowane specjalnie dla 
Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpań-
skiego, włoskiego, angielskiego i niemiec-
kiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy 
kurs na kilku poziomach zaawansowania. 
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. 
Zaprasza również na kursy nauki obsługi 
komputera. Informacje i zapisy: Gdynia ul. 

Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. (058) 781 09 
66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Towarzystwo  Polsko - Niemieckie w 

Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Zajęcia organizowane są przy wsparciu 
GOETHE INSTITUT. Dodatkowe informacje 
i telefoniczne zapisy od 4 do 21 stycznia: w 
poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30 
tel. (058) 698 98 53, 0513 37 46 46.Zapisy 
w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą 
się: 22 i 25 stycznia w godz. 16.00 - 17.30. 
Można już teraz zapisać się drogą mailową: 
e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.
dl.pl 

***
Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 

i chłopców na treningi piłki siatkowej.
Zapisy: poniedziałki o godz. 18.30 w ZS 

nr 15; Gdynia-Chwarzno, ul. Jowisza 60. 
Należy zabrać ze sobą strój sportowy.

***
Zapraszamy na regularne zajęcia Nordic 

Walking z Walk of Life. Maszerujemy m.in. 
na Obłużu, Karwinach i w Orłowie. 

Więcej informacji i zapisy na www.nor-
dicwalking.org.pl lub tel. 0 517 379 700.

***
Trwają zapisy do Gdyńskiej Szkoły 

Artystycznej na zajęcia artystyczne, mu-
zyczne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 
lat i młodzieży. Obejmują wszystkie formy 
aktywności twórczej dziecka. Poprawiają 
one koncentrację, uwagę, pamięć, koordy-
nację ruchową, poczucie wiary i pewności 
siebie. Dziecko poprzez zabawę zdobywa 
szereg nowych umiejętności. W programie 
zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na in-
strumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, 
konkursy, festiwale, koncerty, nagrania stu-
dyjne, udział w programach telewizyjnych. 

Zajęcia odbywają się w: Wielkim Kacku, 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne ul. Kwi-
dzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 25/29. 

Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-mail: 
iwonaguberska@wp.pl. �

Zapisy do...
Wydział Elektryczny Akademii Morskiej 

zaprasza do podjęcia studiów niestacjo-
narnych pierwszego stopnia (inżynierskie) 
lub drugiego stopnia (magisterskie) na 
kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika 
i telekomunikacja. Na kierunku Elektrotech-
nika studia pierwszego stopnia prowadzone 
są w specjalnościach: Elektroautomatyka 
okrętowa oraz Komputerowe systemy 
sterowania, natomiast na kierunku Elektro-
nika i telekomunikacja w specjalnościach: 
Elektronika morska oraz Systemy i sieci 
teleinformatyczne. Studia drugiego stopnia 
prowadzone są na kierunku Elektrotechni-
ka w specjalności Komputerowe systemy 
sterowania, natomiast na kierunku Elek-
tronika i telekomunikacja – w specjalności 
Sieci teleinformatyczne. Dokumenty należy 
składać do 15 stycznia 2010 w Dziekanacie 
Wydziału Elektrycznego (Gdynia, ul. Morska 
83, p. C-219, tel. 58 69 01 651). Więcej in-
formacji podano w Informatorze (http://www.
am.gdynia.pl/text/text-pl-44.php). 

***
Akademia Morska w Gdyni prowadzi 

nabór na studia podyplomowe w zakresie 
Elektronicznych elementów i układów mocy 
absolwentów studiów pierwszego lub dru-
giego stopnia. Są one kierowane głównie 
do absolwentów kierunków elektronika i te-
lekomunikacja oraz elektrotechnika. Zajęcia 
rozpoczną się w lutym 2010 i będą trwały 2 
semestry. Będą one realizowane w formie 
zajęć weekendowych – dwa razy w miesiącu 
w godzinach 16.00 - 20.00 w piątek oraz 
8.00 - 18.00 w sobotę i niedzielę. Studia 
są bezpłatne! Uczestnik zobowiązany jest 
jedynie do wpłacenia kaucji (1000 zł), która 
zostanie zwrócona po zakończeniu studiów. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji na http://www.
rozwijajzagle.am.gdynia.pl/?cat=14. Kom-
plet dokumentów należy składać do 31 
stycznia 2010 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-14.00 w pok. 107-B (bu-
dynek główny AM, ul. Morska 83). Kontakt: 
mgr Dorota Rodziewicz tel. 58 69 01 427, 
e-mail: dorodz@am.gdynia.pl, prof. dr hab. 
inż. Janusz Zarębski, tel. 58 69 01 599, e-
mail: zarebski@am.gdynia.pl   �

AM informuje
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Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13343/09/V/P z 22 grudnia 2009 r. przyznał dotacje na 2010 r.                      
  na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni następującym podmiotom:

L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota 
(w zł)

1. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd 
Oddziału w Gdyni 

Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska 
osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwali-
dów Wojennych w Gdyni

8.200

2. Fundacja Ochrony Praw Dziecka Pełna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci i ich 
rodzin  

54.000

3. Polskie Towarzystwo Laryngektomowa-
nych Pomorski Oddział Rejonowy

Wyjazd integracyjny do Łeby połączony z nauką mowy 
przełykowej

8.000

4. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami psychoruchowy-
mi i niepełnosprawnościami sprzężonymi  

