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Heineken Open’er Festival zwyciężył 
w kategorii Najlepszy Duży Festiwal (Best 
Major Festival) w konkursie European Fe-
stival Awards. Ceremonia rozdania nagród 
odbyła się 14 stycznia, w holenderskim 
Groningen. Gdyński festiwal pokonał swoich 
konkurentów z Glastonbury, Rock Werchter 
czy Roskilde. 

European Festival Awards to najważniej-
sze europejskie nagrody festiwalowe będące 
wspólną inicjatywą Yourope (Stowarzyszenia 
Festiwali Europejskich), Eurosonic Noorder-
slag (najważniejszej europejskiej konferencji 
muzycznej) oraz Virtual Festivals Europe, 

mające na celu podsumowanie europejskie-
go sezonu festiwalowego oraz uhonorowa-
nie wyróżniających się wydarzeń, zespołów 
i organizatorów. 

Warto zaznaczyć, że Open’er cieszy się 
powodzeniem nie tylko wśród publiczności, 
ale także występujących na nim zespołów, 
dlatego zdobył też nominację w kategorii dla 
ulubionego przez artystów festiwalu – Artists’ 
Favourite Festival.

Oczywiście zapraszamy na kolejną edy-
cję Heineken Open’er Festival 1 - 4 lipca 
2010 r. na lotnisku Gdynia - Kosakowo. �

Open’er najlepszym festiwalem w Europie!

Gdynia, Wrocław, Toruń, Zielona Góra... 
Tam mieszka się nam najlepiej. Polacy lubią 
życie w większych miastach, czują się za nie 
współodpowiedzialni i w większości ufają ich 
prezydentom - to wyniki wielkiego sondażu 
PBS DGA w 32 miastach pośród 16 tys. osób 
(przeprowadzonego na zlecenie „Gazety 
Wyborczej” w listopadzie i grudniu 2009 r.) 

Gdynia plasuje się w badaniach na pierw-
szym miejscu. 96% mieszkańców udzieliło 
pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy Gdy-
nia to dobre miejsce do życia; jedynie 3,4% 
nie było zadowolonych z bycia gdynianinem.  
Wysokim zaufaniem mieszkańców cieszą się 
władze miasta (prezydentowi ufa 85 %). 

Oto, jak rodowity gdynianin, choć na 

emigracji w stolicy - pan Jacek Fedorowicz 
zareagował na wiadomość, że najlepiej żyje 
się w Gdyni: „Serdecznie gratuluję mojej 
Gdyni umiejących ją docenić mieszkańców, 
zgadzam się z ich opinią i żałuję, że przed 
laty musiałem wyemigrować. Ale pocieszam 
się, że nigdy nic nie wiadomo...

Pękający z dumy - Jacek Fedorowicz”. �

Gdynianie szczęśliwi w swoim mieście

Karnawał to idealny czas na zabawę, nie-
liczenie kalorii i zaprzestanie wszelkich diet. 
Szlak Kulinarny Centrum Gdyni zaprasza do 
16 lutego na Karnawał Smaków. 

30 gdyńskich restauracji na Szlaku będzie 
kusić wszystkich miłośników słodyczy dese-
rem za pół ceny - codziennie po godz.17.00. 
Z kolei w poniedziałkowe i wtorkowe wieczo-
ry (po godzinie 17.00) karnawałowe dania 
(specjalnie wskazane w menu) są dostępne 
z aż 30% rabatem lub atrakcyjnym dodat-
kiem. Propozycje kulinarne w gdyńskich 
restauracjach  mogą zainspirować do kreacji 
własnych pomysłów w ramach konkursu 
na „Karnawałowy Przysmak”. Aby wziąć 
w nim udział należy zarejestrować się na 
stronie: www.kulinarnagdynia.pl, a następ-
nie przesłać przepis wraz ze zdjęciem do 
16 lutego na adres e-mailowy: projekty@
arg.gdynia.pl lub do siedziby organizatora 
- Agencji Rozwoju Gdyni - na adres: ul. 
Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia (decy-
duje data stempla pocztowego). Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty 22 lutego. Wyboru 
10 najlepszych przepisów dokona specjalna 
komisja gdyńskich smakoszy, a także sami 
internauci. 

