
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

17 stycznia 2010 r. (niedziela) w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni (ul. Armii Krajowej 46) odbędą się 
uroczystości poświęcone osobie ks. prałata 
Hilarego Jastaka (1914 - 2000), związane z 
przypadającą dokładnie w tym dniu 10. rocz-
nicą śmierci tego wybitnego duchownego, 
zwanego „królem Kaszubów”.

Program uroczystości:
godz. 15.30 – 16.30 wspomnienia o ks. 

Hilarym Jastaku (m.in. z pokazem slajdów i 
fragmentami homilii ks. Jastaka)

godz. 16.30 – 17.15 msza św. w intencji 
ks. Hilarego Jastaka (celebrowana przez 
proboszcza, ks. prałata Henryka Lwa Kie-
drowskiego)

godz. 17.15 – 17.45 koncert kolęd w 
wykonaniu chóru Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego

godz. 17.45 – 18.00 składanie kwiatów 
na grobie ks. Hilarego Jastaka.

Uroczystościom towarzyszyć będzie wy-
stawa poświęcona ks. Hilaremu Jastakowi, 
którą zwiedzać będzie można już 17 stycznia 
od godz. 14.30. Wystawa prezentowana bę-
dzie w tzw. górnym kościele przez tydzień, 
tj. do 24 stycznia włącznie, w godzinach 
otwarcia świątyni.

Organizatorami uroczystości są: Muzeum 
Miasta Gdynia, Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w Gdańsku, parafia pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Ar-
chiwum Solidarności Krajowej Komisji NSZZ 
„Solidarność”. Uroczystości objął swym 
patronatem Prezydent Gdyni oraz Urząd 
Miejski w Kościerzynie. Wstęp wolny.

***
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-Po-
morskiej w Gdyni przy al. Marszałka Piłsud-
skiego 18, dnia 20 stycznia o godz. 18.00 na 
spotkanie - „Wspomnienie o ks. prałacie Hi-
larym Jastaku w dziesiątą rocznicę śmierci”. 
Wspomnienia dotyczące tej wybitnej postaci 
wygłoszą: prof. Aurelia Polańska,  Teresa 
Hoppe, Henryk Ganowiak, Andrzej Busler. 
Spotkanie poprowadzi Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Gdyni - Jerzy Miotke.  �

Związek Ludności Niemieckiej w Gdyni 
zaprasza 30 stycznia na ekumeniczne na-
bożeństwo w 65. rocznicę tragedii zatopienia 
statków pasażerskich „Wilhelm Gustloff”, 
„Goya” i „Steuben” przez okręty podwod-
ne floty sowieckiej. Msza św. w intencji 
ofiar odbędzie się w kościele Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka 
przy ul. Portowej 2. Początek - godz. 14.30. 
Nabożeństwo uświetnią: chór „Vaterhaus” z 
Olsztyna i „Stella Maris” z Gdyni. Po Mszy 
św. nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
na terenie kościoła. Dalsza część uroczysto-
ści powiązana ze złożeniem kwiatów oraz 
zapaleniem zniczy odbędzie się na Skwerze 
Kościuszki za Akwarium Gdyńskim.  �

Ofiarom tragedii 
morskich sprzed 65 lat...

W 10. rocznicę śmierci 
 Księdza Prałata dr Hilarego Jastaka 

- Honorowego Obywatela Gdyni i Kościerzyny - 
miast dla których był najukochańszym Synem i Ojcem

spotkajmy się wszyscy na mszy św. w intencji Zmarłego, 
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46

17 stycznia 2010 roku. 
Przewodniczący Rady Miasta                                                    Prezydent Miasta 
Stanisław Szwabski                                                                 Wojciech Szczurek

Fundacja “Gdyński Most Nadziei” wraz 
z Miastem Gdynia, rozpoczęła  realizację 
unikatowego w skali kraju projektu, kampanii 
informacyjno – edukacyjnej pt. „Odważni 
wygrywają” – profilaktyka raka jądra. 

Kampania to przede wszystkim roz-
powszechnianie informacji o mogącym 
wystąpić problemie, droga, od pierwszej 
niepokojącej, zaobserwowanej zmiany, 
do skierowania jak najszybciej do lekarza 
specjalisty, celem konsultacji. Istnieje ścisły 
związek pomiędzy wczesnym rozpozna-
niem nowotworu a skutecznością leczenia. 
Kampania ma uwrażliwić młodych mężczyzn 
(16-34 lata), będących w grupie ryzyka 
najwyższej zachorowalności, na najmniej-
sze, niepokojące zmiany pojawiające się 
w ciele. 

Inicjatorką przedsięwzięcia jest gdy-
nianka, której 27 – letni syn zmarł na ten 
nowotwór. Chłopak ukrywał swoją chorobę, 
wstydząc się rozmawiać o dolegliwościach, 
niestety gdy zgłosił się do lekarza na ja-
kiekolwiek kroki było już za późno…Stąd 
kampania informacyjna, by młodzi ludzie 
wiedzieli jak najwięcej o tym schorzeniu i 
nie wstydzili się iść do specjalisty. 

Rocznie w Polsce odnotowujemy około 
800 nowych przypadków raka jąder. 

Program „Odważni wygrywają” to drugi 
projekt, obok Akademii Walki z Rakiem, 
realizowany przez fundację Gdyński Most 
Nadziei. W ramach gdyńskiego programu  
edukacyjnego przygotowano:

- plakaty informacyjne, które trafią do 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w 

Gdyni,
- stronę internetową (www.odwazni.

com) na której znaleźć można informacje 
m.in. dotyczące choroby, jak wykonać sa-
mobadanie jąder, gdzie zgłosić się w razie 
jakichkolwiek niepokojących objawów. Są 
też porady psychologa oraz forum dla osób 
zainteresowaniem wymianą komentarzy. 

Realizację projektu finansuje Miasto Gdy-
nia. Jest to trzynasty profilaktyczny program 
zdrowotny dla mieszkańców. W ubiegłym 
roku na przygotowanie programu fundacja 
Gdyński Most Nadziei otrzymała 10 tys. 
zł, w tym roku już na realizację programu 
24500 zł. 

W sumie na trzynaście programów 
profilaktycznych z budżetu gminy rocznie 
wydatkowane są 2 mln zł.  �

Męska sprawa - odważni wygrywają!

Gdynia pamięta!
W niedzielę 10 stycznia odbył się 18. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
Gdyni zebrano ponad 300 tys. zł. Orkiestra 
po raz drugi zagrała dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi. Organizatorzy przeznaczą 
dochód z akcji na doposażenie klinik onkolo-
gicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. 

Sztab w Teatrze Miejskim w Gdyni zebrał 
ok. 81 tys. zł. Podczas licytacji w Teatrze, 
prowadzonej przez prezydenta Wojciecha 
Szczurka, zgromadzono 42 600 zł. Za 1,5 
tys. zł wylicytowano m.in. adopcję rekina 
brodatego. Rodzicami mieszkańca Akwarium 
Gdańskiego zostali państwo Beata i Mariusz 
Żarneccy – aktorzy Teatru Miejskiego. Za 2 
tys. zł wylicytowano złote serduszko Akade-
mii Marynarki Wojennej, a za 260 zł frotkę 
Adriana Smith’a - gitarzysty Iron Maiden. 
W innych miejscach zebrano następujące 
kwoty: Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” – 4 
800 zł, Centrum Rozrywki GEMINI – ponad 
95 tys. zł, sztab YMCA – 80 tys. zł, Centrum 
Nauki EXPERYMENT – ponad 1 tys. zł, 
sztab w IV LO – prawie 13 tys. zł, sztab w I 
Społecznej Szkole Podstawowej – 18 tys. zł, 
na plaży miejskiej ponad 10 tys. zł.

Przypominamy, że do 18 stycznia moż-
na wziąć udział w licytacji rejsu okrętem 
podwodnym Marynarki Wojennej. Aukcja 
prowadzona jest na portalu Allegro.pl. Tam 
też znajduje się więcej szczegółów.  �

18. Finał WOŚP za nami 

Fot. Maria Pachaly
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W poniedziałek, 11.01.2010 r. w gdyń-
skim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Przyznaje je prezydent 
RP. Medale otrzymali: 

Jadwiga i Stanisław Soszyńscy (razem 61 
lat), Genowefa i Roman Rabanowie (razem 
55 lat), Jadwiga i Czesław Ćwiklińscy  (52 
lata wspólnego życia), Irena i Kazimierz.
Puławscy (razem 51 lat), Joanna i Jerzy 
Borowscy (50 lat razem), Teresa i Edward 
Dąbrowscy (50 lat), Genowefa i Bogdan Łę-
kawscy (50 lat), Lidia i Tadeusz Owerkowie 
(50 lat), Wiesława i Kazimierz Śliwka (50 lat), 
Maria i Grzegorz Wakarecy (50 lat), Helena 
i Franciszek Benkowscy (50 lat), Henryka i 
January Czyżowie (50 lat), Krystyna i Henryk 
Filipiakowie (50 lat), Maria i Andrzej Macie-
jewscy (50 lat), Jadwiga i Czesław Modze-
lewscy (50 lat), Halina i Jerzy Pokojscy (50 
lat), Maria i Józef Radzimscy (50 lat), Anna i 
Bernard  Siniccy (50 lat), Eugenia i Ryszard 
Thomas (50 lat).

Jubilaci od miasta w prezencie otrzymali 
albumy, kwiaty i dyplomy.  �

Medale dla małżeństw

Rozpoczęła się 12. edycja konkursu 
– „Zapraszamy ptaki do Gdyni” - na wyko-
nanie karmników i budek lęgowych. Organi-
zatorami są: Miasto Gdynia i Liga Ochrony 
Przyrody, a adresatami wszyscy, zarówno 
dzieci jak i dorośli.

Głównym celem konkursu jest lepsze 
poznanie przez gdynian gatunków ptaków 
żyjących w mieście oraz włączenie młodzie-
ży w działania na rzecz ochrony przyrody. 
Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc 
lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym 
wycinanie starych drzew ogranicza możli-
wości zakładania gniazd w naturze. Budki 
wieszane dla sikor na kasztanowcach mają 
zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas zna-
ne ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem 
– szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Ale 
na domki czekają też inne ptaszki!

Konkurs cieszy się w Gdyni bardzo dużą 
popularnością. Dotychczas wzięło w nim 
udział ponad półtora tysiąca uczestników. 

Po zakończeniu konkursu budki lęgowe i 
karmniki są  rozdawane wszystkim chętnym 
pod warunkiem, że zobowiążą się zawiesić je 
na swoim terenie i dbać o nie. Na działkach, 
na drzewach przy szkole czy przedszkolu, 

w parkach, w lasach także. Żywot budki to 
dwa, trzy sezony, zatem nasz konkurs to 
niekończąca się historia.

Prace na 12. edycję konkursu należy 
składać w Archiwum Miejskim przy ul. Armii 
Krajowej 44 (budynek przychodni) od 28 
stycznia do 11 lutego 2010 r. w  godz. 
13.00-15.00 (od poniedziałku do piątku). 
Będą one oceniane w dwóch kategoriach: 
budka lęgowa i karmnik. Uczestnik może 
złożyć w konkursie tylko jedną pracę. 
Autorzy tych najlepszych, a także szkoły, 
których uczniowie dostarczą najwięcej prac 
spełniających warunki konkursu,  otrzymają 
nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w 
marcu 2010 r. 

Zwaracamy uwagę na to, że ptaki nie 
lubią budek ozdobnych i z materiałów uszla-
chetnionych przez człowieka: ze sklejki, 
malowanych, rzeżbionych itp. Najlepsze jest 
surowe drewno.

Szczegółowe informacje o konkursie 
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, tel. 
58 668 84 82 oraz na stronie internetowej 
www.gdynia.pl . �

Zapraszamy ptaki do Gdyni - po raz dwunasty

Klub Marynarki Wojennej zaprasza na 
rozpoczęcie tegorocznego cyklu prelekcji 
„Spotkania ze Sztuką”. Odbędziemy dalszą 
wędrówkę przez świat malarstwa (tym razem 
dwudziestowiecznego) oraz historii fotografii.
Pierwszy wykład z dziejów malarstwa, za-
tytułowany „Od metafizycznego niepokoju 
do dekoracji”, który poprowadzi Władysław 
Pitala -  już 19 stycznia o godzinie 17.30 w 
sali 213 Klubu /ul.Zawiszy Czarnego 1/.

Uczestnicy zetkną się m.in. z twórczo-
ścią prerafaelitów – Burne-Jonesa, Millaisa, 
Hunta, Rosettiego, Browna; symbolistów 
– Denisa, Moreau, Puvis de Chavannesa, 
Redona; malarzy secesji – Klimta, Schiele, 
Beardsleya, Muchy, Khnopffa, Chéreta, 
Tooropa, Muncha; art-deco – Tamary Łem-
pickiej (do dzisiaj bodaj najbardziej znanej 
na świecie polskiej malarki). 

Wstęp wolny. �

Spotkanie ze sztuką

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. 
informuje, że w okresie od 18.01.2010 r. do 
31.01.2010 r. prowadzone będą prace zwią-
zane z budową wiaduktów kolejowych przy 
stacji Gdynia – Św. Maksymiliana, związane 
z przebudową układu drogowego Węzła 
Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM 
i PKP w Gdyni.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 
ze względu na fakt, iż ograniczenia w ruchu 
pociągów nie mogą być dłuższe niż w wyżej 
podanym terminie, prace powodujące ha-
łas i wibracje będą wykonywane w sposób 
ciągły całodobowo. 