23.000

5. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich Wsparcie psychologiczne, utrzymanie formy fizycznej 
kobiet po leczeniu raka piersi oraz zapobieganie obrzękom 
limfatycznym 

27.500

6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym SPON 

Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej osób niepeł-
nosprawnych 

9.000

7. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsia-
nego Oddział Wojewódzki

Utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stward-
nienie rozsiane aktywnych zawodowo, mieszkańców 
Gdyni

15.000

8. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i 
słabowidzących 

60.000

9. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu 
Cisza 

Sport, turystyka, kultura – droga do zwiększania samo-
dzielności osób niepełnosprawnych 

6.000

10. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesły-
szących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA

Pomoc asystenta skierowana do osób niesłyszących 6.000

11. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesły-
szących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA

Rehabilitacja dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych 4.500 

12. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesły-
szących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA

Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchonie-
mych, dzieci niedosłyszących i niesłyszących

8.000

13. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji 
i Integracji „Tacy sami”

OCZKO – popołudniowe zajęcia integracyjno-wspomaga-
jące dla dzieci niewidomych i niedowidzących w normie 
intelektualnej i ich rodzin 

20.000

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Konsultacje prawno-ekonomiczne dla osób z niepełno-
sprawnością

10.000

15. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych 
na Epilepsję i ich Przyjaciół „Piast”

Pokonajmy ograniczenia 6.000

16. Polski Związek Głuchych Oddział Pomor-
ski  

XIII Zlot Osób Niesłyszących – z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Głuchych 

1.300

17. Polski Związek Głuchych Oddział Pomor-
ski  

Podróż Kulturowa Szlakiem Pierwszych Piastów i zabytki 
Wrocławia 

1.200

18. Fundacja Strefa Tanga Prowadzenie zajęć dla młodzieżowej formacji tanga „Zako-
chani w tańcu”

5.000

19. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni  

Studio Rozwijania Twórczości Teatru BRO – kontynuacja 
zadania

17.000

20. Klub Sportowy Niepełnosprawnych 
START-GDYNIA 

Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 3.000

21. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksan-
dry FOSA

Aktywni – klub samopomocy dla osób po kryzysach psy-
chicznych 

6.000

22. Fundacja Patmos Bądźmy zdrowi razem – wspólna rehabilitacja dzieci i 
rodziców – kontynuacja zadania

60.000

23. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Rehabilitacja, a aktywność życiowa 17.500
24. Fundacja DOGTOR Prowadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt 

w Ośrodku Fundacji DOGTOR oraz placówkach współpra-
cujących 

34.000

25. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Chorobą Alzheimera 

Spotkania integracyjne 3.200

26. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Auty-
stycznym 

Likwidacja barier związanych z niepełnosprawnością: pro-
gram aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z 
autyzmem z Gminy Gdynia 

47.000

27. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę 
Parkinsona i ich Rodzin

Sprawność 15.000

28. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę 
Parkinsona i ich Rodzin

Integracja i rehabilitacja 6.500

29. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysa-
mi Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

Kajakiem po Wdzie – spływ kajakowy rzeką Wdą, jako 
forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych po przebytych 
kryzysach psychicznych z terenu Miasta Gdyni 

4.100

RAZEM 486.000
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Prezydent Miasta Gdyni 

na mocy Zarządzenia nr 12 856/09/V/P z dnia 24 listopada 2009 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadań 

z zakresu kultury w 2010 roku, przy zwiększonej kwocie na granty z 550 000 zł do 657 400 zł, 