Karnawał Smaków to także możliwość 
udziału w Quizie Kulinarnym. Wystarczy 
przyjść po godz. 17.00 do jednej z 30 re-
stauracji na szlaku i zamówić np. „deser za 
pół ceny” lub pozycję w promocyjnym menu 
karnawałowym. Dzięki temu będzie można 
otrzymać ulotkę z zestawem pytań. Odpo-
wiedzi na pytania wraz z podaniem niezbęd-
nych danych należy wysłać do 16 lutego do 
godz. 12.00 na adres e-mailowy: projekty@
arg.gdynia.pl lub pocztą do siedziby organi-
zatora - Agencji Rozwoju Gdyni - na adres: 
ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia. I tu na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

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

Karnawał Smaków

Ze smutkiem informujemy, że
13 stycznia 2010 r. w Warszawie

zmarł inż. Jerzy Wenda,
który swoją życiową misją uczynił 

zadanie utrwalenia pamięci o Ojcu inż. Tadeuszu Wendzie - 
autorze projektu Portu Gdynia, 

stanowiącego do dziś świadectwo nowoczesnej myśli technicznej i wizjonerstwa.
Pan inż. Jerzy Wenda – wielki Przyjaciel naszego Miasta, 

któremu losy nie pozwoliły zamieszkać w Gdyni - przekazał do Muzeum Miasta Gdyni 
wiele bezcennych pamiątek, dokumentujących heroiczny i piękny czas powstawania portu.

Najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
Przewodniczący Rady Miasta                                                    Prezydent Gdyni

    Stanisław Szwabski                                                                 Wojciech Szczurek 

W środę 27 stycznia 2010 roku o godz. 
12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie 
się XXXIX Sesja Rady Miasta Gdyni. 

Projekt porządku obrad zamieszczamy na 
str. 2 „Ratusza”.  �

Sesja Rady Miasta 

19.01.br w sali kolumnowej 
kancelarii Sejmu RP Gdynia 
została uznana za miasto naj-
bardziej  w Polsce przyjazne 
osobom z niepełnosprawno-
ścią, w konkursie Polska Bez 
Barier 2009, organizowanym 
przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Integracji oraz Kancelarię 
Sejmu RP pod patronatem 
honorowym Marszałka Sejmu 
RP. 

 Ponadto nasza piękna Hala 
Sportowo - Widowiskowa GDY-
NIA uzyskała Nagrodę Główną 
w konkursie na najlepiej dosto-
sowany  do możliwości osób 
niepełnosprawnych obiekt 
sportowy w kraju oddany w 
2009 roku. (Tu walczyły o pry-
mat 164 obiekty i przestrzenie 

w 9 kategoriach. 
W kategorii sport i rekreacja było zgłoszonych 17 kandydatów m.in. stadiony, hale spor-

towe, baseny, obiekty noclegowe, parki, szlaki turystyczne). 
Nagrody z rąk organizatorów odebrali: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz dyrektor 

HSW GDYNIA - Mariusz Machnikowski. �

Gdynia miastem bez barier 

Fot. Jakub Alkiewicz (Od prawej: Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, Piotr Pawłowski 
-prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Krzysztof Blumka - zastępca prezesa Hali 
Widowiskowo-Sportowej, Mariusz Machnikowski - prezes hali)
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Akwarium Gdyńskie zaprasza w najbliż-
szy weekend, 23-24 stycznia 2010 r. do swo-
jej siedziby. Przygotowano promocję Morza 
Bałtyckiego ze wszystkimi jego walorami i 
niezwykłymi mieszkańcami. 