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie 
niedogodności, które mogą wystąpić pod-
czas prowadzenia robót. �

Roboty drogowe                
całą dobę

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek zaprasza na KONCERT KOLĘD 
w wykonaniu CAPPELLI GEDANENSIS 
pod dyrekcją Aliny Kowalskiej-Pińczak 
24 stycznia 2010 r. (niedziela), godz. 17.00, 
Kolegiata NMP Królowej Polski w Gdyni, ul. 
Armii Krajowej 26 (róg ul. Świętojańskiej).

Wstęp wolny. �

Koncert kolęd

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
na prawach powiatu w Gdyni w związku z 
mającymi ostatnio miejsce obfitymi opadami 
śniegu przypominają, że zgodnie z art. 61 
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 
2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
właściciel lub zarządca obiektu budowlane-
go jest obowiązany zapewnić, dochowując 
należytej staranności, bezpieczne użytkowa-
nie obiektu w razie wystąpienia czynników 
zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem człowieka lub sił 
natury, takich jak: wyładowania atmosfe-
ryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary 
lub powodzie, w wyniku których następuje 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bez-
pośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, 
mogące spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska.

Konieczność usuwania śniegu i lodu doty-

czy wszystkich obiektów, a w szczególności: 
wielkogabarytowych obiektów handlowo 
- usługowych (hipermarkety, supermarkety), 
hal sportowych i widowiskowych, obiektów 
biurowych, szkół, przedszkoli, stacji paliw i 
obsługi pojazdów, salonów samochodowych, 
hal magazynowych i innych obiektów uży-
teczności publicznej.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o 
podjęcie działań mających na celu wypeł-
nienie obowiązków spoczywających na wła-
ścicielu bądź zarządcy obiektu budowlanego 
zgodnie z w/w przepisami, a w szczególności 
usunięcie śniegu z dachów oraz zapewnie-
nie drożności systemów odwadniających 
dachy.

Również Inwestorom i wykonawcom 
obiektów budowlanych znajdujących się w 
trakcie budowy, przypominamy o koniecz-
ności usuwania śniegu i lodu - zależnie od 
stanu zaawansowania inwestycji - z dachów 
lub stropów między kondygnacjami w celu 
wyeliminowania zagrożeń dla konstrukcji 
wznoszonych obiektów oraz zdrowia i życia 
zatrudnionych ludzi. �

Śnieg na dachu jest groźny!

Karnawał to od wieków czas zabawy i 
szaleństwa. To jedyny moment w roku, kiedy 
bez wyrzutów sumienia możemy porzucić 
diety i skrupulatne liczenie kalorii. A zatem 
Gdynianie i mieszkańcy Pomorza, bawcie się 
i biesiadujcie do woli! Już od najbliższego po-
niedziałku 18 stycznia aż do Ostatków, czyli 
16 lutego Szlak Kulinarny Centrum Gdyni 
zaprasza na Karnawał Smaków.

30 gdyńskich restauracji będzie kusić 
codziennie po godz.17.00 wszystkich miło-
śników słodyczy pysznym deserem za pół 
ceny, a w poniedziałkowe i wtorkowe wie-
czory w restauracjach wybrane karnawałowe 
dania będą dostępne z aż 30% rabatem. Ale 
Karnawał Smaków to nie tylko kulinarne sza-
leństwo. Restauracje będą oferować w tym 
czasie bogaty program kulturalny - koncerty, 
wystawy, czy quizy, a na stronie Szlaku 

Kulinarnego www.kulinarnagdynia.pl będzie 
można zgłosić pomysł na Karnawałowy 
Przysmak. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
pod koniec akcji, wyboru dokona specjalna 
komisja gdyńskich smakoszy oraz kucharzy 
z Trójmiasta, a także sami internauci. 

W konkursie na Karnawałowy Przysmak 
każdy, kto przyśle przepis wraz ze zdjęciem,  
będzie miał szansę na wyjazdowy Weekend 
we Dwoje, warsztaty kulinarne (sushi, kuch-
nia francuska), karnety do fitness club oraz 
dziesiątki innych atrakcyjnych nagród. Także 
na uczestników Quizu Kulinarnego będą 
czekały wystrzałowe niespodzianki. Ulotki 
z pytaniami będzie można znaleźć w re-
stauracjach na Szlaku. Więcej informacji na 
temat Karnawału Smaków w Gdyni znajdą 
Państwo w następnym wydaniu Ratusza. �

Karnawał smaków na szlaku kulinarnym
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W jednym z odcinków „Trzeźwo myśląc 
…” znalazła się informacja, że w Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni 
mogą otrzymać pomoc terapeutyczną oso-
by uzależnione od hazardu oraz ich bliscy. 
Jaki jest zakres tej pomocy i kto może z niej 
korzystać?

W Przychodni Terapii  Uzależnień przy 
ul. Chrzanowskiego 3/5  pomoc mogą uzy-
skać osoby, które mają problem z różnymi 
formami gier hazardowych – od klasycznych 
np. gier karcianych, ruletki po najczęściej 
obecnie nadużywane np. gra na automatach, 
gry internetowe, a nawet loterie, lotto, o ile 
zaczynają stanowić problem w życiu gracza 
lub jego rodziny. Osoby zainteresowane 
pomocą mogą rejestrować się telefonicznie 
pod. nr tel. 058 620 88 88 lub osobiście w 
rejestracji Przychodni w godzinach 8.00 
– 19.00. Prowadzimy terapię indywidualną 
oraz grupową w tym zakresie. Pomoc mogą 
i powinni uzyskać również bliscy osób uza-
leżnionych od hazardu.

Czy każdy, kto korzysta z gier hazar-

dowych jest uzależniony i potrzebuje po-
mocy?

Nie każdy kto używa alkoholu jest alko-
holikiem, tak samo nie każdy, kto czasem 
korzysta z gier hazardowych jest nałogowym 
hazardzistą. Uzależnienie od hazardu wystę-
puje wtedy, kiedy osoba nie przestaje grać 
mimo ponoszenia różnych negatywnych 
konsekwencji w wyniku grania. Patologiczny 
hazard to niepohamowana potrzeba przeży-
wania bardzo silnych emocji związanych z 
graniem. Możliwe są dwa rozstrzygnięcia: 
wygrana – to nadzieja, euforia; przegrana 
– strata, złość i wyrzuty sumienia. Wygrana 
zwiększa poczucie mocy i skuteczności i 
stanowi zachętę do dalszej gry. Przegrana 
– powoduje spadek szacunku dla siebie, ale 
i chęć odzyskania straty, co w konsekwencji 
powoduje żądzę odegrania się w kolejnych 
grach. Tak zamyka się błędne koło hazardu. 
Hazardzista „oczami wyobraźni” widzi, jak po 
wielkiej wygranej będzie prowadził dostatnie, 
spokojne, ale też ciekawe życie. Kiedy mu 
się to nie udaje, w desperacji gra dalej i 

coraz bardziej przestaje się wywiązywać ze 
swoich obowiązków zawodowych, rodzin-
nych i społecznych. Nikt nie jest w stanie 
przekonać go, że jego sposoby, systemy i 
patenty na wygraną są nieskuteczne. Wierzy, 
że w końcu uda się mu się wygrać główną 
wygraną i spełnić swoje marzenia. Jest w 
pułapce uzależnienia.

Jakie są sygnały ostrzegawcze, że mo-
żemy mieć do czynienia z uzależnieniem 
od hazardu?

Sygnałami ostrzegawczymi, że rozwija 
się uzależnienie mogą być: wydzielanie 
pieniędzy na inne niż hazard aktywności, 
wzrastające rachunki telefoniczne (dla gier 
telefonicznych lub sms-owych) – większość 
wydatków „hazardowych” pozostaje poza 
kontrolą gracza, coraz częstsze przekra-
czanie limitów na kartach kredytowych, 
zaciąganie nowych kredytów, zastawianie w 
lombardach lub sprzedaż zakupionych dóbr 
czy kolekcji. Kiedy dostrzegamy u siebie lub 
u kogoś powyższe symptomy, powinniśmy 
zacząć szukać pomocy. CDN

Trzeźwo myśląc
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Gdyni, ul. Reja 2a, na łamach „Ratusza” przekazuje Państwu informacje dotyczące 

problemu uzależnień i terapii. Dziś część czwarta cyklu. Osoby, które zechcą dowiedzieć się więcej, mogą kontaktować się z pracow-
nikami ośrodka pod nr tel.: (058) 621 61 35, faks: (058) 621 61 35, e-mail:narko@opitu.pl.

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 44 Gdynia  
Karwiny ul. Tatarczana 4 tel. (058) 629 30 
62 w dn. 16.01.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program 
realizowany jest z funduszy gminy Gdynia. 

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „BAŁTYK” 

przy ul. Narcyzowej 1 zaprasza 16.01.2010 r. 
(sobota) godz. 12.00 dzieci na przedstawienie 
„Skrzaty” (gościnny występ teatru z Krakowa). 

Wstęp wolny. Bliższe informacje: tel.  058) 
624 12 91.

***
W niedzielę, 17.01.2010 r. o godz. 13.00 

Kółko Dzieciaste zaprasza na bajkę „Małpka 
Tiki z Krainy Afryki” w wykonaniu Teatru „Na-
rwal” z Białegostoku w Gdyni, ul. Św. Mikoła-
ja 1 w Domu Parafialnym. Wstęp 10 zł 

Informacje: Lucyna Labudda, www.
kolkodzieciaste.pl info@kolkodzieciaste.pl, 
l.labudda@gmail.com �

Dla najmłodszych

W Gdyni żyje się dłużej 
Gdyński klimat sprzyja długowieczno-

ści. W styczniu tego roku miastu przybyły 
trzy stulatki – panie: Monika Żemło, 
Agnieszka Dobrzańska  i  Kazimiera 
Mroziewska. Gdynia ma już 55 miesz-
kańców, którzy liczą sobie 100 lat i więcej!

Pani Monika Żemło (z domu Zielińska) 
urodziła się 1 stycznia 1910 r. w Puzdrowie  
- gmina Sierakowice. Do Gdyni przybyła w 
maju 1945 r. Pani Monika wykonywała wiele 
różnych zajęć – pracowała w zakładzie rzeź-
niczym, w piekarni na Grabówku, jako pomoc 
domowa, a następnie w szkole podstawowej 
oraz stolarni w Chyloni. W listopadzie 1953 
r. wyszła za mąż za Stanisława Żemło, z 
którym mieszka do dziś. Mają syna – Jana. 

Kolejna jubilatka – pani Agnieszka Do-
brzańska (z domu Mizerna) urodziła się 
12 stycznia 1910 r. w miejscowości Grab 
– powiat Żerków, obecnie województwo 
wielkopolskie (dawniej poznańskie). Do 
Gdyni przyjechała w 1933 r. Rok później 
wyszła za mąż za Władysława Dobrzań-
skiego. Pani Agnieszka urodziła sześcioro 
dzieci – w tym troje przed wojną. Kiedy ta 
wybuchła mąż Władysław został powołany 

do Wojska Polskiego, a pani Agnieszka z 
trójką dzieci wyjechała w rodzinne strony, 
gdzie pracowała w gospodarstwie rolnym. 
Po zakończeniu wojny cała rodzina wróciła 
do Gdyni. Kiedy dzieci podrosły jubilatka 
rozpoczęła pracę zawodową i pracowała 
aż do 75-go roku życia. Obecnie mieszka 
w swoim domu, który wybudowała z mę-
żem i synem Stanisławem w latach 60.

Pani Kazimiera Mroziewska (z domu Kar-
wowska) urodziła się 15 stycznia 1910 r. we 
wsi Kołaki, na terenie obecnego wojewódz-
twa podlaskiego. W 1942 r. wyszła za mąż za 
Kazimierza Mroziewskiego, z którym prowa-
dziła gospodarstwo rolne. Mąż marł w 1989 
r. Dwóch synów pani Kazimiery niestety rów-
nież już nie żyje. Z córką Krystyną mieszka w 
Gdyni od ponad 20 lat. Jubilatka ma dwóch 
wnuków, dwie wnuczki i czworo prawnucząt. 

Trochę statystyki: w Gdyni mieszkają 
22 osoby, które mają 100 lat – 16 kobiet i 6 
mężczyzn. Gdynian, którzy przeżyli już wię-
cej niż wiek jest 33 – 31 kobiet i 2 mężczyzn. 
Rekordzistka ma 108 lat, a najdłużej żyjący 
mieszkaniec Gdyni liczy sobie 103 lata. 

Życzymy 200 lat!  �

W EXPERYMENCIE...
W sobotę 16 stycznia Centrum Nauki 

EXPERYMENT zaprasza na wykład pt: „O 
czym śnimy kiedy śpimy?” Sobotni wykład 
to kolejne już z cyklu spotkanie w Centrum 
Nauki EXPERYMENT dla trochę starszych 
Odkrywców. Zapraszamy młodzież licealną 
oraz osoby dorosłe. Wykład pt: „O czym 
śnimy kiedy śpimy?” pozwoli wszystkim 
zainteresowanym przenieść się do krainy 
snu i marzeń sennych.  Prelekcja poruszy 
istotne zagadnienia związane z  fizjologią i 
strukturą snu, a także konsekwencjami  jego 
zaburzeń. Zaprezentowane zostaną również 
praktyczne rady jak utrzymać właściwą hi-
gienę snu. Wykład poprowadzi pani Justyna 
Cegiełka, absolwentka Wydziału Biologii i 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Wykład, który „nie pozwoli 
słuchaczom zasnąć” odbędzie się w godz. 
12.00 – 12.45. 