przyznano dotacje dla podmiotów prowadzących działaność pożytku publicznego na następujące zadania:
1. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie: Gdyński Sezon Chóralny – Cantemus Omnes 2010 - 65 000 zł
2. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie: Dialogi ze sztuką - 40 000 zł
3. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art. na zadanie: II Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2010 - 35 000 zł
4. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art. na zadanie: Czternastka Era Art.-30 000 zł
5. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art. Gdynia na zadanie: Galeria Malarze Gdyni - 15 000 zł
6. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art. Gdynia na zadanie: Fotoplastikon Gdyński – elektroniczna biblioteka ilustracji - 10 000 zł
7. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna na zadanie: Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic - 18 000 zł
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych na zadanie: Czytaj aby zrozumieć świat – Biesiada literacka. Cykl spotkań z wybitnymi autorami literatury 
podróżniczej: Martyna Wojciechowska, Elżbieta Dzikowska, Marek Kamiński - 18 000 zł
9. Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na zadanie: Kultywowanie tradycji gdyńskiej poprzez organizację jubileuszu 80-lecia istnienia 
chóru mieszanego „Symfonia” - 5 000 zł
10. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, Ognisko w Gdyni na zadanie: GRAMY czyli gdyńskie spotkania z grami planszowymi – rodzinną 
rozrywką dla wszystkich pokoleń - 9 900 zł
11. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie: Kultywowanie Pieśni i Tańców Kaszubskich poprzez działalność Zespołu 
Pieśni i Tańca Gdynia - 10 000 zł
12. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie: Wzbogacanie księgozbioru regionalnego Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej w Gdyni  - 2 200 zł
13. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie: Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego 
Dzwon Kaszubski - 6 000 zł
14. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie: Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni - 7 000 zł
15. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie: Wydawanie czasopisma „Gdinsko Kleka” - 4 000 zł
16. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej na zadanie: VIII Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica - 35 000 zł
17. Stowarzyszenie Concertino na zadanie: Gdyńskie Impresje Chopinowskie 2010 - 38 000 zł
18. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Gdyni na zadanie: III Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą - 2 500 zł
19. Stowarzyszenie Chór Cantus na zadanie: Koncerty i warsztaty chóralne – „Cantus-uj z nami” - 3 500 zł
20. Stowarzyszenie Ośrodek Badań Latynoamerykańskich na zadanie: Palcem po mapie. Spotkania z kulturą latynoamerykańską - 5 000 zł
21. Stowarzyszenie Ludzie Teatru na zadanie: Eksperyment Chopin - 30 000 zł
22. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków na zadanie: Gdyńskie Czwartki Muzyczne - 30 000 zł
23. Fundacja Wspólnota Gdańska na zadanie: Szopka Bożonarodzeniowa 2010 – II Gdyński Plener i Wystawa Rzeźb z Piasku - 45 000 zł
24. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie: Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 22 - 13 200 zł
25. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie: Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia” - 2 100 zł
26. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie: Scena 138 – edukacyjny projekt artystyczny - 55 000 zł
27. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie: Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki - 5 000 zł
28. Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto na zadanie: Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy „Prawa człowieka w filmie” - 15 000 zł
29. Stowarzyszenie Akuku Sztuka na zadanie: Animation Now! Festiwal Aktualnej Animacji - 35 000 zł
30. Centrum Chrześcijańskie Nowa Fala na zadanie: Gdyński Chór Muzyki Gospel - 12 000 zł
31. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia na zadanie: Chór Franciszkańskiego Centrum Kultury Gdynia - 15 000 zł
32. Stowarzyszenie Gdynia Turystyczna na zadanie: Gra miejska – „Jak powstawała Gdynia” - 25 000 zł
33. Stowarzyszenie Gdynia Turystyczna na zadanie: II Festiwal Kawy - 10 000 zł
34. Stowarzyszenie In Gremio na zadanie: V Przegląd Twórczości Dziecięcej RAZEM 2010 - 6 000 zł.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 769/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13319/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 22 grudnia 2009 roku - nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej o pow. ca. 
3.500 m², oznaczonej na KM 3 obręb Chwaszczyno, obejmującej działkę nr 165/16 i części działek 
nr 165/17, nr 165/18, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 776/2009/V/M  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13427/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 29 grudnia 2009 roku - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej/Korzennej 
3 A o pow. 56 m², oznaczonej na KM 7 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 90/51,  
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj.: od 30.12.2009 r. do 20.01.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości poło-
żonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 399, 
opisanej na karcie mapy 6 obręb Wielki Kack 
jako działka gruntu nr 367/66 o pow. 105 m² 
przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży 
na  rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz nr 775/2009/V/M stanowiący załącznik 
do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 
nr 13393/09/V/M z dnia 29.12.2009 r. wy-
wieszony jest od dnia 30.12.2009 r. do dnia 
21.01.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości poło-
żonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 395, 
opisanej na karcie mapy 6 obręb Wielki Kack 
jako działki gruntu nr 369/66 o pow. 122 m² i 
nr 584/67 o pow. 136 m², przeznaczonej do 
bezprzetargowej sprzedaży na  rzecz użyt-
kownika wieczystego. Wykaz nr 774/2009/V/M 
stanowiący załącznik do zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 13392/09/V/M z dnia 
29.12.2009 r. wywieszony jest od dnia 30 
grudnia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2010 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe 

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu nr  13403/09/V/O 29.12.2009r. 

otwarty konkurs ofert  dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego na realizację zadania: 

Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca  w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. 
Przewidywana kwota dotacji 85.000 zł w 2010 r. i 100.000 zł. w 2011 r. Zasady przyznawania dotacji, 
warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się 
w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie 
Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.Termin 
składania ofert ustala się na 10 lutego 2010 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, 
ul. 10 Lutego 24 ( pokój 503) lub w kancelarii ogólnej UM. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 23 lutego 2010 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji 
na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 668 25 05. 
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Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 768/2009/
V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia 
nr 13233/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 15 grudnia 2009 roku - nieruchomości 
położonej przy al. Zwycięstwa na terenie Ze-
społu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony - 1 rok. 
Wykaz jest publikowany przez okres  21 dni tj. 
od 22.12.2009 r. do 12.01.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni 

na mocy Zarządzenia nr 13304/09/V/P z dnia 22 grudnia 2009 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania: 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2010 roku” niżej wyszczególnionym podmiotom:

L.p. Nazwa podmiotu
przyznana 

kwota dotacji          
( w zł)

Nazwa dyscypliny

1 Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 10 000 biegi na orientację i radioorientacja sportowa
2 Wojskowy Klub Sportowy FLOTA 19 000 biegi na orientację i radioorientacja sportowa
3 Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ 20 000 boks
4 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 31 000 gimnastyka artystyczna
5 Uczniowski Klub Sportowy JANTAR 29 000 gimnastyka artystyczna
6 Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy 8 534 hokej na lodzie
7 Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 4 000 judo
8 Uczniowski Klub Sportowy OPTY 21 000 judo
9 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 21 000 judo