Na wszystkich czekać będzie szereg  
atrakcji:

- W Sali Kinowej Akwarium Gdyńskiego 
odbędą się pokazy filmów przyrodniczych o 
tematyce bałtyckiej;

- Najmłodsi będą mogli stworzyć nie-
zwykłe morskie krajobrazy w Pracowni 
Plastycznej;

- Młodzi naukowcy w pokazowym labo-
ratorium biologicznym „staną oko w oko z 
mieszkańcami Bałtyku”.

„Poznaj swoje Morze!” to akcja organi-
zowana i finansowana dzięki europejskiej 
inicjatywie. Projekt 4SEAS realizowany w 
Akwarium Gdyńskim integruje ośrodki propa-
gujące wiedzę o 4 europejskich morzach. 

Dzięki wspólnym działaniom można 
lepiej poznać otaczające nas środowisko 
i rozbudzić zainteresowanie ekologią. �

Weekendowe atrakcje   
w Akwarium

Sklep internetowy 
„Promyka”

W ramach Programu Aktywizacji Zawo-
dowej Osób  Niepełnosprawnych Gdyńskie 
Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Gdy-
nia, ul. Maciejewicza 11 uruchomiło sklep 
internetowy, w którym można zakupić  prace 
wykonane przez osoby niepełnosprawne 
(obrazy, biżuterię, rzeźbę, wiklinę, wyroby 
kulinarne itp.). Dochód ze sprzedaży będzie 
przeznaczony na rozszerzenie działalności 
GSI „Promyk”. 

W związku z uruchomieniem sklepu 
internetowego osoby niepełnosprawne do-
tychczas przygotowywane do podjęcia pracy 
zawodowej w ramach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej (pracownia dziennikarsko- infor-
matyczna) znalazły zatrudnienie w ramach 
umowy o pracę. Zachęcamy wszystkich do 
odwiedzenia sklepu i skorzystania z jego 
oferty handlowej. 

Adres: www.skleppromyk.wirtualne.net �

W środę 27 stycznia 2010 roku o godz. 
12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie 
się XXXIX Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt 
porządku obrad przewiduje dyskusje nad 
projektami uchwał:

- zaopiniowania Regulaminu Organiza-
cyjnego Centrum Kultury w Gdyni,

- skargi z dnia 23 grudnia 2009 roku 
złożonej przez Grzegorza Ślusarczyka i 
Annę Kuletę, reprezentowanych przez ad-
wokata Czesława Wdowiaka, na uchwałę 
nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 
27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gdyni,

- wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa, złożonego przez Natalię Fiodorowicz 
dotyczącego uchwały nr IX/227/07 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze 
Buki,

- uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze 
Buki,

- uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wicz-
lińskiej i tzw. Wielkiej Roli,

- przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon ulic Węglowej i Waszyngtona,

- przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 
rejon ulic Jana z Kolna i Portowej,

- przyjęcia zasad i trybu udzielania i roz-
liczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdują-
cych się na terenie administracyjnym Gminy 
Miasta Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej 
– Skwer Kościuszki w Gdyni,

- wyrażenia zgody na pokrycie udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładami 
niepieniężnymi (aport) w postaci prawa 
własności niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych,

- ustalenia zasad wspólnej z Gminą Mia-
sta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu realiza-
cji projektu pn. „Wdrożenia Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w 
Gdańsku, Gdyni i Sopocie”,

- zmiany Uchwały Nr XVII/410/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania na te-
renie miasta Gdyni oraz wysokości stawek 
opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania oraz wprowadzania 
opłaty abonamentowej,

- przyjęcia do realizacji Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie,

- utworzenia placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 
8 w Gdyni,

- zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowa-
nego w Zespole Szkół Administracyjno-Eko-
nomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57,

- zamiaru likwidacji V Liceum Profilowa-
nego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w 
Gdyni ul. Śmidowicza 48,