Rezerwacja miejsc pod numerem tele-
fonu 058 735 11 37. Udział w wykładzie w 
ramach biletu wstępu do Centrum Nauki 
EXPERYMENT. Bilet wstępu ulgowy 2 zł, 
normalny 4 zł. www.experyment.gdynia.pl

***
Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza 

na warsztaty robotów. W sobotę 23 stycznia 
zapraszamy małych i dużych Experymenta-
torów na rodzinne warsztaty budowania ro-
botów. Podczas interaktywnych warsztatów 
uczestnicy będą mieli możliwość sprawdze-
nia się w roli konstruktorów robo zwierzaka 
- skorpiona. Warsztaty to niepowtarzalna 
okazja do poznania podstaw konstrukcji ma-
szyn oraz techniki programowania robotów. 
Rodziny będą mogły sprawdzić zastosowa-
nie silników oraz poznać sposób działania 
czujników: dźwięku, odległości i dotyku.

Warsztaty odbędą się w następujących 
godzinach: 11.00 – 13.00 oraz 13.15 – 15.15. 
Warsztaty skierowane są do dzieci od 5 lat, 
oraz do ich rodziców, opiekunów, znajomych.  
Chętnych do udziału w warsztatach zapra-
szamy do wcześniejszego zakupu biletów 
(maksymalnie trzyosobowy zespół rodzinny) 
w cenie 56 zł. Rezerwacja biletów pod nu-
merem telefonu 58 735 11 37. Zakup biletu 
uprawnia również do  odwiedzenia  wystawy 
EXPERYMENTU. www.experyment.gdynia.
pl   �

Koktajl Artystyczny               
w Riwierze

17 stycznia br. Klub Marynarki Wojennej 
zaprasza na Koktajl Artystyczny w „Riwierze”. 
Na rozpoczęcie tegororcznego sezonu tej cy-
klicznej imprezy zaprezentują się słuchacze 
II i III roku Gdyńskiej Szkoły Artystycznej. 
Impreza rozpocznie się o godz. 17.00 w sali 
kolumnowej Klubu /ul. Zawiszy Czarnego 1/. 

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczo-
na.  �

Strażacki Klub HDK przy Komendzie Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Gdańsku organizują 15.01.2010 r. (piątek) w 
godz. 9.00 - 14.00 wyjazdowy pobór krwi pod 
hasłem: „Ognisty strażak - gorąca krew!”. 

Chętnych do oddania krwi zapraszamy 
do Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdyni, ul. Władysława IV 12 - 14.

Ambulansowy                
pobór krwi
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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. I tak: 18.01 - Stani-
sława Kozłowska, 25.01 - Marcin Limanin, 
1.02 - Jerzy Mikłaszewski, 8.02 -  Paweł 
Padias, 15.02 - Jacek Ziółkowski, 22.02 
-  Arkadiusz Bilecki, 1.03 - Kamil Góral, 
8.03 - Krystyna Klimko, 15.03 - Elżbieta 
Konopko, 22.03 -  Stanisława Kozłowska, 
9.03 - Marcin Limanin.  Z radnymi dyżuro-
wać będą funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: 58 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 20.01 - Piotr Rojek. Ponadto 20.01 
w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą funk-
cjonariusze 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. 58 664 
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. 58 621 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. Kontakt e-mailowy: 
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. Wito-
mińskiej 8. Harmonogram na m-c styczeń 
2010 r.: 20.01 - Wojciech Jankowski, 27.01 
- Kazimierz Jarysz.

***
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: 21.01 
- Teresa Dyszlewicz, 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 Daniluk, 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. W każdy pierwszy wtorek m-ca w 
godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Mia-
sta  Sławomir Kwiatkowski. 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 
jest czynne w poniedziałki w godz. 15.30 
-19.30,wtorki w godz. 14.30 -19.30, środy w 
godz. 14.30 -19.30. Harmonogram dyżurów 
radnych dzielnicy: 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. Radny 
Miasta Marek Łucyk dyżurować będzie 18 
stycznia (poniedziałek) w godz. 12.00-13.00.
w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdy-
nia Obłużu, ul. Boisko 6.

***
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: 58 664 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. 58 665 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: 20.01 - Maria Dombrowska, 27.01 
- Beata Kalinowska. W I środę m-ca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arka-
diusz 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-
nicząca Zarządu III poniedziałek miesiąca 
- Alicja Kowalczyk, wiceprzewodniczaca 
Zarządu.

Radni pełnia dyżury w czwartki w godz. 
17.00 - 18.00: 21.01 - Włodzimierz Walczy-
kowski - komisja Bezpieczenstwa i Sportu, 
28.01 - Ryszard Dziedzinkiewicz - prze-
wodniczący komisji Gospodarki Komunalnej. 
Rada  Miasta Joanna Chacuk dyżuruje 
w Biurz Rady Dzielnicy w 3 poniedziałek 
miesiaca o godz. 17.00. Rada Dzielnicy 
Redłowo posiada adres e-mail: rada.redlo-
wo@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. 58 661 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. 58 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 20.01. - Jadwiga Hościło, 27.01. 
- Elżbieta Kamińska. W drugą środę mie-
siąca 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 śro-
dę 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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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. 58 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może ad-
optować 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
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 
dobrze chwalić dziecko?” 18.01.2010 r. 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. 58 623 
31 39. Spotkanie odbywa się w ramach co-
miesięcznych zajęć otwartych dla rodziców 
pt. „Szkoła dla rodziców”.

***
W klubie F. 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. 58 66 88 790. �

Dla rodziców

Bohema Jazz Club w Gdyni, Centrum Kul-
tury w Gdyni, Gdyński Kwartalnik Artystyczny 
„Bliza” zapraszają 13.01.2010r. (środa) o 
godz. 19.00 do Bohema Jazz Club w Gdyni, 
ul.Waszyngtona 21 (Centrum „Gemini”) 
na wieczór artystyczny, w ramach którego 
przewidziano:

- rozmowę na temat „Kino przedwojenne 
w Gdyni” z prezentacją multimedialną Go-
ściem będzie Joanna Cieplińska - autorka 
tekstu „Iluzjony gdyńskie” („Bliza” nr 1). 
Spotkanie poprowadzą Piotr Millati i Adam 
Kamiński

- koncert piosenki satyrycznej gdańskiego 
barda Bartosza Kalinowskiego który popro-
wadzi Wojciech Boros.  �

Scena Literacka „Blizy”

Policja poszukuje świadków zdarzenia
Gdyńska policja poszukuje świadków 

przestępstwa, do którego doszło 30 grudnia 
2009 r. około godz. 15.00 w Gdyni na pobo-
czu ul. Obwodowej, w odległości  około 200 
metrów od wjazdu z ulicy Chwaszczyńskiej 
w kierunku Gdańska. Wówczas to mężczy-
zna w wieku ok. 25-30 lat kierując pojazdem 
marki VW Passat Combi (prawdopodobnie 
koloru czerwonego) o początkowych nume-
rach rejestracyjnych GWE celowo zajechał 
drogę kierującemu pojazd marki Renault 
Laguna, zmuszając go do gwałtownego 
hamowania, a następnie wraz z pasażerem 
(mężczyzną w podobnym wieku) wysiedli z 
samochodu i podeszli do pojazdu poszkodo-
wanego. Aby zmusić kierowcę do wyjścia z 

pojazdu, pasażer VW Passat przy pomocy 
kija zbił reflektor renaulta i jego przednią 
szybę. Uniemożliwił jednocześnie drogę 
ucieczki poszkodowanemu, który po wyjściu 
z pojazdu został zaatakowany przez obu 
napastników i pobity przy użyciu kija. 

 Policja prosi o kontakt telefoniczny bądź 
osobisty wszystkich tych, którzy byli świad-
kami zdarzenia lub mogą przyczynić się do 
ustalenia sprawców tego przestępstwa.

Kontakt :
Komisariat Policji Gdynia - Karwiny
ul. G. Zapolskiej 1
tel. 58 66 21 455 - dyżurny jednostki
tel. 58 66 21 482 - policjant prowadzący 

postępowanie tel. 997 lub 112. �

Szofer to młody, ok. 2-3 letni pies. We-
soły, towarzyski, żywiołowy i energiczny. 
Uwielbia kontakt z ludźmi i długie spacery z 
wolontariuszami, na których zdecydowanie 
odżywa. Wiecznie uśmiechnięty i zadowolo-
ny z życia… wciąż ma nadzieję, że znajdzie 
wspaniały dom i kochającą rodzinę. Szofer 
nie ma problemów w kontaktach z innymi 
psiakami. Świetnie odnalazłby się zarówno w 
mieszkaniu, jak i w domu z ogrodem. Szofer 
będzie wspaniałym psem dla osoby lubiącej 
aktywnie spędzać czas.  �

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych serdecznie zaprasza do udziału w  
warsztatach na temat: „Podstawy rachunko-
wości w fundacjach i stowarzyszeniach”. 

Porad udziela Anna Bach, księgowa 
Urzędu Miasta Gdyni 20 i 27 stycznia br. 
(środa) od godz. 16.30 do 19.30 w siedzibie 
Centrum, ul. 3 Maja 27/31. 

Oferta skierowana jest do organizacji po-
zarządowych mających siedzibę w Gdyni lub 
działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w 
tym także organizacji w trakcie rejestracji.  

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność 
zgłoszeń.   

Na konsultacje zgłosić się może jedna 
osoba z każdej organizacji po uprzednim 
wypełnieniu zgłoszenia. Formularz zgło-
szeniowy (www.gdynia.pl) należy przesyłać 
mailem (gcop@gdynia.pl) lub złożyć oso-
biście w Biurze Prezydenta – Gdyńskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
ul. 3 Maja 27/31.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.
Zapraszamy serdecznie! �

Rachunkowość i księgowość                                           
dla organizacji pozarządowych 

Teatr Gościnny zaprasza na spektakl 
DZIEŃ WALENTEGO Iwana Wyrypajewa z 
udziałem Anny Seniuk. Spektakl zobaczyć 
będzie można 14.02 o godz. 17.00 i 20.00 
w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza, 
ul. Bema 26. 

„Dzień Walentego”  to opowieść o miłości 
– tej jedynej, która jest sensem istnienia 
i darem od Boga. Autor nadał swojemu 
tekstowi formę melodramatu, który jednak 
wykracza poza ramy klasycznego romansu. 
W tym osobliwym trójkącie miłosnym każdy 
jest usprawiedliwiony, ponieważ kocha. 
Bohaterowie mówią o uczuciach za pomocą 

wielkich słów minionego już wieku, kiedy 
ludzie spotykali się na ławeczkach w parku, 
a nie tylko przez internet.

Reżyseria: Tomasz Zygadło.
Obsada:
Walentyna – Anna Seniuk,
Walentyn – Paweł Caban,
Katia (Starsza) – Beata Chorążykie-

wicz,
Katia (Młodsza) – Kamila Pietrzak.
Bilety: 60 zł - pierwsze miejsca, 50 zł 

- drugie miejsca. Do nabycia w kasie Teatru 
Miejskiego tel. 58 660 59 46. Informacje tel. 
58 664 69 60 www.teatrgoscinny.pl �

Anna Seniuk w Walentynki w Teatrze Miejskim

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, napoje 
alkoholowe, druk u dołu tabeli - oświadczenie 
o wartości sprzedaży alkoholu). Oświad-
czenie 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. �

Do sprzedawców 
alkoholu

Po raz 8 ruszył „Gdyński Biznesplan”
Wyjazd na Światową Wystawę EXPO 

2010 do Szanghaju we wrześniu tego roku 
będzie główną nagrodą ósmej edycji kon-
kursu „Gdyński Biznesplan”, który ruszył 4 
stycznia 2010 r. Do 31 stycznia trwa rekru-
tacja uczestników. 

Konkurs adresowany jest przede wszyst-
kim do osób nieprowadzących jeszcze 

działalności gospodarczej oraz działają-
cych już na rynku małych przedsiębiorstw. 
Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie 
do prowadzenia przyszłej bądź też przenie-
sienia obecnej działalności na teren Gminy 
Gdynia.

Szczegółowe informacje znaleźć można 
na stronie: www.gdynia.pl �



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 935	 Gdynia, 15 stycznia 2010 r. - 21 stycznia 2010 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

W tradycji kaszubskiej 
istnieje stary zwyczaj nazywania ”królem” człowieka, który 

swym braciom Kaszubom dał szczególny powód do dumy; zdobył 
zaufanie i autorytet, a poprzez swe czyny zasłużył na powszechny 
szacunek.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed prałatem Jastakiem, 
nazywano w „Królem Kaszubów” legendarnego Antoniego Abraha-
ma (1869 – 1923), niestrudzonego bojownika o polskość Pomorza, 
który bywał w rodzinnym domu księdza prałata. Hilary Jastak urodził 
się 3 kwietnia 1914 roku w Kościerzynie. Główne rysy osobowości 
nadała mu najbliższa, wieloosobowa rodzina, zwłaszcza ojciec Jakub 
Jastak, który obowiązki rodzinne godził ze stanowiskiem burmistrza 
i pasją działacza społecznego, wyczulonego na ubóstwo, cierpienie 
i niesprawiedliwość. Niemały wpływ na umysłowy i emocjonalny 
rozwój przyszłego kapłana wywarł także przyjaciel domu ksiądz 
Leon Heyke, wybitny kaszubski poeta.