10 Uczniowski Klub Sportowy GALEON 29 000 judo
11 Klub Sportowy MAXIMUS 10 000 kick-boxing
12 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 6 000 kolarstwo
13 Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki 62 000 koszykówka
14 Uczniowski Klub Sportowy OMEGA 8 000 koszykówka
15 Klub Lekkoatletyczny GDYNIA 40 000 lekka atletyka
16 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 30 550 lekka atletyka
17 Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA 120 600 piłka nożna
18 Fundacja SZTORM Gdynia 35 000 piłka nożna
19 Stowarzyszenie Klub Sportowy  BAŁTYK 111 400 piłka nożna
20 Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 38 000 piłka nożna 
21 Uczniowski Klub Sportowy ISKRA 25 000 piłka nożna 
22 Klub Sportowy ŁĄCZPOL 47 000 piłka ręczna
23 Uczniowski Klub Sportowy KAR-DO 10 000 piłka ręczna
24 Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 13 000 piłka ręczna
25 Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT 20 000 piłka siatkowa
26 Uczniowski Klub Sportowy TREFL 31 000 piłka siatkowa
27 Uczniowski Klub Sportowy OMEGA 15 000 piłka siatkowa
28 Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 2 000 piłka siatkowa
29 Uczniowski Klub Sportowy ORLIKw 2 000 piłka siatkowa
30 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 6 000 pływanie
31 Klub Sportowy DELFIN Gdynia 24 000 pływanie
32 PTTK Zarząd Oddziału Marynarki Wojennej przy Klubie MW 12 000 pływanie i pływanie w płetwach
33 Wojskowy Klub Sportowy FLOTA 18 000 podnoszenie ciężarów
34 Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA 6 466 rekreacja - koszykówka i p. siatkowa
35 Wojskowy Klub Sportowy FLOTA 7 000 rugby 7
36 Rugby Club ARKA Gdynia 30 000 rugby i rugby 7
37 Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR 7 000 siłowanie na ręce
38 Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK 15 000 sport motorowy
39 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 25 000 strzelectwo sportowe
40 Klub Karate Tradycyjnego 7 500 sztuka walki - karate tradycyjne
41 Wojskowy Klub Sportowy FLOTA 4 500 sztuka walki -ju jitsu
42 Gdyński Klub Tenisowy ARKA 15 000 tenis
43 Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA 5 000 tenis
44 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK 20 000 tenis stołowy
45 Miejski Klub Żeglarski ARKA 80 000 żeglarstwo
46 Yacht Klub STAL Gdynia 15 000 żeglarstwo
47 Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM 12 000 żeglarstwo
48 Yacht Klub POLSKI GDYNIA 60 000 żeglarstwo
49 Uczniowski Klub Sportowy Gdyńska Akademia Żeglarstwa 8 000 żeglarstwo