- zamiaru likwidacji VIII Liceum Profi-
lowanego w Zespole Szkół Zawodowych 
Budownictwa Okrętowego w Gdyni, ul. 
Energetyków 13a,

- zmiany nazwy Zespołu Szkół Budownic-
twa Okrętowego na Zespół Szkół Technicz-
nych, nadania imienia Eugeniusza Kwiat-
kowskiego Zespołowi Szkół Technicznych 
w Gdyni przy ul. Energetyków 13A,

- zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni w 2010 roku,

- likwidacji SPZOZ Wielospecjalistyczne-
go Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w 
Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 
47-51,

- przyjęcia do wykonania przez Gminę 
Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z 
zakresu administracji rządowej związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 
2010 r. na terenie Gminy Miasta Gdyni,

- wypłacenia dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego za 2009 r. dla prezydenta 
Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,

- nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-

kowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 40,

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 41,

- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 42,

- skarg Wojciecha Krzyżanowskiego. �

W środę Sesja Rady Miasta

Trzy gdyńskie licea  znalazły się w pierw-
szej setce najlepszych szkół w kraju, w  XII 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009, 
przygotowanym przez miesięcznik edukacyj-
ny „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospoli-
ta”.  Wyniki ogłoszono 14.01.2010 r.

I tak:
Na czwartym miejscu uplasowało się  III 

LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 
(„Trójka” okazała się jednocześnie najlepszą 
szkołą na Pomorzu).

Na 30 miejscu znalazło się LO nr VI im. 
W. Sierpińskiego,  a na 84 pozycji Liceum 
Jezuitów w Gdyni im. św. Stanisława 
Kostki.

Poza pierwszą setką  mamy jeszcze dwie 

gdyńskie szkoły: na miejscu 143 uplasowało 
się II LO im. Adama Mickiewicza, a 283 
pozycję zajęło IX LO im. Józefa Piłsud-
skiego.

W sumie oceniono 428 placówek.
Po raz siódmy z rzędu wygrało XIII Li-

ceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
Podstawowym kryterium, według którego 

przygotowano ranking szkół, były sukcesy 
ich uczniów w olimpiadach przedmiotowych. 
Przy ocenie szkół brano też pod uwagę licz-
bę uczniów w danej szkole.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgim-
nazjalnych ogłoszony został po raz dwuna-
sty. �

Trzy gdyńskie licea wśród najlepszych w Polsce 

Klub Filmowy zaprasza
Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 

1 (obok Stoczni Nauta), zaprasza w dniach 
22-27 stycznia 2010 r.:

- o godz. 18.00 na film: PAPRYKA, SEX 
I ROCK’N’ROLL.

Bilety: 10 zł. Reżyseria: Gergely Fonyo, 
występują: Tamas Kimmel, Tunde Kiss, 
Ivan Fenyo. 

Rodzice Mikiego wracają na komunistycz-
ne Węgry w połowie lat sześćdziesiątych, 
kiedy wszyscy inni uciekają na Zachód. 
Dla zbuntowanego chłopaka, ubranego w 
hawajską koszulę i z idealnie wystylizowa-
nymi włosami, powrót z Ameryki i życie pod 
kontrolą oznacza dramat. 

- o godz. 20.00 na film: MILCZENIE 
LORNY. 

Bilety: 10 zł. Reżyseria: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne, występują: Arta 
Dobroshi, Jeremie Renier.

Tytułowa Lorna (Arta Dobroshi) jest 
mieszkającą w Belgii emigrantką z Albanii. 
By stać się prawowitą obywatelką Europy 
dziewczyna zawarła fikcyjne małżeństwo z 
Claudym (Jeremie Renier znany z „Dziec-
ka”) – narkomanem i życiowym nieudacz-
nikiem. 