Hilary, jako kilkuletni chłopak opiekował się weteranami I wojny 
światowej, nierzadko chorymi i niepełnosprawnymi, których karmił i 
pielęgnował. Już wówczas poznał prawdziwą wartość bezinteresow-
nego dobra, niesienia pomocy, dzielenia się, wspierania. Nagrodą 
za trud i poświęcenie była powtarzana uroczyście obietnica ojca: 
„Niedługo wybuchnie Polska. Odzyskamy prawdziwą wolność.”

Na Pomorze 
wolność zawitała wraz z symbolicznymi zaślubinami Polski z 

morzem, w dniu 10 lutego 1920 roku. Dlatego też, mając siedem lat 
mógł Hilary rozpocząć naukę w kościerskiej szkole powszechnej po 
polsku. Następnie uczył się w Gimnazjum Męskim w Chełmnie, gdzie 
w 1934 roku zdał maturę, by w końcu rozpocząć wymarzone studia 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jednakże wybuch 
wojny uniemożliwił mu ukończenie pelplińskiej uczelni. Rodzina 
Jastaków, jak większość kościerskich rodzin została wysiedlona 
przez hitlerowców do Generalnej Guberni.



Gdynia, 15 stycznia 2010 r. - 21 stycznia 2010 r.  	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr  935

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Jako alumn nosił dumnie koloratkę, wielokrotnie zrywaną ręką 
okupanta, z poniżającym krzykiem: „przeklęty ksiądz”. Święcenia 
kapłańskie przyjął po ukończeniu Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego, 7 czerwca 1941 roku, z rąk arcybiskupa Stanisława 
Galla, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w okupowanej War-
szawie.

W latach wojny 
niósł duszpasterską posługę w Lubani nad Pilicą, w Józefowie 

koło Otwocka, w Kamieńczyku nad Bugiem (gdzie nawiązał kon-
takt z konspiracyjną organizacją „Krzyż i Miecz”),  a następnie w 
Goszczynie koło Grójca, w Sulejowie i w Strachówce. Organizował 
tajne nauczanie, niósł duchową posługę dla walczących w lasach 
partyzantów, został kapelanem  Armii Krajowej (pseudonim „Abra-
ham”), opiekował się młodzieżą należącą do „Szarych Szeregów”. 
Po wojnie otrzymał swoją pierwszą parafię w Pogódkach, nieopodal 
rodzimej Kościerzyny, później był jeszcze wikarym w parafii NMP w 
Toruniu. W 1946 roku został powołany na stanowisko dyrektora „Ca-
ritasu” okręgu gdańskiego. Była to zasłużona organizacja kościelna, 
niosąca pomoc ludziom dotkniętym przez wojnę. Współpracowała z 
podobnymi placówkami w USA, Szwecji, Anglii, Szwajcarii i Danii. 
Na przekór zakazom i szykanom nowej władzy ksiądz Jastak or-
ganizował pomoc najbiedniejszym rodzinom, ze szczególną troską 
dbał o dzieci, zwłaszcza osierocone. Z myślą o nich organizował 
„Wakacje z Bogiem” w Białogórze, nad morzem, gdzie prowadził 
sierociniec zwany „Domem Chłopców”.

W 1949 roku ksiądz Hilary Jastak został proboszczem parafii 
NSPJ w Gdyni, z misją wybudowania nowego kościoła, w miejscu 
prowizorycznej kaplicy z 1929 roku.  

Wcześniej, będąc dyrektorem „Caritasu” dał się poznać jako 
kapłan mądry i ofiarny, czuły na ludzką krzywdę. Już wówczas niósł 
pomoc niezliczonym rzeszom ludzi oczekującym wsparcia, także 
prześladowanym z powodów politycznych. W dramatycznym dla 
Polski okresie stalinizmu, w czasie likwidacji „Caritasu”, został aresz-
towany pod zarzutem „rozpowszechniania fałszywych wiadomości, 
mogących wyrządzić istotną skodę interesom Państwa Polskiego”. 
W więzieniu, gdzie nie mógł nosić kapłańskich insygniów, wzywany 
kilka razy dziennie na przesłuchania, zabierał ze sobą złożoną w 
kostkę sutannę z koloratką.

W uwolnieniu księdza, po dwóch miesiącach więzienia, pomogli 
niezawodni gdyńscy przyjaciele oraz wierni parafianie, którzy pro-
testowali przeciwko bezprawnym poczynaniom komunistycznego 
reżimu. Przekazali informację władzom, że Kaszubi są przekonani, 
jakoby księdza Jastaka zamordowano w więziennej celi. Nie mając 
innego wyjścia Urząd Bezpieczeństwa uwolnił księdza w ciągu kilku 
dni, lecz nadal pozostawał on pod ciągłym dozorem służb specjal-
nych. Inwigilacja trwała ponad 40 lat. 

Realizacja budowy monumentalnej świątyni 
w centrum miasta możliwa była dopiero po październikowej 

odwilży. Projekt prof. Jana Borowskiego z Politechniki Gdańskiej 
nawiązywał do planowanej przed wojną Bazyliki Morskiej, która 
stanąć miała na szczycie Kamiennej Góry, by pełnić również funkcję 
morskiej latarni. Przeszklona, rozświetlona czterościenna kopuła 
nad prezbiterium kościoła NSPJ doskonale widoczna jest z morza. 
W grudniu 1961 roku zakończono prace nad stanem surowym ko-
ścioła, który poświęcił Biskup Ordynariusz Kazimierz Józef Kowalski 
jeszcze przed wigilią Bożego Narodzenia. Wówczas to ksiądz Hilary 
Jastak otrzymał godność prałata, czyli Tajnego Szambelana Ojca 
Świętego, wówczas Jana XXIII.  Świątynia wznoszona wysiłkiem 
całej wspólnoty parafialnej przez blisko 10 lat została konsekrowana 
w 1966, milenijnym roku Chrztu Polski. W czasie budowy utrudnianej 
na wszelkie możliwe sposoby przez ośrodki komunistycznej władzy 
wszystkich szczebli ksiądz rozpoczął i ukończył studia doktoranckie 
w zakresie teologii moralnej na Uniwersytecie Warszawskim.

W grudniu 1970 roku 
Gdynia przeżyła tragedię. Na ulicach miasta polała się krew. 

Mimo wcześniejszego porozumienia z Komitetem Strajkowym, 
komunistyczna władza wydała rozkaz strzelania do bezbronnych, 
idących do pracy i do szkół. 17 grudnia, w „czarny czwartek” ksiądz 
prałat odprawił pierwszą w Polsce mszę św. w intencji zamordo-
wanych na ulicach Gdyni. Parafia, na której terenie miała miejsce 
większość tragicznych wydarzeń, zorganizowała natychmiastową 
pomoc poszkodowanym i potrzebującym, a zwłaszcza rodzinom 
ofiar. Po grudniowej tragedii ksiądz Hilary Jastak gromadził infor-
macje o zabitych i represjonowanych, chcąc stworzyć prawdziwy 
obraz wydarzeń. Był też wielkim orędownikiem  budowy pomnika 
Ofiar Grudnia’70 w Gdyni.

Pod koniec lat 70 

wspierał powstającą opozycję wobec władzy komunistycznej, 
pozostając w ścisłym kontakcie z jej przedstawicielami. Mieszkanie 
księdza, na plebanii w pobliżu kościoła, stało się miejscem konspi-
racyjnych spotkań Studenckich Komitetów „Solidarności” i Ruchu 
„Młodej Polski”.

Za swoją działalność ksiądz prałat był znienawidzony przez wła-
dze PRL-u i jej służby specjalne, które postanowiły złamać niewygod-
nego kapłana. Wymyślne represje, postępowania karno-skarbowe i 
administracyjne (przeszło 500 wezwań) oraz nieustanna inwigilacja 
jeszcze bardziej umacniały nieprzejednaną i bezkompromisową 
postawę, która udzielała się innym, zwłaszcza młodym działaczom. 
Powszechnie znane jest jego poparcie i bezgraniczna pomoc dla 
Wolnych Związków Zawodowych.

Od samego początku związany był z „Solidarnością”. 
Dlatego właśnie do księdza prałata przybyła delegacja gdyńskich 

stoczniowców z prośbą o odprawienie mszy św. w czasie strajku, 
w niedzielę 17 sierpnia 1980 roku. Była to pierwsza w Polsce msza 
polowa, mimo zakazu władz, odprawiona w socjalistycznym zakła-
dzie pracy. W dokumentach Służby Bezpieczeństwa odnotowano, 
że „w kazaniu Jastaka występowały wrogie treści”. W czasie mszy 
ksiądz udzielił absolucji generalnej, czyli odpustu zupełnego tysiąc-
om uczestników tego niezwykłego nabożeństwa, tak jak czyni się 
to na wypadek wojny, czy zagrożenia życia. Tak właśnie niezłomny 
ksiądz prałat oceniał ówczesną sytuację. Zdeterminowani robot-
nicy ryzykowali życiem. Przygotowywany był desant w stoczni, a 
radzieckie jednostki stały w pogotowiu na redzie. Z helikopterów 
rozrzucano ulotki, lecz nikt się nie schylił, by je podnieść. „Wtedy 
poczułem co to znaczy jedność. Nikt nie miał pewności, czy ofiara 
eucharystyczna zostanie przerwana atakiem wrogich sił. Do komunii 
przystąpiły niezliczone rzesze ludzi, a ja miałem tylko 2 tysiące ko-
munikantów, więc trzeba było dzielić na pół, na ćwierć, by starczyło 
dla wszystkich”. 

W stanie wojennym ksiądz Jastak podtrzymywał  ducha „Solidar-
ności”. Po jego kazaniach wyruszały spod kościoła protestacyjne 
pochody. Na terenie swojej parafii zorganizował centrum pomocy 
dla aresztowanych i internowanych oraz dla ich rodzin. Nie liczył się 
z konsekwencjami jakie mógł ponieść, czyniąc - jak rozumiał - swą 
powinność. W latach 1981 - 1985 był rozpracowywany przez Służbę 
Bezpieczeństwa; Wydział IV Gdynia, Sprawa Operacyjnego Rozpo-
znania (SOR), kryptonim „Kaszub”, numer rejestracyjny 39445. Nie 
zważając na przeszkody, jako doskonały, przewidujący organizator, 
konsekwentnie i z uporem realizował swe zamiary, kierując się 
zawsze miłością bliźniego. Posiadał niezwykły dar przekazywania 
jej innym. Zawsze stawał po stronie słabszych, pokrzywdzonych i 
cierpiących. Był wielkim autorytetem moralnym dla kilku pokoleń.

W roku 1991 obchodził 50 lecie święceń kapłańskich. 
W tym samym roku  został honorowym obywatelem Gdyni, 

a 8 lat później swej rodzimej Kościerzyny. 85 lecie urodzin księdza 
prałata zbiegło się z 50 leciem jego pobytu w parafii NSPJ. Z okazji 
złotego jubileuszu kapłaństwa założył Fundację Pomocy Stypen-
dialnej Młodzieży Kaszubskiej. Był pierwszym kapelanem NSZZ 
„Solidarność” oraz kapelanem honorowym Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Awansował do stopnia komandora Mary-
narki Wojennej i majora Wojska Polskiego. 

W 1995 roku w dniu Święta Niepodległości został odznaczony 
przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.

Całe życie księdza prałata Hilarego Jastaka było podporządko-
wane pomocy ludziom, którym niósł wieloletnią, ofiarna posługę 
duszpasterską. Ze szczególną przyjaźnią odnosił się do młodzieży, 
z wielką miłością do dzieci, które zwykł obdarowywać cukierkami. W 
życiu młodych szukał nadziei i radości, wszystkich zaś przekonywał 
o potrzebie miłości bliźniego. „Ja dziś pomogłem tobie, teraz ty idź 
i pomóż innym” - często powtarzał te słowa. Jak i te pochodzące 
z poematu Hieronima Derdowskiego, które stały się legendarnym 
zawołaniem księdza prałata: „My trzymamy z Bogiem”.

Został pochowany w cieniu dzieła swego życia, w krypcie przy 
kościele NSPJ, nieopodal ulicy, która od dziesięciu lat nosi jego 
imię. 

Na grobie zawsze są świeże kwiaty. Codziennie palą się znicze. 
Wdzięczni, których nie brakuje i wierni, których nigdy za wiele, 
zatrzymują się choćby na chwilę, w tym ważnym dla Gdyni miejscu 
i w zadumie wspominają Króla Kaszubów. Wszyscy oni, by użyć 
słów psalmu (145.7), „Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci”. 

                                             Tekst: Krzysztof Wójcicki
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Rok 1940
1.01. W Gdyni wprowadzono samorząd miejski rozporządzeniem z dn. 21.12.1939 r., na mocy niemieckiej ustawy gminnej z dn. 

30.01.1935 r.
1.01. W Gdyni utworzono Tajny Hufiec Harcerzy (THH). Komendantem został phm. Henryk Szymański.
1.01. Zaczęły obowiązywać niemieckie ustawy o podatku od obrotu kapitałów, od dokumetów, weksli i od ubezpieczenia.
6.01. W okresie od 6.11.1939 roku do 6.01.1940 roku rybacy z Gdyni złowili ok. 98 ton ryb, głównie szprotów.
8.01. Szefem gdyńskiego Gestapo został komisarz SS-Hauptsturmführer Hans Leyer.
19.01. Stocznia gdyńska została przejęta przez niemiecką stocznię Deutsche Werke Kiel A.G. w Kilonii w celu przystosowania do 

celów militarnych.
1.04. Na okupowanym wybrzeżu Polski Niemcy przeprowadzili spis rybaków i i sprzętu pływającego. Wyniki spisu nie są znane.
27.05. Zarządzeniem kierownika Głównego Urzędu Powierniczego powołano towarzystwo pod nazwą Grundstückgesellschaft der HTO 

m.b.H. z siedzibą w Berlinie. Towarzystwo miało za zadanie ujęcie w zarząd komisaryczny i przewłaszczenie nieruchomości mieszkalnych 
oraz praw gruntowych. Wyłączone były grunty należące do przedsiębiorstwa albo mienie, nad którym stało osobny zarządca oraz grunty 
służące do celów przemysłowych i grunty rolne. Kapitał zakładowy towarzystwa wynosił 3.000.000 RM. Oddziały główne powstały w 
siedzibach urzędów powierniczych, a więc w Gdańsku, później w Gdyni, Ciechanowie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. 