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielona 15” w Gdyni

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane:
1. docieplenie ściany zewnętrznej od strony frontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 10-cio 
kondygnacyjnego z wykonaniem elewacji.
2. ocieplenie stropu piwnicznego w tym budynku od strony sufitów piwnic.
Przewidywany czas realizacji w/w prac: VI-VIII 2010. 
Oferty z podaniem systemu docieplenia i opisem proponowanej technologii (w tym stosowanych 
materiałów), harmonogramem i zakresem robót oraz wyceną, zawierające również przykłady wy-
konanych podobnych prac prosimy przesyłać pod adresem: Arete- Zarządzanie Nieruchomościami, 
81-386 Gdynia, ul. Kilińskiego 10/2 lub składać w Zarządzie Wspólnoty w terminie do 31.01.2010r. 
Telefon kontaktowy do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 608 285 171.
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Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
1. Nieruchomość położona przy ul. Łopianowej zlokalizowana  jest na terenie zurbanizowanym w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa w pasie terenu pomiędzy 
ulicami Rumiankowa, Łopianową i Pokrzywową. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona. Kształt nieru-
chomości nieregularny, teren o konfiguracji zróżnicowanej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny leśne Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. Dojazd do nieruchomości od ul. Pokrzywowej poprzez sąsiednia działkę nr 92 (ustanowiona służebność zapisana jest w KW 
14062) drogą gruntową. Ewentualna wycinkę drzew znajdujących się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa tut. Urzędu. Dojazd do nieruchomości należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydziałem Inżynierii Ruchu tutejszego 
Urzędu z urządzonej ulicy Pokrzywowej. Stanowi ją działka gruntu nr 100 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta 
Kw nr 14062) o powierzchni 2 300 m², opisana na karcie mapy KM 37, obręb Wielki Kack. Przeznaczenie – zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej, zatwierdzonym uchwałą nr XII/294/07 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007 roku, przedmiotowy teren położony jest w jednostce oznaczonej symbolem 05 MN1 – zabudowa jednorodzinna 
wolnostojąca. Cena wywoławcza – 1 000 000 zł + 22% VAT. Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium – 100 000 zł. Minimalne 
postąpienie – 10 000 zł.
2.  Nieruchomość położona przy ul. Adwokackiej 18 zlokalizowana jest w dzielnicy Gdynia – Orłowo, jest plaska o nieregularnym kształcie, a w jej 
południowej części, na działce 137/30 znajdują się pozostałości po budynku mieszkalnym do likwidacji oraz rów odwadniający, wymagający dla jego 
potrzeb eksploatacyjnych, pozostawienia po zachodniej granicy działki, pasa terenu wolnego od zabudowy o szerokości 7 m. Ponadto występują dziko 
rosnące trawy i zarośla. Od południa teren graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Stanowią ją działki gruntu nr 58/30 oraz nr 137/30 (dla 
których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 24354) o łącznej powierzchni 1 558 m², opisane na karcie mapy KM 
87, obręb Gdynia. Przeznaczenie – nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją 
zabudowy z dnia 24.11.2008 r. nr RAA – II – 3993/7331/169/08/888/18/MP/RS zezwalającą na zabudowę dwoma niewielkimi budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi z niezbędną infrastruktura techniczną. Decyzja może zostać przepisana na przyszłego nabywcę nieruchomości. Ewentualna wycinka 
drzew wymaga uzyskania zgody Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni. Cena wywoławcza – 1 800 000 zł + 22% VAT naliczony 
od powierzchni działki niezabudowanej nr 58/30 (458 m²) proporcjonalnie do uzyskanej ceny. Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. 
Wadium – 180 000 zł. Minimalne postąpienie – 18 000 zł. 
3. Nieruchomość położona przy ul. Płk. Dąbka 165 A w dzielnicy Gdynia – Obłuże jest niezabudowana, płaska o kształcie prostokątnym, w bezpośred-
nim sąsiedztwie zabudowy usługowej i oświatowej osiedla budynków wielomieszkaniowych przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy. 
Przez działkę, wzdłuż ul. Płk. Dąbka przebiega podziemny rurociąg ciepłowniczy. Dostęp do mediów w działce oraz w ulicy. Stanowi ją działka gruntu 
nr 218/15 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 10831) o powierzchni 953 m², opisana na karcie mapy 
KM 40 obręb Gdynia. Przeznaczenie – Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana sposobu zago-
spodarowania nieruchomości możliwa w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza –  474 000 zł + 22% VAT. Zapłata jednorazowa w 
ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium – 47 400 zł. Minimalne postąpienie – 4 740 zł.
4. Nieruchomość położona jest przy ul. Aragońskiej  zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w dzielnicy Gdynia Oksywi. Kształt nieruchomości 
nieregularny. Teren nieruchomości o konfiguracji płaskiej lub lekko pofałdowanej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny 
zadrzewione. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.   Stanowi ją działka gruntu nr 417/342 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest 
księga wieczysta Kw nr 3089) o powierzchni 1 340 m², opisana na karcie mapy KM 125 obręb Gdynia. Przeznaczenie – Nieruchomość nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzja o warunkach zabudowy Nr RAA – I – 12463/7331/533/2006/785/
dz.335/EM z dnia 28.06.2007 r. polegającą na budowie dwukondygnacyjnego (parter z poddaszem mieszkalnym), wolnostojącego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi przyłączami instalacyjnymi, na terenie działki nr 417/342 – KM 125, położonej w Gdyni przy zbiegu ulic: 
Aragońskiej i Andaluzyjskiej. Cena wywoławcza – 650 000 zł + 22% VAT.  Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium – 65 000  
zł. Minimalne postąpienie – 6 500 zł.
5. Nieruchomość położona przy ul. Aragońskiej 24 – 30 zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Działki 330, 
331, 332 są niezabudowane i niezagospodarowane. Na działce 333 znajdują się pozostałości po baraku mieszkalnym (fundamenty i kondygnacja piw-
nic).  Działki 418/315 i 415/334 są porośnięte drzewami i krzakami. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren nieruchomości o konfiguracji płaskiej lub 
lekko pofałdowanej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zadrzewione. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. 
Ewentualna wycinkę drzew znajdujących się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu. Stanowią ją 
działki gruntu: nr 330, nr 331, 332, nr 333, nr 418/315 oraz nr 415/334 (dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste Kw nr 
3446 oraz Kw nr 3089) o łącznej powierzchni 1 747 m², opisane na karcie mapy KM 125 obręb Gdynia. Przeznaczenie – Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy nr RAA – I – 738/7331/37/2007/785/dz.330/EM z dnia 11.05.2008 r. dla inwestycji 
polegającej na rozbiórce baraku mieszkalnego (fundamenty i kondygnacja piwnic) oraz budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
III – kondygnacyjnych (przyziemie gospodarcze oraz dwie kondygnacje mieszkalne) w zabudowie szeregowej – cztery segmenty wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczna. Cena wywoławcza –  850 000 zł + 22% VAT naliczony od części niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1 437 m² 
(działki nr: 330, 331, 332, 418/315 oraz 415/334) proporcjonalnie do uzyskanej ceny. Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium 
– 85 000 zł. Minimalne postąpienie – 8 500 zł.
6. Nieruchomość położona przy ul. Miegonia zlokalizowana jest w dzielnicy Gdynia – Oksywie. Działka gruntu płaska, nieuzbrojona, o kształcie 
wydłużonego prostokąta. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, terenami szkolnymi, budynkami siedziby straży pożarnej i terenami 
niezagospodarowanymi. Dostęp do mediów w ulicach dojazdowych Dickmana i Miegonia. Stanowi ją działka gruntu nr 620/21 (dla której w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 9042) o powierzchni 3 850 m², opisana na karcie mapy KM 44, obręb Gdynia. Przezna-
czenie – przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – symbol 09 MN1 
– zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Cena wywoławcza – 1 450 000 zł + 22% VAT. Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Wadium 
– 145 000 zł. Minimalne postąpienie – 14 500 zł.
Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2010 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym 
na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 stycznia 2010 roku. 
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania 
Nieruchomościami w pok. nr 336, III piętro Urzędu Miasta Gdyni. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40 lub 668 81 63.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze 
przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat,  
położonej w Gdyni:
- przy ul. Adm. J. Unruga  o łącznej  pow. 350 m², oznaczonej na karcie mapy 104 obręb Gdynia, 
stanowiącej część działki 151/112 oraz działkę 150/112, dla której  w  Sądzie  Rejonowym  w Gdyni 
prowadzona jest Księga Wieczysta KW GD1Y /00023669/2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: 
miejsca  postojowe dla klientów warsztatu samochodowego. 
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 23.12.2009 r. do 13.01.2010 r.