Szczegóły: www.klubfilmowy.pl. �



Gdynia, 22 stycznia 2010 r. - 28 stycznia 2010 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr  936

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia -  Ko-
sakowo Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców 
gminy Gdynia oraz wszystkich zaintere-
sowanych na spotkanie informacyjne, w 
ramach konsultacji społecznych, poświęcone 
inwestycji budowy Portu Lotniczego Gdynia-
Kosakowo w obrębie lotniska wojskowego 
Gdynia-Oksywie. Spotkanie to ma na celu:

1. przybliżenie kształtu planowanej in-
westycji,

2. przedstawienie wpływu inwestycji na 
środowisko,

3. zapoznanie się z opinią lokalnych 
społeczności,

4. przeprowadzenie dyskusji na tematy 
nurtujące mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2010 
roku o godzinie 16.30 w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Gdyni Babie Doły, ul. 
Zielona 53. �

Spotkanie w sprawie 
Portu Lotniczego

Chcesz kręcić filmy? Zgłoś się na 8. 
Pomorskie Warsztaty Filmowe! Pomorska 
Fundacja Filmowa czeka na zgłoszenia do 
17 lutego 2010 roku.

Zainteresowani uczestnictwem w 8. Po-
morskich Warsztatach Filmowych znajdą na 
stronie internetowej: http://www.fundacja-
filmowa.pl/ Wniosek Zgłoszeniowy. Należy 
do niego dołączyć, w formie plików, scena-
riusz / treatment lub pomysł na krótki film 
fabularny (od 2 do maksymalnie 10 stron) 
oraz życiorys z dwoma zdjęciami (przesłany 
scenariusz / treatment lub pomysł na krótki 
film fabularny może być podstawą do reali-
zacji etiudy warsztatowej). Zainteresowani 
kandydaci mogą również przedstawić swoje 
dotychczasowe, własne prace twórcze - lite-
rackie, filmowe, fotograficzne lub plastyczne. 

Prace należy opisać, przygotować na 
płycie CD lub DVD oraz dostarczyć osobi-
ście lub wysłać pocztą na adres Pomorskiej 
Fundacji Filmowej (81-372 Gdynia, ul. Armii 
Krajowej 24) z dopiskiem WARSZTATY 
(wszystkie pliki należy zapisywać w popu-
larnych formatach tekstowych - DOC, RTF, 
TXT, filmowych - AVI, MPG, MP4, MOV i gra-

ficznych - JPG, TIFF, PNG, BMP). Spośród 
wszystkich kandydatów Komisja Selekcyjna 
wyłoni maksymalnie 24 osoby, które zostaną 
dopuszczone do drugiego etapu naboru - 
rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatecznie do 8. 
Pomorskich Warsztatów Filmowych zostanie 
zakwalifikowanych dwunastu uczestników. 

W naborze na 8. Pomorskie Warsztaty 
Filmowe może wziąć udział każdy, kto ma 
ukończone 18 lat, ma dobry pomysł na film 
oraz chce poświęcić trzy miesiące na inten-
sywną pracę nad realizacją etiudy filmowej. 

O r g a n i z a t o r z y  p r z e w i d u j ą  b l i -
sko 200 godzin praktycznych zajęć!

Uczestnicy 8. Pomorskich Warsztatów 
Filmowych wezmą udział w każdym z etapów 
powstawania filmu, od pisania scenariusza 
poprzez zdjęcia z udziałem zawodowej ekipy 
filmowej i zawodowych aktorów, aż po mon-
taż i postprodukcję. W trakcie warsztatów 
powstanie jeden krótki, 10-minutowy film 
fabularny, wspólne dzieło wszystkich uczest-
ników. Będzie on napisany, wyreżyserowany 
i zmontowany przez całą grupę szkoleniową. 
Pracami będą kierować fachowcy, praktycy 
kina oraz uznani wykładowcy. Dotychczas 

swój udział w warsztatach potwierdzili: 
reżyser Robert Gliński, scenarzysta Grze-
gorz Łoszewski, pisarz Paweł Huelle, 
operator obrazu Sławomir Pultyn, kierownik 
produkcji Kamil Przełęcki oraz monta-
żyści: Milenia Fiedler i Rafał Listopad. 