11.08. Z Gdyni i Helu wyszła grupa 25 kutrów, które miały być wykorzystane w inwazji na Wielką Brytanię. Zaopatrzenie i paliwo dla 
kutrów dostarczyła Kreigsmarine. 

17.09. Ogłoszono rozporządzenie o traktowaniu mienia obywateli polskich. Nad mieniem zajętym mógł być rozciągniety zarząd ko-
misaryczny, o ile wymagały tego względy gospodarcze. Zarząd obejmował mienie osób fizycznych, mógł obejmować też mienie osób 
prawnych, towarzystw, związków itp.

12.10. Po raz pierwszy w historii polskiego rybołówstwa morskiego przyznano dyplom szypra II klasy, otrzymał go przedwojenny ry-
bak Wiktor Gorządek. Dokument wydał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie spełniający niektóre funkcje Urzędu 
Morskiego. W dn. 3.07.1945 r. ten sam urząd nadał W. Gorządkowi dyplom szypra klasy I.

7.12. W porcie gdyńskim stacjonowały 2 torpedowce, 3 krążowniki oraz okręty pomocnicze.
31.12. W Gdyni liczącej 90 tys. mieszkańców zameldowanych było 27 tys. Niemców.

Rok 1941
23.01. W Gdańsku powołano Centralę Przesiedleńczą (Umwandererzentralstelle) z siedzibą w Gdyni. Faktycznie funkcjonowała ona 

od 15.11.1940 r. Na jej czele stał kierownik Staatspolizeileitstell SS-Sturmbannführer Wolff. 
4.03. Władze niemieckie wydały rozporządzenie o liście narodowej. Lista dotyczyła terenów wcielonych do państwa niemieckiego i 

wprowadzała podział obywateli Rzeszy na cztery grupy. W Gdyni powołano przy zarządzie miejskim filię niemieckiej listy narodowościowej 
- Zweigstelle der Deutsche Volksliste. Stanowisko kierownika filii referenta do spraw ludnościowych objął asesor miejski dr Weidemann. 
W skład Zweigstelle der Deutsche Volksliste wchodzili: nadburmistrz, przywódca partyjny lub jego przedstawiciel, zastępca przywódcy 
partyjnego do spraw narodowościowych, przedstawiciel szefa policji i służb bezpieczeństwa oraz kilku miejscowych folksdojczów wyzna-
czonych przez burmistrza lub starostę. 

22.06. Rozkazem władz niemieckich flota rybacka została w portach. Przyczyną był wybuch wojny ze Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (ZSRR).

27.07. Niemiecki garnizon w Gdyni liczył cztery kompanie Marinenstabsabteillung w „Café Bałtyk” (1200 marynarzy) i trzy kompanie 9 
Ersatz Marinesartillerie Abteilung w Orłowie (1500 marynarzy). 

27.07. Wywiad polski oceniał ruch w porcie na 15 statków dziennie. 
31.07. Na dawnym wybrzeżu polskim czynnych było 125 kutrów, 8 łodzi motorowych i ok. 160 łodzi wiosłowo-żaglowych.Załogi liczyły 

ok. 780 rybaków. Wszystkie złowione ryby rybacy musieli obowiązkowo odstawiać do niemieckiego przedsiębiorstwa Danziger Fischzen-
trale (Gdańska Centrala Rybna). Przedstawicielstwa tej firmy były we wszystkich portach rybackich naszego wybrzeża. Kara za nielegalny 
handel rybami dochodziła do kilkuset marek za 1 kg ryby. Jednak przez cały okres wojny proceder ten rozwijał się, szczególnie od 1942 
roku. Cena 1 kg węgorzy kupionych nielegalnie wynosiła od 6 do 10 marek. Oficjalna cena kilograma niepatroszonego dorsza wynosiła 
14 pfenigów.

10.09. Na Oksywiu stacjonowała 8 okrętów podwodnych. W stoczni Deutsche Werke Kiel Gdynia budowano suchy dok i remontowano 
6 okrętów podwodnych.

16.09. Początek wizyty przedstawicieli floty włoskiej w Torpedo Versucht Anstalt. Wizyta trwała do 20 września. Rozważano możliwość 
utworzenia między Oksywiem a Babim Dołem (obecnie Babie Doły) bazy dla torped włoskich, które miały być tam produkowane. Zamie-
rzano też zbudować strzelnice torpedowe.

25.09. Do portu w Gdyni wpłynął pancernik „Tirpitz”, bliźniaczy okręt „Bismarcka”. Zacumował przy Dworcu Morskim.
1.11. Dyrektorem Stoczni w Gdyni został prof. dr. Hermann Burkhardt. Jego kandydaturę wysunęła niemiecka marynarka wojenna. 

Jednocześnie H. Burkhardt objął katedrę budowy okrętów wojennych na Politechnice Gdańskiej.
14.12. Z Morza Północnego przypłynęła do Gdyni flotylla 15 okrętów podwodnych.
24.12. W porcie gdyńskim znajdowały się duże jednostki nawodne: Awanport: S/S „Stuttgart” i S/S „Oberhausen” (statki Czerwonego 

Krzyża); kanał wejściowy: S/S „Hansa” - okręt koszarowy, M/S „Wilhelm Gustloff” - okręt koszarowy, S/S „Oceania”- statek pasażerski, S/S 
„Vendam” - statek pasażerski, „Graf Zeppelin”- lotniskowiec, dwa okręty bazy dla okrętów podwodnych, S/S „PO” i S/S „PE” (mieściła się 
na nich szkoła) oraz „Fock” - bark szkolny i S/S „Georg”, basen Piłsudskiego: krążownik pancerny (nazwa nieznana), krążownik „Köln”, S/S 
„Cap Arkona” - statek koszarowy, basen Kwiatkowskiego: statki wielorybnicze M/S „Unitas” i S/S „Walter Rau”, sześć Vorpostenbootów.

27.12. Na redzie portu w Gdyni stanął ciężki krążownik „Admirał Hipper”.  c.d.n.

Kontynuujemy kalendarium wydarzeń wojennych w Gdyni opracowane przez Jacka Ostapkowicza z Muzeum Miasta Gdyni. W tym 
odcinku prezentujemy kolejne dwa lata: 1940 i 1941. Za tydzień kolejne: 1942 i 1943. 

Kalendarium wydarzeń II wojny światowej w Gdyni - 1.01.1940 - 31.12.1941
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Sekcja Strzelecka WKS Flota Gdynia 
(Oksywie Dolne) do końca stycznia prowa-
dzi nabór dziewcząt i chłopców urodzonych 
w 1996 roku. Ofertę kieruje do dziewcząt i 
chłopców osiągających wyniki w nauce na 
poziomie średniej ocen 4,0 i wyższej. Szuka 
osób pracowitych i zaangażowanych, zainte-
resowanych karierą w sporcie wyczynowym i 
sprawnych fizycznie.Wychowankowie sekcji 
strzeleckiej stanowią najliczniejszą grupę 
Kadry Narodowej i Olimpijskiej w Polsce. 
Najmłodsi zaś Kadry Wojewódzkiej Juniorów 
i Młodzików. Zapewniamy udział w zawo-
dach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej oraz w zgrupowaniach 
zimowych i letnich.

Rodziców zainteresowanych rozwojem 
koncentracji uwagi i koordynacji u swoich 
dzieci prosimy o kontakt telefoniczny lub 
mailowy: Beata Komar tel. 502 557 538; 
beatakom@gmail.com, www.wksflotagdy-
nia.pl/strzelecka.htm.

***
Szkoła Ratownictwa Wodnego Lifeguard 

Gdynia ogłasza zapisy na kurs na stopień 

młodszego ratownika WOPR. 
Spotkanie organizacyjne oraz spraw-

dzenie umiejętności pływackich odbędzie 
się w sobotę 16 stycznia o godzinie 17.45 
na pływalni Hotelu Gdynia. Szczegółowych 
informacji udziela instruktor WOPR Jakub 
Friedenberger, nr tel. 601 86 88 44, kuba-
free@wp.pl.

***
Nordic Walking w Chyloni dla wszystkich 

chętnych. We wtorki i czwartki o godz. 11.00 
zbiórka przy Szkole Podstawowej Nr 10 w 
Gdyni Chyloni, ul. Morska 192, tel. kontak-
towe 606 834 812, 509 192 377

Kije wypożyczyć można gratis.
***

Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 
i chłopców na treningi piłki siatkowej. Zajęcia 
odbywają się w ZS nr 15 w Gdyni-Chwarznie, 
ul. Jowisza 60. Zapisy:

- dziewczęta - poniedziałki o godz. 
18.30

- chłopcy  - wtorki o godz. 18.30
Należy zabrać strój sportowy. �

Zapisy na zajęcia sportowe

21.12.2009 r. odbył się II Świąteczny Tur-
niej Minihokeja na Lodzie w Gdyni dla roczni-
ka 1999 r. i młodszych. Wystąpiły drużyny z 
Gdańska, Malborka oraz gospodarze turnieju 
z Gdyni. W grupie „A” zwycięzcą turnieju 
został UKS OLIVIA 17 Gdańsk. W grupie „B” 
natomiast UKS OLIVIA Gdańsk.

Jedyną bramkę dla HUKS Niedźwiadki 
Gdynia w grupie A zdobył Olgierd Kędzia. 
Bramki dla Niedźwiadków w grupie B strze-
lali: Krzysztof Graczyk - dwie, Karol Pali-
meris  i Szymon Tywczyński - po jednej. 
Najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn: 
UKS OLIVIA 17 Gdańsk (Paweł Obłoński), 
UKS OLIVIA 35 Gdańsk (Wojtek Stacho-
wiak), UKS BOMBEK Malbork (Bartek 
Ostrowski), HUKS Niedźwiadki Gdynia 
(Wiktor Wencel). 

Organizatorzy dziękują wszystkim ro-
dzicom, którzy pomogli przy organizacji II 
Świątecznego Turnieju Minihokeja na Lodzie 
w Gdyni.

Więcej informacji na stronie internetowej 
gdyńskiego klubu: http://www.huks-nie-
dzwiadki.pl/. �

Po turnieju młodych 
hokeistów

5 grudnia 2009 r. na obiektach sportowych 
Gimnazjum i Ogólnokształcącego Liceum 
Jezuitów odbył się V Turniej Mikołajkowy 
dla dorosłych pod patronatem honorowym 
Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka 
i radiowym Radia Plus Gdańsk. Turniej 
połączony był z obchodami XV- lecia LO 
Jezuitów.

W imprezie rywalizowało między sobą 6 
drużyn koszykarskich i 4 sztafety pływackie. 
Puchar Przechodni na ten rok zdobyła druży-
na nauczycieli i Jezuitów, zarówno z koszy-
kówki, jak i pływania. Jednak w Turnieju tym 
nie chodziło głównie o rywalizację sportową, 
lecz o integrację środowisk lokalnych, m.in.: 
policji, straży granicznej, rodziców, sympaty-
ków szkoły, biznesmenów oraz nauczycieli i 

Jezuitów. Dzięki temu po raz czwarty udało 
się przygotować paczki na rzecz 50 dzieci z 
Oddziału Hematologii i Onkologii Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Biletem wstępu na 
turniej było przyniesienie „czekoladowego 
mikołaja”. Podczas bankietu odbyła się 
licytacja koszulki Trefl Sopot z autografami 
zawodników. Natomiast uczestnikom turnieju 
nagrody wręczali: trener drużyny Asseco 
Prokom Gdynia Tomas Pacesas i zawodni-
cy: Adam Hrycaniuk i Piotr Szczotka. 

Poza drużynami, które wniosły swój wkład 
w postaci słodyczy i gadżetów, również 
znalazło się wielu sponsorów, którzy prze-
znaczyli nagrody dla drużyn, uświetniając 
w ten sposób imprezę. �

Sportowe mikołajki u Jezuitów na szczytny cel

Podziękowania
Dyrektor Gimnazjum i Ogólnokształcą-

cego Liceum Jezuitów o. Michał Gutkowski 
SJ wraz z organizatorem V Turnieju Miko-
łajkowego dla dorosłych pragną z całego 
serca podziękować za „dar serca” wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przeprowadzenie 
turnieju: uczniom, rodzicom, pracownikom 
naszych szkół, zawodnikom oraz sponso-
rom za ich wyjątkową wspaniałomyślność 
na rzecz Turnieju i dzieci. Dzięki Państwa 
hojności mogliśmy przygotować paczki dla 
dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii 
Akademii Medycznej i w tak wspaniałej at-
mosferze spędzić ten sobotni dzień poprzez 
rywalizację sportową.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za 
przygotowanie bankietu i wspaniały klimat, 
pracownikom szkoły i uczniom za pomoc 
organizacyjną, zawodnikom za udział oraz 
sponsorom: Tampo-Kleks, Skok Kasa Kra-
jowa, Asseco Prokom Gdynia, Trefl Sopot, 
Centrum U7, Fundacji Magis, Coca-Cola 
HBC Polska Sp. z o o., Automaty – Nesca-
fe, sędziom: Leszkowi Lubomańskiemu i 
Ryszardowi Głogowskiemu; Krzysztofowi 
Kilich, Marcinowi Skrzypczak, Jerzemu Siń-
czakowi, o. Leszkowi Pestce SJ, ks. Stefa-
nowi Pepol SJ, p. Alicji Zaborowskiej, Kubie 
Biszko, Markowi Szczudlińskiemu, Piotrowi 
Płosaj, Agnieszce Pyrzanowskiej, Zbignie-
wowi Klupińskiemu, Monice Żadkowskiej 
– Formańskiej, ks. Jakubowi Dembickiemu, 
Andreasowi Wulgaris, Bożenie Frąckiewicz, 
Marcie Piernikowskiej – Hewelt, Magdzie 
Gruszce oraz  dyrektorowi Adamowi Hlebo-
wiczowi za patronat radiowy.