Dyrektor Zespołu Sportowych               
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, 

ul. Władysława IV 54, 
poszukuje pracownika na stanowisko 
sprzątaczka (umowa na czas określony). 
Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail 
zsso.kierownik@interia.pl lub składać w sekre-
tariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00 do 8 
stycznia 2010 r. Tel/fax (058) 620 56 55.



Gdynia, 8 stycznia 2010 r. - 14 stycznia 2010 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 934

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  1�

Centrala UM Gdyni.........................(058) 668 80 00

TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .192 88
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333, 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .  . (58) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 781 86 40

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta 
Gdyni w składzie: Joanna Grajter, Małgorzata Omachel-Kwidzińska, Sylwia Szumielewicz, Bartosz Matejko.
Kontakt: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. (058) 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax (058) 620 30 86,
e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 25.000 egzemplarzy, ukazuje się w każdy piątek w 130 punktach miasta. Jest również dostępny na 
stronach www.gdynia.pl
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną do piątku 
poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy.
Ze względu na brak miejsca, prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też, że nie 
publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych, posłów i senatorów) oraz 
szefów jednostek samorządowych, straży miejskiej i policji. Informacje, które przyjmujemy do „Ratusza” powinny być 
zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk: Drukarnia „Labelpoland.com”, Sopot, ul. Kolberga 6B/21,
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl.
Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip

Gmina Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €                     
na wykonanie roboty budowlanej:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni”
W dniu 21.12.2009r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 
250303 - 2009. Termin składania ofert – do dnia: 18.02.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 
Sekretariat Wydziału  Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 18.02.2010 r. o godz. 11.30 pok.101 w Urzędzie Miasta Gdyni al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wysokość wadium: 30. 000,00 zł. Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia za opłatą: 200,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wy-
dział Inwestycji po uprzednim pisemnym zamówieniu lub pobrać na stronie internetowej: – adres: 
http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 
88 880 – Wydział Inwestycji.

OM PTTK w Gdyni oraz MKT „Watra” 
zapraszają wszystkich chętnych na nastę-
pujące imprezy turystyczne:

- Kulig na Kaszubach w terminie 
16.01.2010 r., oraz w innych terminach, za-
leżnych od warunków atmosferycznych.

- Największy w Europie Park Rozrywki - 
„Tropikalna Wyspa” pod Berlinem w terminie 
15 - 17.01.2010 r., 12 - 14.02.2010 r.

- Zakopane - Młodzieżowy Obóz Zimowy 
w terminie 20 - 28.02.2010 r.

- Zimowy Obóz Narciarski w Tatrach w 
terminie 13 - 16.02.2010 r.

- Kanał Elbląski na trasie: Buczyniec - 
Elbląg w terminie 1.05.2010 r.

-  Kraków na trasie: Gdynia - Kraków - 
Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice

- Częstochowa - Gdynia  w terminie 22-
26.04.2010 r.

- Warszawa na Weekend Majowy w ter-
minie 1 - 3.05.2009 r.

Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 
stronie www.gdynia.pttk.pl oraz pod nume-
rem telefonu (058) 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że można już opłacać składki członkowskie 
PTTK za rok 2010. W tym roku składka 

członkowska wynosi: 32 zł normalna, 16 zł 
ulgowa. Opłacona składka za rok bieżący 
ważna jest do końca marca 2011 roku. OM 
PTTK w Gdyni informuje, iż trwa nabór na 
kurs pilota wycieczek, który rozpocznie się 
15 lutego br. Szczegóły oraz dodatkowe 
informacje na stronie www.gdynia.pttk.pl

***
Koło PTTK nr 35 przy Oddziale PTTK 

Marynarki Wojennej RP w Gdyni zaprasza 
wszystkich chętnych 9.01.2010 r. (sobota) 
- rajd pieszy ścieżkami Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Trasa: Gdynia Główna - Chwarzno - 
Demptowo (12 km).

Zbiórka o godz. 9.20, na dworcu PKP 
Gdynia Główna Osobowa (koło kas).

Na zakończenie rajdu przewidziane jest 
ognisko (w kiełbaski należy zaopatrzyć się 
indywidualnie). Uczestnicy rajdu ubezpie-
czają się we własnym zakresie (nie dotyczy 
członków PTTK z opłaconą składką).

Informacje: 0 607 629 152, 0 513 323 
237. �

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni

ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem               
na prowadzenie kawiarni w budynku siedziby Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni
Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego opublikowanego na stronie: www.teatrgombrowicza.
i-bip.pl w dniu 30.12.2009 r. Przedmiot: dzierżawa pomieszczeń – bufet kawiarni wraz z zapleczem 
gastronomicznym oraz foyer Teatru w celu prowadzenia działalności gastronomicznej i artystyczno 
– impresaryjnej w ciągu całego roku kalendarzowego. Maksymalny okres dzierżawy: 3 lata. 
Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy oraz warunki i wymogi konieczne do spełnienia przez 
oferentów zostały zawarte w ogłoszeniu na stronie www.teatrgombrowicza.i-bip.pl 
Termin składania ofert w postępowaniu: do 29 stycznia 2010 r. do godz. 15.00 w siedzibie 
Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, przy ul. Bema 26 w Gdyni – Sekretariat.
Osoba do kontaktów w/w sprawie: Ilona Czech – kierownik administracyjno – gospodarczy, tel. 
(058) 660 59 29 fax.(058) 661 71 23, e-mail: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl 

Wiadomości turystyczne



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 934	 Gdynia, 8 stycznia 2010 r. - 14 stycznia 2010 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- „Od Grudnia 1970...” - wystawa pre-
zentuje unikatowe fotografie i dokumenty 
(m.in. raporty milicyjne czy SB) dotyczące 
tragicznych wydarzeń sprzed prawie 40 lat, 
a także nagrania dźwiękowe zeznań świad-
ków wydarzeń grudniowych, zarejestrowane 
przez Bogdana Borusewicza. Można ją 
oglądać do 31 stycznia 2010 r.