Warsztaty odbędą się w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 
przy al. Zwycięstwa 96/98 - w trakcie pię-
ciu sesji, w siedem weekendów, między 
lutym a majem 2010 r. Pierwsze zajęcia 
planowane są na 26-28 lutego 2010 r. 

Jednorazowa opłata pobierana na konto 
Pomorskiej Fundacji Filmowej od osób za-
kwalifikowanych na warsztaty wynosi 400 zł.

Organizatorami 8. Pomorskich Warsz-
tatów Filmowych są Pomorska Fundacja 
Filmowa i Centrum Kultury w Gdyni. Pro-
jekt jest finansowany przez Miasto Gdy-
nię oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Szczegółowe informacje dotyczące 8. 
Pomorskich Warsztatów Filmowych oraz 
Wniosek Zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie internetowej: http://www.fundacjafil-
mowa.pl/  �

Gdyńskie warsztaty dla przyszłych filmowców 

Do sprzedawców 
alkoholu

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. �

25 stycznia 2010 roku w Domu Kultury w 
Rumi Janowo, ul Pomorska 11 godz 17.30 
odbędzie się koncert w wykonaniu dzieci i 
młodzieży z Gdyńskiej Szkoły Artystycznej 
pod kierunkiem Iwony Guberskiej. W pro-
gramie  koncertu tradycyjne polskie kolędy 
oraz polskie i amerykańskie piosenki  świą-
teczne. Uczestnikami koncertu są dzieci z 
Rumi, Gdyni i Gdańska. �

Zaproszenie na koncert

Oto aktualny raport dotyczący wykona-
nych już prac na przebudowywanym węźle 
św. Maksymiliana  w Gdyni. 

Prace przy przebudowie układu drogo-
wego Węzła Św. Maksymiliana, które rozpo-
częły się 23 listopada 2009 r., przebiegają 
bez zakłóceń i zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. 

Wykonywane są prace przygotowawcze 
pod tunel dla pieszych pod ul. Władysława 
IV i ul. Świętojańską, polegające na robotach 
ziemnych, wykonaniu ścianek szczelnych, 
izolacji pod konstrukcję pierwszej  sekcji 
tunelu i zbrojenia płyty dennej wraz z betono-
waniem pierwszej sekcji tunelu. Przeprowa-
dzono również roboty przygotowawcze pod 
nową nawierzchnię na objętej przebudową 
części ulicy Władysława IV, polegające na 
rozbiórce nawierzchni bitumicznej, chodni-
ków i krawężników i wykonaniu stosownej 
podbudowy pod nawierzchnię  jak również 
wykonaniu krawężników kamiennych i 
podbudowy betonowej pod zatokę komu-
nikacji autobusowej. Roboty przy budowie 
wiaduktu  drogowego w drodze gdyńskiej 
również przebiegają zgodnie z planowanym 
harmonogramem. Dotychczas  wykonano 
prace zbrojarskie i szalowanie pierwszego 
fundamentu pod wiadukt wraz z przebudową 
kolidujących urządzeń teletechnicznych i 
elektrycznych oraz rozpoczęto wykonywanie 
ścianki szczelnej umożliwiające montaż kon-
strukcji odciążającej i rozpoczęcie budowy 
wiaduktu kolejowego. 

Ponadto zrealizowano  przebudowę sieci 
ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej i gazo-
wej w ulicy Władysława IV i wycinkę oraz 
przesadzenia drzew i krzewów na obszarze 
zaplanowanym do następnej fazy robót. 
Na czas prowadzenia pierwszej fazy  robót 
wykonano tymczasową trakcję trolejbusową, 
a aktualnie prowadzone są prace przygoto-
wawcze do wykonania  trakcji trolejbusowej 
na czas realizacji następnej fazy robót. 