***
Uczestnicy corocznej wieczerzy wigilijnej 

organizowanej w ZS nr 11 w Gdyni pragną 
podziękować wszystkim sponsorom, organi-
zatorom i młodym artystom tego spotkania 
za poczęstunek, paczki i miłą, rodzinną 
atmosferę następującym osobom: Dyrektor 
Judycie Śliwińskiej, Henryce Pietrzak, Annie 
Kowalskiej, Irenie Włodarskiej, Justynie Wa-
silewskiej, Bożenie Czecholińskiej, Elżbiecie 
Sierżędze, Andrzejowi Wojewodzie i Markowi 
Hojdzie. �

Działania realizowane w ramach Po-
morskiego Miasteczka Zawodów przez 
Fundację Gospodarczą w Gdyni w styczniu 
2010 roku:

- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowa-

nie CV  i listów motywacyjnych, pomoc w 
przygotowaniu się do rozmowy kwalifika-
cyjnej)*

- Badanie predyspozycji zawodowych*
- Jak napisać biznes plan? 19.01.2010r.
* wymaga wcześniejszego ustalenia ter-

minu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia 

pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się 
osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia 
miesiąca od godz. 9.00. Osoby zaintereso-
wane proszone są o kontakt telefoniczny pod 
nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 
lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego 
Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji 
Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2, 
pokój 101-102 i 103 (I p.). 

Strona internetowa: www.fungo.com.pl 
Działalność Pomorskiego Miasteczka 

Zawodów jest dofinansowana ze środków 
Miasta Gdyni.  �

Pomoc osobom poszukującym pracy

„Gdynia między wojnami” Aleksandry 
Tarkowskiej to opowieść o historii Gdyni, 
jej mieszkańcach i ludziach przybyłych tu 
z daleka oraz o ich trudnym, pionierskim 
życiu. Książka ukazuje miasto w okresie 
jego narodzin i najbardziej dynamicznego 
rozwoju, kiedy to w ciągu zaledwie dwudzie-
stu lat stało się dumą II Rzeczypospolitej i 
nowoczesnym portem na Bałtyku. Kolejne 
rozdziały prezentują różne dziedziny życia 
miasta - jego ustrój, architekturę, gospodar-
kę i kulturę. Życie portowego miasta miało 
swój morski koloryt, a egzotyka dopiero co 
odzyskanego dostępu do morza przyciągała 
nie tylko letników, ale przede wszystkim ludzi 
przedsiębiorczych, wizjonerów i polityków, 
którzy mieli odwagę zbudować wspaniały 
port, otwierający Polskę na świat. Dlatego 
na kartach tej książki pojawiają się sylwetki 

„ojców chrzestnych” miasta - budowniczych 
i inżynierów, organizatorów gospodarki 
morskiej, animatorów kultury, artystów i 
zwykłych ludzi związanych z Gdynią na 
dobre i na złe. 

„Gdynia między wojnami” może być 
swego rodzaju przewodnikiem. Bogata 
część informacyjna, adresowa i plan miasta 
zapraszają w nieco sentymentalną podróż w 
czasie i w przestrzeni. Opracowanie zawiera 
około 300 archiwalnych fotografii, reklam, 
skanów ksiąg adresowych i oryginalnych do-
kumentów z rodzinnej szuflady, które tworzą 
niepowtarzalny klimat lat dwudziestolecia 
międzywojennego. Do książki dołączono 
bezpłatne dodatki: plan Gdyni z 1936 roku 
oraz płytę VCD z fragmentami międzywojen-
nych kronik filmowych dotyczących Gdyni. �

Nowa książka o Gdyni



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 935	 Gdynia, 15 stycznia 2010 r. - 21 stycznia 2010 r. 

10	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zapra-
sza dzieci i młodzież:

na zajęcie z języka niemieckiego: 
- poniedziałek godz. 14.00-15.30, czwar-

tek godz.14.30.- 16.00 klasy I-III szkoła 
podstawowa, 

- poniedziałek - 15.30-17.00, czwartek 
godz. 16.00-17.30 klasy IV-VI szkoła pod-
stawowa

- środa godz. 16.00 - 17.30, czwartek 
godz. 17.30-19.00 gimnazjum

- środa godz. 17.30 – 19.45, wtorek      
16.00 -18.15 liceum

na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:
grupa I 4-6 lat czwartek godz. 15.00-

15.30
grupa II 7-9 lat środa godz. 15.00-

15.45.
***

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistycz-
na w Gdyni, licencjonowany ośrodek egza-
minacyjny Swedex, ogłasza zapisy osób 
chętnych do przystąpienia do egzaminu z 
języka szwedzkiego na poziomie A2 i B1. 
Egzamin planowany jest na 29 czerwca 
2010 r. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 
lutego 2010 r. Szczegółowych informacji w 
zakresie egzaminu udziela Biuro Rektora, 
tel.: (058) 623-09-22 wew.101, ul. Opata 
Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia.

***
Zapraszamy studentów, licealistów, 

nauczycieli oraz osoby interesujące się 
problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego 
na bezpłatne zajęcia w ramach Uniwersytetu 
Bałtyckiego, programu realizowanego przez 
Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersy-
tetem w Uppsali (Szwecja). 

Pierwsze wykłady w ramach kursu „Ludy 
regionu bałtyckiego” rozpoczną się 18 
stycznia 2010 roku o godz. 16.30 w gma-
chu Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni 
(ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia będą 
odbywały się w poniedziałki o 16.30. Kurs 
będzie trwać do końca marca br, zakończy 
się egzaminem pisemnym w języku polskim. 
Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają 
dyplom ukończenia kursu podpisany przez 
dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego 
w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając 
formularz na stronie: http://www.arrupe.
org/pl/unibal.html

***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 

w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz 

dorosłych na zajęcia nauki gry na instru-
mentach muzycznych: pianino, keyboard, 
gitara, skrzypce, flet oraz śpiew solowy (dla 
dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami 
ćwiczeń logopedycznych). Prowadzone są 
również zajęcia rytmiczno-umuzykalniające 
(dla dzieci od lat 4) oraz wokalno-aktorskie 
dla młodzieży. 

Zajęcia odbywają się w Szkołach Pod-
stawowych: Nr 46 Gdynia-Karwiny III(ul.
Chwaszczyńska 26), Nr 47 Gdynia - Dą-
browa (ul. Nagietkowa 73), Nr 48 Gdynia-  
Chwarzno (ul. Jowisza 60).Kontakt: (058) 
621 41 35, 503 114 336; e-mail: gdynia@
ogniskomuzyczne.pl; www.ogniskomuzycz-
ne.pl

***
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Ani-

matorów Klanza Oddział w Gdyni zaprasza 
na zimowisko rekreacyjno - artystyczne 2010 
„Klanzowa wyprawa na biegun” dla dzieci od 
6 do 12 lat w dniach 13-20.02.2010. Koszt: 
890 zł. Miejsce: ośrodek wypoczynkowy 
„Tatrzańska” Jaszczurówka w Zakopanem. 
Szczegóły: www.klanza.pl

***
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 naucza-
nia. Gramatyka francuska w pigułce, przygo-
towanie do matury i DELF-u, konwersacje 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:  
(058) 621 91 15 (16.00-19.30), e-mail: tppfg-
dynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl.

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 3-5 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. No-
woczesne metody edukacji przedszkolnej, 
sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel. 
(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, 
e-mail fundacja@samarytanie.pl

***
Fundacja SAMARYTANIE oraz przed-

szkole MALI SAMARYTANIE w Gdyni 
zapraszają  rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnych na warsztaty psychologiczno-
edukacyjne  w ramach projektu AKADEMIA 
RODZICA. Celem projektu jest poznanie 
kolejnych faz rozwoju dziecka w grupie 
przedszkolnej (jego problemów oraz pomocy 
w ich rozwiązywaniu). Spotkania będą od-
bywać się w każdy pierwszy wtorek m-ca o 
godz 18.00 w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w Gdyni przy ul. 3-maja. Najbliższe 
spotkanie 2 lutego br. Liczba miejsc 20.  
Bliższe informacje pod numerem telefonu 
58 624 10 71  lub 0 697 72 68 81.    

***
Warsztaty Karnawałowe - zobacz, jak 

bawią się w kole narody całego świata!
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE 

& SOUL (www.danceandsoul.pl) zapra-
sza 23-24 stycznia 2010 na karnawałowy 
weekend tańca. W programie Rueda de 
Casino (salsa kubańska tańczona po kole, 
poziom podstawowy) oraz TAŃCE W KRĘ-
GU różnych narodów (izraelskie, greckie, 
rosyjskie). Warsztat prowadzi Magdalena 
Langowska. 

Zajęcia w godzinach 11.00-13.00 i 13.15-
15.15. Koszt całości (8 godzin) 90 zł, koszt 
jednej techniki 70 zł. Miejsce: Studio Tańca 
Tango, Gdynia ul. Wolności 16/1. Zapisy: 
tel. 792 034 756.

***
SP nr 10 zaprasza dzieci w wieku 10 -13 

lat na zajęcia z ekologii i ochrony środowiska 
w naturalnym środowisku, prowadzonymi 
przez ekspertów. Ponadto poznanie hito-
wych gier stolikowych, kulig oraz integracja 
przez wypoczynek i zabawę. Zapisy i infor-
macje: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, 
tel. (058) 623 06 33, 606 834 812.

***
Towarzystwo  Polsko-Niemieckie w Gdyni 

przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckie-
go dla młodzieży i dorosłych  na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Zajęcia organi-
zowane są przy wsparciu Goethe Institut.

Dodatkowe informacje i telefoniczne za-
pisy 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 �

Zapisy do...

Wydział Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych Akademii Marynarki Wojennej 
zaprasza uczniów klas maturalnych na 
bezpłatne warsztaty z matematyki, historii i 
wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia pozwolą 
lepiej przygotować się do matury, zapla-
nować przyszłość dotyczącą studiów oraz 
oswoić się z atmosferą wyższej szkoły. 
Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem 
telefonu: 058 626 25 85 nie później niż na 

tydzień przed datą warsztatów. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają 
grupy szkolne (klasy maturalne). 

Terminy warsztatów: 15 stycznia, 12 
lutego, 12 marca, 26 marca, 16 kwietnia 
2010 roku. 

Szczegółowy grafik znajduje się na stro-
nie internetowej: http://www.amw.gdynia.
pl/wnhis/. �

Coś dla maturzystów...

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne 
„Promyk”, Gdynia, ul. Maciejewicza 11  or-
ganizuje 23 stycznia 2010 r. w godz. 15.00 
- 17.30 Bal Przebierańców dla Dzieci. 

Wstęp 20 zł od dziecka. Gwarantujemy 
świetną zabawę przy muzyce, konkursy, 
słodki poczęstunek. Zgłoszenia pod nume-
rem tel. (058) 782 76 09, (058) 782 76 10. �

Bal Karnawałowy                
dla dzieci w „Promyku”

Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1, Gdynia 
/obok stoczni Nauta/ zaprasza w dniach 15-
20 stycznia 2010 o godz. 20:00 na film pt: 
„REWERS”. Bilety: 10 zł

Reżyseria: Borys Lankosz, występują: 
Agata Buzek, Krystyna Janda, Marcin 
Dobrociński. Szczegóły: czarna komedia, 
Polska, 2009, 101 min.

Akcja filmu, rozgrywa się w dwóch pla-
nach czasowych – we wczesnych latach 
pięćdziesiątych oraz współcześnie. Głów-

ną bohaterką jest Sabina (Agata Buzek) 
– „szara myszka”, która właśnie przekroczyła 
trzydziestkę. W jej życiu wyraźnie brakuje 
mężczyzny. Matka (Krystyna Janda)  wie 
o tym najlepiej, dlatego próbuje za wszelką 
cenę znaleźć dla swojej córki odpowiedniego 
kandydata na męża. Całą sytuację kontroluje 
babcia (Anna Polony), ekscentryczna dama 
o ciętym języku, przed którą nie uchowa się 
żadna tajemnica. W przedwojennej kamien-
nicy pojawiają się kolejni adoratorzy. Żaden 

z nich nie wzbudza jednak zainteresowania 
Sabiny. Pewnego dnia „jak spod ziemi” zja-
wia się uroczy, inteligentny i przystojny Bro-
nisław (Marcin Dorociński). Jego obecność 
rozpocznie serię zaskakujących zdarzeń, 
które ujawnią ciemną stronę kobiecej natu-
ry... „Rewers” to zwycięski film 34. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz 
polski kandydat do Oscara.