- 24.01.2010 r. - wystawa „FOTO grafika. 
Fotografie Adam Matuszewski. Grafika 
Wojciech Kostiuk”.

- do 24.01.2010 r. - V Międzynarodowe 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej 
EKO-BALT. Stowarzyszenie Promocji Arty-
stów Wybrzeża ERA ART. 

Biennale odbywa się pod honorowym 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Województwa Po-
morskiego oraz Prezydentów Miast Gdyni, 
Gdańska i Sopotu. Temat biennale, czyli 
ekologia, a szczególnie ochrona fauny i flory 
Morza Bałtyckiego ma nieprzypadkowy zwią-
zek z tym, że dobiegajacy końca rok 2009 
- został ogłoszony Rokiem Regionu Morza 
Bałtyckiego. A każdy protest przeciwko de-
gradacji Bałtyku ma wielki sens i świadczy 
o odpowiedzialności za otoczenie w którym 
żyjemy. Dodajmy jeszcze, że temat Biennale 
okazał się bardzo inspirujący dla twórców z 
Polski, Litwy, Niemiec, Danii, Włoch, Anglii, 
a także z dalekiej Japonii i USA.

- wystawa stała, eksponowana w Domku 
Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 w Gdyni 
pt.: „Zanim powstało miasto. Jak dawniej 
mieszkano”. 

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. Wstęp: od wtorku 
do czwartku w soboty i niedziele, bilety w 
cenie: normalny 7 zł i ulgowy 4 zł, w piątek 
wstęp wolny. Więcej informacji: www.mu-
zeumgdynia.pl

***
Do 14 stycznia 2010r. w siedzibie Gdyń-

skiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
- ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie 
wystawa Towarzystwa Profilaktyki Środo-
wiskowej „Mrowisko” z realizacji trzech 
niezależnych projektów artystycznych, w 
których brali udział klubowicze podopieczni. 
Ekspozycje stanowią fotografie wykonane 

przez młodych twórców oraz prace wy-
konane różnymi technikami, nawiązujące 
także do zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Misją i zadaniem Towarzystwa 
jest inicjowanie przedsięwzięć, które promu-
ją zdrowy styl życia i cenne wartości, które 
pomagają w życiu nieść pozytywną filozofię 
mimo przeszkód jakie czasem napotykamy. 
Wernisaż odbędzie się 18 grudnia br. (piątek) 
- godz. 17.00

***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 

zaprasza na wystawę prac konkursowych 
„Gdynia w fotografii” w Filii nr 18 MBP przy 
ul. Kartuskiej 20. W tym roku konkurs realizo-
wany był pod hasłem „Poszukiwacze dawnej 
Gdyni”. Miłośnicy fotografowania mieli oka-
zję pokazać jak obecnie wyglądają obiekty, 
często niepowtarzalne lub wyjątkowe, zwią-
zane z historią Gdyni. Wstęp wolny. Wystawę 
można oglądać do 15.01.2010 roku.

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum 

Rozrywki w Gemini w Gdyni zaprasza na 
wystawę Zofii Januszewskiej - Melloch, 
która otwarta jest do 14.01.2010 r. w godz. 
12.00 - 20.00. Zofia Januszewska - Melloch 
z urodzenia gdynianka, z zamieszkania 
sopocianka, zakochana w Gdyni, Sopocie 
i Gdańsku. Od szeregu lat maluje obrazy, 
bombki, tka, pisze wiersze. Na bombkach 
utrwala perły architektury polskiej: pałace, 
zamki, kościoły i pomniki. Można również 
na nich znaleźć motywy przyrodnicze, sa-
kralne, malarstwo impresjonistów. Gdyńska 
wystawa oprócz bombek obejmuje również 
tkaninę eksponowaną wcześniej na Trienna-
le Tkactwa Amatorskiego w Turku i obrazy o 
tematyce marynistycznej.

***
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej w Gdyni przy al. Marszałka 
Piłsudskiego 18, do  obejrzenia wystawy 
„Kaszuby w plakacie”. Ekspozycja prezentu-
je kilkadziesiąt plakatów i afiszy o tematyce 
kaszubsko-pomorskiej. Najstarsze z nich 
sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Dotyczą różnych dziedzin: imprez kultural-
nych, teatru i filmu, turystyki, działalności 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klubu 
Studenckiego „Pomorania”.

Wystawę można oglądać w poniedziałki, 

wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.30-19.00 
do 30 stycznia 2010 roku. Wstęp wolny.