Od 18 stycznia  rozpoczęły się roboty 
polegające na  wbiciu ścianek szczelnych  
w poprzek torów, umożliwiające wykonanie 
konstrukcji odciążających dla torów kolejo-
wych. Konstrukcje odciążające pozwolą na  
rozpoczęcie wykopu pod pierwszą część  
wiaduktu . Przypomnijmy, że:

- przez obszar węzła św. Maksymiliana 

przebiega 45% linii transportu publicznego 
Gdyni; 

- do tej pory pod torami pomiędzy al. Zwy-
cięstwa,  ul. Władysława IV a Śląską i Drogą 
Gdyńską  może przejechać maksymalnie  
3600 pojazdów na godzinę;

- po oddaniu przebudowanego węzła do 
użytku  będzie mogło przejechać tamtędy 
nawet 5200 pojazdów na godzinę, czyli o 
44% więcej niż obecnie; 

- piesi na dystansie od przystanku SKM 
Wzgórze św. Maksymiliana do Skweru Ply-
mouth muszą pokonać ruchliwe jezdnie;   

- po przebudowie piesi bezpiecznie przej-
dą od przystanku kolejowego SKM Wzgórze 
Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth 
podziemnym pasażem o długości 100 m 
(stanowiącym przedłużenie tunelu pod Dro-
gą Gdyńską, torami SKM i PKP);  

- przebity zostanie pod torami PKP i SKM 
łącznik umożliwiający bezkolizyjny (jedno-
kierunkowy) przejazd z Drogi Gdyńskiej do 
al. Zwycięstwa; 

- przebudowane zostanie skrzyżowa-
nie ul. Śląskiej i al. Marsz. Piłsudskiego, 
by umożliwić jednokierunkowy ruch z ul. 
Świętojańskiej i Władysława IV w stronę ul. 
Śląskiej i Kieleckiej; 

- w ramach inwestycji powstaną ścieżki 
rowerowe oraz kładka pieszo-rowerowa w 
ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława 
IV nad wyjazdem z tunelu drogowego; 

- całkowity koszt realizacji projektu to  
niespełna 60 mln zł, 

- poziom dofinansowania UE wynosi 
48,01 %  faktycznie wydatkowanych kwot; 

- termin zakończenia prac – wiosna 
2011 r. 

Okres realizacji: listopad 2009 r. – marzec 
2011 r. Wykonawca: Konsorcjum firm: Firma 
Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni, 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych IN-
TERCOR sp. z o.o. z Zawiercia i Przedsię-
biorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź. 
Nadzór Inwestorski: Biuro Obsługi Inwestycji 
„INWEST – WYBRZEŻE” sp. z o.o. z Gdyni. 
Nadzór Autorski: Biuro Projektów Budownic-
twa Komunalnego S.A. z Gdańska.

Wszelkie aktualności dotyczące inwe-
stycji znajdują się na stronie Urzędu Miasta 
Gdyni: http://www.gdynia.pl/news/inwesty-
cje/5987_59792.html  �

Stan prac na węźle św. Maksymiliana
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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: 25.01 - Mar-
cin Limanin, 1.02 - Jerzy Mikłaszewski, 
8.02 - Paweł Padias, 15.02 - Jacek Ziół-
kowski, 22.02 - Arkadiusz Bilecki, 1.03 
- Kamil Góral, 8.03 - Krystyna Klimko, 
15.03 - Elżbieta Konopko, 22.03 - Stani-
sława Kozłowska, 9.03 - Marcin Limanin. 
Z radnymi dyżurować 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. 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

***
Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa (SP nr 45, 

ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w 
poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w 
piątki 8.00 -14.00 oraz na dyżury radnych 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
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. 
Witomińskiej 8. I tak: 27.01 - Kazimierz 
Jarysz.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w 
godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 
28.01 - Zenon Roda, 4.02 - Lech Wolters-
dorf, 11.02 - Halina Raszka, 18.02 - Adam 
Olszewski, 25.02 - Zenon Roda, 4.03 - Re-
gina 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. I tak: 25.01- wice-
przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jan 
Gumiński. Informujemy również, że w każdy 
poniedziałek w godz.18.00-19.00 dyżurują 
funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia 
Oksywie i Straży Miejskiej. 