Szczegóły: www.klubfilmowy.pl. �

„Rewers” w Klubie Filmowym
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Jeśli cierpisz z powodu pożądania nad-
miernych ilości jedzenia być może rozwią-
zaniem dla ciebie okaże się Program 12 
Kroków AŻ. Anonimowi Żarłocy wierzą, że 
kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, 
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.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

Gimnastyki Korekcyjnej zapraszają na bez-
płaną ocenę wad postawy u dzieci w wieku 
6-17 lat. Prosimy umawiać się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-
18.00. MED-ACTIV. 

Gdynia - Działki Leśne, ul. Warszawska 
41/1, tel. 58 66 444 00,

Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 58 
629 29 20.

www.med-activ.pl
***

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 58 664 39 19, lub 
osobista w pokoju nr 5.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych; „rozwiązujesz 
problemy” przy pomocy alkoholu, skorzystaj 
z naszej pomocy. Klub Samopomocy „Przy-
jazne Dłonie” dla osób cierpiących z powodu 
zaburzeń psychicznych i uzależnienia od 

alkoholu zaprasza na spotkania, które odby-
wają się w Gdyni przy ul.Traugutta 9 (wejście 
na tyłach budynku Centrum Zdrowia Psy-
chicznego). W poniedziałki od godz. 12.00 
do 16.00 oraz w czwartki od godz. 12.00 do 
20.00 (tel. 507 64 39 31 oraz 601 20 63 23). 
Osoby nowo przybyłe zapraszamy w czwartki 
między godz. 12.00-14.00.

Program finansowany przez Miasto 
Gdynia. 

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz ni-

skie poczucie wartości, twoje życie jawi ci się 
jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj 
z programu 12 Kroków Anonimowych Depre-
santów. Depresja jest postępującą chorobą, 
która może być powstrzymana. 

Anonimowi Depresanci wspolnota-ad@
o2.pl, tel. 514 668 785. Grupa „Optymiści” 
zaprasza na spotkania: Gdynia, ul. Św. 
Mikołaja 1 przy parafi Św. Mikołaja - Dom 
Katechetyczny, każdy piątek, godz. 18.00.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu! W Gdyni grupy rodzinne Al 
– Anon spotykają się:

- „Bezpieczny brzeg” środa: godz. 18.00, 
Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka 
katechetyczna), ostatnia środa miesiąca 
mityng otwarty

- „Początek”: piątek  godz. 17.30, Gdynia  
ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta), ostatni 
piątek miesiąca mityng otwarty.

***
Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-

kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z bu-
dżetu Gminy) badania w zakresie wykrywania 
choroby nowotworowej piersi u kobiet w wie-
ku 35 do 49 lat. Badania te przeprowadzane 

Na zdrowie

Redakcja Polski Dziennika Bałtyckiego 
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na 
stworzenie loga Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody! 

Co musi się znaleźć w logo? Jan Kozłow-
ski, marszałek woj. pomorskiego, zasugero-
wał, żeby w logo znalazł się napis Pomorska 
Kolej Metropolitalna lub skrót jej nazwy PKM, 
a także połączenie pociągu z samolotem, 
symbol tego, że zapewniamy dojazd do lotni-
ska, albo pociąg, niebo i las, czyli odniesienie 
do pięknych lasów kaszubskich. 

Redakcja Polski Dziennika Bałtyckiego 
czeka na prace do 26 lutego br. Komisja 
konkursowa wybierze trzy prace. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody, a ich prace rekomendo-
wane będą władzom województwa pomor-
skiego jako propozycje logo nowej kolei. 

Oto pula nagród w konkursie: 
- I miejsce: statuetka ufundowana przez 

marszałka Jana Kozłowskiego i bilet mie-
sięczny SKM imienny o wartości 424,20 zł 
(umożliwia poruszanie się na całej trasie 
SKM, Tczew - Słupsk - Tczew);

- II miejsce: bilet miesięczny SKM imien-
ny o wartości 147 zł (umożliwia poruszanie 
się np. na trasie Wejherowo - Gdańsk Gł. 
- Wejherowo);

- III miejsce: bilet miesięczny SKM imien-
ny o wartości 94,50 zł (umożliwia poruszanie 
się np. na trasie Gdańsk Gł. - Gdynia Gł. 
- Gdańsk Gł.). 

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzy-
mają też roczne prenumeraty Polski Dzien-
nika Bałtyckiego oraz będą mogli w zor-
ganizowanej przez siebie grupie zwiedzić 
elektrowozownię SKM w Gdyni Cisowej. 
Grupa nie powinna być większa niż 20 osób, 
w szczególnych przypadkach, np. 25 czy 
30-osobowej klasy, będzie można, ustalając 

to z władzami SKM, zwiększyć liczbę zwie-
dzających. Trzy zwycięskie prace zostaną 
opublikowane w papierowym wydaniu Polski 
Dziennika Bałtyckiego. Wszystkie prace na-
desłane na konkurs będzie można znaleźć 
na www.dziennikbaltycki.pl 

Redakcja czeka na prace w formie elek-
tronicznej, w formacie jpg lub pdf. Nie muszą 
być to grafiki komputerowe - mogą to być 
także skany zwykłych rysunków. 

Prace należy dostarczyć do redakcji do 26 
lutego br., w jeden z trzech sposobów: 

- listownie (decyduje data stempla 
pocztowego): Biuro Konkursów „Polski 
Dziennika Bałtyckiego”, Targ Drzewny 9/11, 
kod pocztowy 80-894 Gdańsk (z dopiskiem 
„Konkurs-kolej”); 

- osobiście - do biura konkursów w redak-
cji w Gdańsku (Targ Drzewny 9/11); 

- mailowo - na adres logo@prasa.gda.
pl. 

Wręczenie nagród planowane jest na 
marzec - uroczystość będzie połączona 
z debatą o przyszłości Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, która ma być otwarta dla 
publiczności. O szczegółach uroczystości 
redakcja Polski Dziennika Bałtyckiego po-
informuje na początku lutego.

 Informacji o konkursie udziela Paweł 
Rydzyński, dziennikarz Polski Dziennika 
Bałtyckiego, tel. 58 30 03 367, mail p.rydzyn-
ski@prasa.gda.pl. 

Warto dodać, że Pomorska Kolej Metro-
politalna ma w założeniach połączyć Gdańsk 
i Gdynię m.in. z lotniskiem w Rębiechowie, 
Kartuzami, Kościerzyną i Bytowem. Budowa 
głównej linii PKM, z Wrzeszcza do Rębiecho-
wa, ma się rozpocząć w 2011 r., a zakończyć 
w 2015 r. �

Konkurs na logo Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Już po raz szósty Zespół Szkół nr 12 w 
Gdyni  we współpracy z Urzędem Miasta 
Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni  organizuje 
Wojewódzki Przegląd Twórczości Pla-
stycznej Nauczycieli  „Chromy i Achromy”  i 
zaprasza do udziału wszystkich nauczycieli, 
dla których twórczość plastyczna jest pasją 
i wyzwaniem. 

Prace konkursowe  poddane zostaną 
życzliwej ocenie artystów - wykładowców  
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a 
wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac 
odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni. 

Prace należy przesyłać  do 26 lutego 
2010 r. na adres Zespół Szkół nr 12  81-157 
Gdynia  ul. Mjr. H. Sucharskiego 10 tel. 58 
625 48 25. �

„Chromy i Achromy”  
dla nauczycieli

 Rada Rodziców oraz  Dyrekcja III LO im. 
Marynarki Wojennej RP w Gdyni  zaprasza 
23 stycznia na X Bal Dobroczynny w Hotelu 
Nadmorskim (ul. Ejsmonda 2). Początek 
– godz. 20.00. Podczas balu odbędzie się 
aukcja prac plastycznych i biżuterii ofiarowa-
nych przez artystów Wybrzeża oraz występ 
zespołu „Quo Vadis”. 

Zaproszenia w cenie 200 zł od osoby do 
nabycia w budynku III LO (ul. Legionów 27) 
– w sekretariacie szkoły oraz w sekretariacie 
English Unlimited.

Całkowity dochód z balu przeznaczony 
zostanie na stypendia socjalne i naukowe 
dla najzdolniejszych uczniów w szkole. �

Bal Dobroczynny

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu 
nieruchomości położonej przy ul. Wojewody 
Wachowiaka, oznaczonej geodezyjnie jako 
część działki nr 995/9, przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - zieleń 
ozdobna. Wykaz wywieszono na okres 21 dni 
od dnia 11.01.2010 r. do dnia 01.02.2010 r.

są w Gab. RTG i Mammograficznym w Gdyni 
przy ul. Wejherowskiej 59 (Przych. Vita-
Med). Rejestracja osobista lub telefoniczna 
pod numerem tel. 58 623 36 37 od pon. do 
piątku w godz. od 9.00 do 18.00.

***
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 
Gdynia. 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 telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 16.00

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 58 78 11 829. �
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Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 5 lat, 

nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa i Gminy Miasta Gdyni  położonych w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
Opis przedmiotu przetargu – nieruchomości zlokalizowane są w Gdyni przy ul. Bernadowskiej, stanowią: część działki nr 13/3, oznaczonej na karcie 
mapy KM  86,  obręb Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00024354/8,  o powierzchni  12,66ha (własność 
Gmina Miasta Gdyni) oraz  część działki nr 38/1, oznaczonej na karcie mapy KM  85,  obręb Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę 
wieczystą KW GD1Y/00037088/6, o powierzchni  2,57 ha, (własność Skarbu Państwa). Nieruchomości przeznaczone są na działalność sportową, 
rekreacyjną i  usługową związaną z urządzeniem i prowadzeniem Parku Przygód „Kolibki”. 
Dla części terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXIV/764/09 Rady Miasta Gdyni z dn. 26.08.2009r.), 
dla pozostałej nieruchomości brak planu zagospodarowania. 
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 718,00 zł dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz 148,00 zł dla nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa. Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty: Czynsz jest płatny z góry do 20-tego każdego 
miesiąca i w latach następnych będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu 
do umowy. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca płaci podatek VAT 22% i podatek od nieruchomości. 
Wadium: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Część jawna przetargu odbędzie się 8 lutego 2010 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze 
Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadia płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA 
SA w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 3 lutego 2010 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z 
potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.  Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 334 na 
III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 5 lutego 2010 roku (do godz. 16.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb 
przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok.  337, na 
III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 66 88 505. 
Kontakt e-mail: j.bartoszewska@gdynia.pl 

Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego Nr 1

 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277  
zatrudni od 1 marca 2010 r  głównego księgo-
wego w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty 
należy składać do 22 stycznia br. w godz. 
8.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać 
na adres: sosw1@sosw1.eu. Szczegółowe 
informacje na stronie: www.sosw1.eu oraz pod 
numerem telefonu 58 625 98 83.

Dyrektor przedszkola w Gdyni 
zatrudni: pomoc nauczyciela- woźna (wy-
kształcenie średnie, wiek do 25 lat, bezrobotna 
lub studentka pedagogiki. 
Tel. 58 624 10 71, 0697 72 68 81, www.mali.
samarytanie.pl 

Wspólnota Mieszkaniowa „Tucholska 7” w Gdyni

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane
1. docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego, 
pięcioklatkowego oraz dachu i stropu piwnic, z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w klatkach 
schodowych,
2. remont instalacji odgromowej i odmalowanie kominów ponad dachem.
Przewidywany czas realizacji w/w prac: V - IX 2010.
Oferty z podaniem systemu docieplenia i opisem proponowanej technologii (w tym zastosowanych 
materiałów), harmonogramem i zakresem robót oraz wyceną, zawierające przykłady wykonanych 
podobnych prac, należy składać lub przesyłać pod adresem administratora: ARETE Zarządzanie 
Nieruchomościami, 81-386 Gdynia, ul. Kilińskiego 10/2 w terminie do 15 lutego 2010 roku. 
Szczegółowe informacje tel: 508 116 706.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 1/2010  lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Boh. Star. Warszawskiej 19/26, Ledóchowskiego 3A/5, Zamenhofa 10/36, Zamenhofa 
4/13, Zamenhofa 2/83, Młyńska 17/47, Żelazna 16B/40, Cylkowskiego 9A/11, Gniewska 18/29, 
Sandomierska 18/21, Boh. Star. Warszawskiej 19/32, Wiejska 7/25, Kartuska 67/27, Ledóchow-
skiego 3A/6, Zamenhofa 10/88, Świecka 4/22, Boh. Star. Warszawskiej 19/16, Swarzewska 
60/43, Świecka 2/21, Zamenhofa 14/70, Wejherowska 14/14, Kartuska 24/18, Żelazna 20/25, 
Zamenhofa 6/61, Chwarznieńska 4/11, Sandomierska 1A/30, Bp. Dominika 45/16, Reja 8/7, 
Op. Hackiego 25/35, Reja 6/4, Legionów 59/5, Op. Hackiego 25/67, Żelazna 16B/23, Gniewska 
20/12, Woj. Wachowiaka 16/4, Morska 108B/3, Maciejewicza 17A/5, Warszawska 80/40, Św. 
Piotra 11/5, Ramułta 32/22, Śląska 51B II/8, Morska 74/14, Kartuska 67/27.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 08.01.2010 r. do dnia 28.01.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieru-
chomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 4 
AB, oznaczonej geozezyjnie jako część działki 
gruntu nr 995/9, przeznaczonej do wydzierża-
wienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - zieleń 
ozdobna i ogrodzenie terenu.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
12.01.2010 r. do dnia 02.02.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nie-
ruchomości położonej przy ul. Partyzantów, 
oznaczonej geodezyjnie jako część działki 
820/94, przeznaczonej do wydzierżawienia 
na czas oznaczony - 1 rok. Przeznaczenie 
przedmiotu dzierżawy - działalność handlowa 
(skup surowców wtórnych).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
12.01.2010 r. do dnia 2.02.2010 r.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na  opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięć pn.: 

„Budowa ulicy Małej w Gdyni  wraz z infrastrukturą techniczną”                              
i „Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”.