***
We wtorek, 12 stycznia Klub Marynarki 

Wojennej zaprasza na wernisaż wystawy 
Alojzego Osady. Podczas wystawy ten 
nietuzinkowy gdański artysta zaprezentuje 
malarstwo pastelowe. Impreza rozpocznie 
się o godz. 18.30 w Małej Galerii Klubu MW 
/ul. Zawiszy Czarnego 1/. Wernisaż będzie 
miał charakter balu maskowego, należy 
dobrać odpowiedni strój. 

Wstęp wolny. 
Alojzy Osada – studiował na Wydziale 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Wszechstronny artysta, 
choć jak sam mawia „artystą się nie jest, 
artystą się bywa”. Prace malarza obejrzeć 
można w polskich galeriach oraz prywatnych 
kolekcjach w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych. 

Wystawa czynna jest od 12 do 31 stycz-
nia, od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 oraz 
w sob. i nd. na życzenie. Wstęp wolny.

***
Galeria Malarzy Gdyni w Centrum Roz-

rywki Gemini zaprasza 8 stycznia 2010r o  
godz. 18.00 na wernisaż Adama Sadkiewi-
cza, wystawa będzie otwarta codziennie od 
godz. 12.00 do godz. 20.00 do 3.02.2010r. 

Adam Sadkiewicz dr nauk medycznych, 
specjalista chorób wewnętrznych i chorób 
przewodu pokarmowego. Był lekarzem okrę-
towym stąd zainteresowanie tematyką mor-
ską. Zamiłowania malarskie mógł rozwijać 
i doskonalić dzięki kontaktom zawodowym 
i towarzyskim ze znanymi artystami mala-
rzami. Korzystał z instruktażu malarskiego 
m. in. H. Baranowskiego. W pracowni 
artysty E. Dzierzenckiego zgłębiał technikę 
malowania pejzaży morskich natomiast u  
A. Suchanka rysunek węglem, pastelami, 
temperę i olej. W latach 80 tych brał udział 
w wystawach organizowanych przez służbę 
zdrowia w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i 
Szczecinie (trzecia nagroda międzywoje-
wódzka).W 2000r wystawa indywidualna w 
Klubie im Wacława Szczeblewskiego. Brał 
udział w plenerach malarskich. �

Wystawy

Podczas pierwszego w 2010 roku koncer-
tu w ramach cyklu Niedziela Melomana 17 
stycznia br. o godz. 16.00 w sali widowisko-
wej Domu Rzemiosła, ul. 10 Lutego zagra  
Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod 
dyr. Wojciecha Rajskiego, z którą zaśpie-
wają Liliana Górska i Stanisław Daniel 
Kotliński. W programie koncertu m.in. 
„Zima” z „Czterech pór roku” Astora Piazzolli, 
wspaniała kantata Antonia Vivaldiego „Ces-
sate omai, cessate” i kolędy w przepięknym 
opracowaniu Macieja Małeckiego. 

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w PTTK, 
ul. 3 Maja 27 oraz na godzinę przed kon-
certem.

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „Bałtyk”, 

Witomino, ulica Narcyzowa 1 zaprasza 9 
stycznia (sobota) br. o godzinie 11.00, na 
koncert Kolęd w wykonaniu młodych arty-
stów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Z. Noskowskiego z Gdyni. Jest to pierwsze 

spotkanie w ramach stworzonego wspólnie 
ze szkołą rocznego cyklu koncertów pod 
tytułem „Z muzyką na Ty” organizowanych 
przez Klub SM „Bałtyk”. 

Wstęp bezpłatny.
***

W sobotę 9 stycznia br. o godz. 18.00 
rozpocznie się w Sali Concertino w Gdyni Or-
łowie koncert inaugurujący tegoroczny cykl 
zatytułowany „Gdyńskie Impresje Chopinow-
skie”. Wystąpi pianistka Joanna Brzezińska 
– Maurer oraz zespół smyczkowy Chopin 
Quartet. W programie I Koncert fortepianowy 
e – moll oraz transkrypcje mazurków i walce 
Fryderyka Chopina. 

Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o telefoniczną rezerwację pod nr 
tel. 0 502 374 599. Sala Concertino, Gdynia 
Orłowo, ul. Popiela 24.

***
„Blues Club”, Gdynia, ul. Portowa 9 

zaprasza na koncert The Włodek Stepuro 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
8 .01 pt godz . 19 .00 Koncert sylwestrowy na BIS
9 .01 sb godz . 19 .00 Koncert sylwestrowy na BIS
10 .01 nd godz . 11 .00 Gdyby do szkoły chodziły anioły
10 .01 nd  gdoz . 17 .00 Koncert sylwestrowy na BIS
11 .01 pn godz . 18 .00 Koncert sylwestrowy na BIS
12 .01 wt godz . 9 .00 Gdyby do szkoły chodziły anioły
13 .01 śr godz . 9 .00 Gdyby do szkoły chodziły anioły, 
13 .01 . śr . godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU
14 .01 czw godz . 9 .00 Gdyby do szkoły chodziły anioły, 
14 .01 czw godz . 11 .00 SKRZYPEK NA DACHU

Teatr Miejski im. W Gombrowicza
8 .01 pt godz . 19 .00 Tramwaj zwany pożądaniem 
9 .01 sb godz . 19 .00 Dzień Świra 
10 .01 nd godz . 12 .00 - WOŚP 
13 .01 śr godz . 19 .00 Dzień Świra 

Koncerty

- klimat rocka, ale kameralnie. Czas: nie-
dziela, 10 stycznia 2010 r., godz. 20.00. 

Wstęp 5 zł. �

Repertuar teatralny