Termin wykonania całości zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru 
ofert i ich znaczenie: cena 100%.Termin związania ofertą - 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 
238A – Wydział Inwestycji) lub pobrać ze strony internetowej  www.gdynia.pl/bip/uslugi
Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni).
Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2010 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie 
się w dniu 28.01.2010 r. o godz. 12.30 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z jest Wanda Strzyżewska, fax 58 668 83 02, Wydział 
Inwestycji.
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Centrala UM Gdynia.........................(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)   .  . (58) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   .  . (58)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 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 .   .  .  .  . (58) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .192 88
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 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   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 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) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 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

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  
12-14.02.2010 r.

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

-  Zimowy Obóz Narciarski w Tatrach w 
terminie 13 - 26.02.2010 r.

-  Kanał Elbląski na trasie: Buczyniec 
- Elbląg (ze zwiedzaniem Elbląga) 

w terminie 1.05.2010r. oraz 02.05.2010 r. 
na trasie: Elbląg - Ostróda (cała trasa)

- 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 58 621 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.

***
Gdyński Klub Podróżnika przy O/M PTTK 

zaprasza na spotkanie - slajdowisko pt. 
„Wyspy sołowieckie”, które poprowadzi dr 
Kazimierz Pęcherzewski. Spotkanie odbę-
dzie sie w dniu 18 stycznia 2010 r. o godz. 
17.00 w GCOP przy ul. 3 Maja 27.

***
OM PTTK w Gdyni informuje, iż trwa 

nabór na kurs pilota wycieczek, który roz-
pocznie się 15 lutego br. Szczegóły oraz 
dodatkowe informacje na stronie www.
gdynia.pttk.pl.

***
Klub Krajoznawców „BLIZA” zaprasza w 

niedzielę 24 stycznia 2010 r. na wycieczkę 
krajoznawczą na trasie: Gdynia Wzg.św. 
Maksymiliana – Cmentarz Witomiński- re-
zerwat przyrody Kacze Łęgi-Gdynia Orłowo, 
Centrum Handlowe „REAL” (km 10).

Celem wycieczki jest uczczenie pamięci 
Senatora RP i prezesa ZG PTK  Zygmunta 
Beczkowicza w związku z przypadającą 
21 stycznia 123. rocznicą urodzin wielkie-
go i zasłużonego Polaka  i 103. rocznicą 
urodzin jego żony, malarki gdyńskiej Marii 
Zabłockiej-Beczkowicz. Zbiórka: Gdynia 
SKM Wzgórze św. Maksymiliana (wejście 
do tunelu) o godz. 11.00. Powrót: około 
godz.15.00. 

Zdobywamy punkty do odznak turystyki 
kwalifikowanej: OTP, Turysta Przyrodnik, 
Miłośnik Gdyni. 

Zapraszamy wszystkich chętnych w tym 
osoby niepełnosprawne

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

Watra zapraszają na następujące kursy:
- kurs na opiekuna kolonijnego (w pla-

cówkach wypoczynku dzieci i młodzieży) w 
terminie 22-26.02.2010 r. (ferie zimowe);

- kurs na kierowników placówek wy-
poczynku dzieci i młodzieży w terminie 
20.02.2010 r. (sobota). 

Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 
stronie www.gdynia.pttk.pl oraz pod nume-
rem telefonu 58 621 77 51. �

Wiadomości turystyczne 

W dniach 11-15 stycznia 2010 w Gim-
nazjum nr 1 w Gdyni odbyła się wizyta 
przygotowawcza projektu Comenius „Po-
gromcy problemów - europejski wymiar 
walki o prawa człowieka. Rozwiązywanie 
problemów poprzez dramę i dialog mię-
dzykulturowy”. Gdyńska „Jedynka” była  
gospodarzem spotkania a w projekcie pełni 
rolę koordynatora.  Na zaproszenie szkoły 
do naszego miasta przyjechali  nauczyciele 
z Estonii i Czech, by wspólnie uzgodnić 
warunki współpracy i cele działań na kolejne 
dwa lata. Aplikacja, nad którą Gimnazjum 

nr 1 w Gdyni pracuje również ze szkołami 
z Norwegii, Turcji, Litwy  i Francji, weźmie 
udział w tegorocznym konkursie projek-
tów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Jedynka pragnie wykorzystać potencjał, 
który niosą funkcjonujące w szkole klasy 
teatralne i współpraca z innymi organiza-
cjami na polu dramy. Impulsem do podjęcia 
tematyki praw człowieka jest również historia 
współczesna Gdyni oraz Gdańska - miast, 
które wniosły wiele w walkę o wolną Pol-
skę. �

W Gimnazjum nr 1...

Fundacja „Strefa Tanga” zaprasza 6 
lutego br (sobota) do Ristorante Italiano 
„L`Ancora”, gdzie od godz. 20.00 do 4.00 
będzie miał miejsce Bal Karnawałowy z 
włoskimi akcentami.

Wstęp: 110 zł od osoby. 
Bilety można nabyć przed zajęciami 

prowadzonymi przez Fundację lub siedzibie 
Fundacji „Strefa Tanga” w Gdyni przy ulicy 

3 Maja 21/4. Ilość miejsc ograniczona. Nie 
przewiduje się rezerwacji biletów!!

Ristorante Italiano „L`Ancora” mieści się 
w centrum Gdyni przy ul. Pułaskiego Nr 6 
(boczna od ulicy Świętojańskiej; 150 metrów 
od Skweru Kościuszki). Szczegóły www.
strefatanga.pl . Wszelkich informacji udziela 
Urszula Zalewska, tel. 693 780 510, e-mail 
uzalewska@strefatanga.pl  �

Bal Karnawałowy
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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 27.01.2010 r. - V Międzynarodowe 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej 
EKO-BALT. Stowarzyszenie Promocji Arty-
stów Wybrzeża ERA ART. 

Temat biennale, czyli ekologia, a szcze-
gólnie ochrona fauny i flory Morza Bałtyc-
kiego ma nieprzypadkowy związek z tym, 
że dobiegajacy końca rok 2009 - został 
ogłoszony Rokiem Regionu Morza Bałtyc-
kiego. A każdy protest przeciwko degradacji 
Bałtyku ma wielki sens i świadczy o odpo-
wiedzialności 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

***
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej w Gdyni przy al. Marszałka 
Piłsudskiego 18 do obejrzenia wystawy „Ka-
szuby w plakacie”. Ekspozycja prezentuje 
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.
***

Klub Marynarki Wojennej w Małej Galerii 
Klubu MW /ul. Zawiszy Czarnego 1/ zapra-
sza na wystawę prac Alojzego Osady. Ten 
nietuzinkowy gdański artysta zaprezentuje 
malarstwo pastelowe. 

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 do 31 stycznia, 
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 na wystawę prac  
Adama Sadkiewicza. Wystawa jest otwarta 
codziennie od godz. 12.00 do godz. 20.00 
do 3.02.2010 r. 

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 2000 r. wystawa indywidualna w 
Klubie im Wacława Szczeblewskiego. Brał 
udział w plenerach malarskich.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę  
Moniki Worsztynowicz  „Wizerunki Wielkiej 
Bogini” w dniach od 16 stycznia do 2 marca 
2010 roku w godz. 12.00 - 18.00.

Wystawa odbywać się będzie w galerii 
TYGIEL w lokalu artystycznym „Tygiel”  w 
Gdyni przy ul. Abrahama 86 (wejście od ul. 
Władysława IV). 

Wernisaż (wyłącznie za okazaniem za-
proszeń) - 15 stycznia 2010 roku o godz. 

19.00.
Autorka przedstawi około 20 obrazów w 

technice mieszanej: olej na płótnie, technika 
fakturalna typu sgraffito, elementy matalo-
plastyki, złocenia. Monika Worsztynowicz 
jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom z 
grafiki artystycznej i projektowania graficz-
nego.Stypendystka Edinburgh College of 
ART, absolwentka studiów podyplomowych  
„Terapia przez sztukę” na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Uprawiane dziedziny sztuki 
to: malarstwo olejne, grafika artystyczna 
(techniki wklęsłodrukowe), metaloplastyka, 
ilustracja książkowa, ceramika artystyczna.

Efekty artystycznych poszukiwań ostat-
nich lat ukazują cykle prac: cykl grafik 
- „Przemiany - Symbole Archetypowe w 
różnych kulturach świata” oraz cykl obrazów 
olejnych - „Kobieta w poszukiwaniu duszy”.

Monika Worsztynowicz przez kilka ostat-
nich lat zajmuje się problemem poszukiwa-
nia kulturowych korzeni przez współczesną 
kobietę. 

***
Od 15 stycznia do 18 lutego br. w siedzi-

bie Gdyńskiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych – ul. 3 Maja 27/31 prezentowana 
będzie wystawa malarstwa Maryli Dobke pt. 
„Raz zatrzymane”.

Autorka prac jest amatorką. Czuje po-
trzebę tworzenia, utrwalając swe marzenia 
na płótnie. Maluje od sześciu lat, najchętniej 
martwą naturę i pejzaże przy użyciu różnej 
techniki (olej, akryl, pastel). Brała udział 
w zajęciach plastycznych w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku a od trzech lat 
uczestniczy w warsztatach prowadzonych 
pod kierunkiem Andrzeja Sobieraja i Marka 
Wróbla. Prace Maryli Dobke prezentowane 
były na 8 wystawach zbiorowych. Aktualna 
jest pierwszą indywidualną wystawą Autorki.  
Wernisaż odbędzie się 15 stycznia (piątek) 
– godz. 17.00.

***
Galeria Debiut przy Zespole Szkół Pla-

stycznych, ul. Orłowska 8, w Gdyni Orłowie 
zaprasza na wystawę  prac nauczycieli 
Zespołu Szkół Plastycznych pt. „Plastycy 
z Plastyka”. Galeria będzie czynna w naj-
bliższą sobotę w godz. 11.00 - 17.00. �

Wystawy

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
15 .01 pt godz . 19 .00 URODZINY STANLEYA 
16 .01 sb godz . 19 .00 URODZINY STANLEYA 
17 .01  nd  godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 
20 .01 śr godz . 19 .00 KONTRABASISTA 
21 .01 czw godz . 19 .00 KONTRABASISTA 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
15 .01 pt godz . 19 .00  SKRZYPEK NA DACHU, musical
15 .01 pt godz . 19 .30  STRASZNE DZIECI, czarna komedia 
dla dorosłych
16 .01 sb godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
16 .01 sb 19 .30 STRASZNE DZIECI, czarna komedia dla 
dorosłych
17 .01 nd godz . 17 .00  SKRZYPEK NA DACHU, musical
18 .01 pn godz . 20 .00  IRENA SANTOR, recital
21 .01 czw godz . 19 .00  FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, 
musical

29 stycznia 2010 roku w Teatrze Miejskim, 
ul. Bema 26 zobaczyć będzie można spek-
takle pt: „Beztlenowce” i  „Kostka smalcu 
z bakaliami” w reżyserii i ze scenografią 
Ingmara Villqista. 

„Kostka smalcu z bakaliami”
Występują: Pierwsza - Anna Iwasiuta, 

Druga - Beata Buczek-Żarnecka
Jednoaktówka Ingmara Villqista, powstała 

w 1993 roku, ukazuje fragment historii związ-
ku dwóch kobiet, uwikłanych w determinu-
jące je relacje emocjonalne, zmysłowe, w 
poczucie winy i nadzieję na miłość.

Bohaterki walczą o swój autonomiczny 
świat wiary w prawdziwe i jedyne uczucie, 
w świat, który budować można biorąc pełną 
odpowiedzialność za wspólne emocje.

To precyzyjne studium miłości społecznie 
wyklętej, która czy tego chcemy czy nie, two-
rzy panoramę naszych marzeń i lęków.

„Beztlenowce”
Występują: On I - Mariusz Żarnecki, On II 

- Filip Frątczak, Karla - Anna Iwasiuta. 
Od tytułu tej jednoaktówki wziął nazwę 

cały cykl krótkich utworów scenicznych 
Ingmara Villqista, na który składają się: 
„Kostka smalcu z bakaliami”, „Beztlenowce”, 
„Fantom”, „Cynkweiss”, „Lemury”, „Bez tytu-
łu” i „Oddychaj ze mną”. Dramaty Ingmara 
Villqista były i są wielokrotnie wystawiane 
w teatrach polskich i zagranicznych oraz w 
Teatrze Telewizji (2001 i 2002).

W „Beztlenowcach” jesteśmy świadkami 
jednego wieczoru z życia dwóch mężczyzn, 
którzy budując związek podjęli decyzję o 
wspólnym wychowywaniu dziecka. Mimo 
determinacji bohaterów, by za wszelką cenę 
nadać ich związkowi znamiona normalności, 
ich wspólna przeszłość, kontekst społeczny, 
moralny, etyczny bezwzględnie weryfikuje 
marzenia. „Beztlenowce” to kalejdoskop 
zabawnych i tragicznych zdarzeń scenicz-
nych. To dramat precyzyjnie definiujący sieć 
skomplikowanych relacji emocjonalnych, 
właściwych takim związkom, które przez 
ostatnią dekadę walczą o społeczną akcep-
tację. �
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