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

skiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest w: 
poniedziałek w godz. 8.00 - 13.00, wtorek 
w godz. 13.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 
- 12.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy 
wtorek w godz. 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 przy ul. 
Steyera 2, tel. 58 665 70 64 w poniedz. w 
godz. 14.00 - 20.00, wtorek w godz. 8.00-
12.00, oraz w środę w godz. 16.00 - 20.00. 
Do kontaktu z radnymi zapraszamy również 
za pośrednictwem adresu e-mail: rada.po-
gorze@gdynia.pl. W każdą środę w godz. 
18.00-19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjo-
nariusze Policji i Straży Miejskiej. Również 
w każdy wtorek w godz.10.00-12.00 w 
świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy 
ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, 
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: 27.01 - Beata Kalinowska. W 
I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur 
pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i 
Marcin Horała, w II środę m-ca funkcjona-
riusze 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: 28.01 - Ryszard Dzie-
dzinkiewicz - przewodniczący komisji Go-

spodarki Komunalnej. Rada Miasta Joanna 
Chacuk dyżuruje w Biurze Rady Dzielnicy w 
3 poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Rada 
Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail: 
rada.redlowo@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, 

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 
Szkole Podstawowej 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 Andrzej 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. W najbliższym 
czasie dyżury pełnią: 28.01 - Patrycja 
Podsiedzik, 4.02 - Adam Borodo,11.02 - 
Urszula Pronobis, 18.02 - Adam Borodo, 
25.02 - Dariusz Kuczyński. 1.02 w godz. 
17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 4.02 w godz. 
17.00 - 18.00 - strażnicy miejscy. Rada Dziel-
nicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia 
strony internetowej rady: www.srodmiescie.
miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z 
radą poprzez adres e-mail:rada.srodmie-
scie@gdynia.pl.

Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza 
radnych oraz mieszkańców dzielnic: Śród-
mieście, Kamienna Góra, Orłowo, Redłowo 
i Wzgórze Św. Maksymiliana do udziału w 
debacie publicznej z cyklu „Pamiętajmy o 
dzielnicach”, która odbędzie się 25.01.2010 
o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 21 
przy ul.Jana z Kolna 5. Debata jest organi-
zowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz 
głos, masz wybór”.

***
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.

I tak: 27.01. - Elżbieta Kamińska. W 
drugą środę miesiąca podczas dyżurów 
radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży 
Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur 
pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski 
w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 
16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik 
MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. 

Dyżury radnych odbywają się w każdy 
wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy 
pierwszy wtorek miesiąca 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. (058) 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

Dante to kot po przejściach. Jego opie-
kun umarł, zostawiając swoje koty, których 
następni lokatorzy chcieli się pozbyć. Kiedy 
do nas trafił był bardzo wystraszony, choć 
jednocześnie łagodny. Pomimo iż jest nie-
śmiały i nie od razu ufa człowiekowi, okazał 
się kochanym kocurkiem, który, gdy tylko po-
święcić mu trochę czasu i uwagi, odwdzięcza 
się wspaniałym kocim ciepłem.

Mamy do opowiedzenia państwu historię 
i dramatyczną i piękną zarazem - ważne, że 
ze szczęśliwym finałem - dzięki wspaniałym 
ludziom i psiakowi o imieniu Tora.

Od kilku tygodni co najmniej, a może 
nawet miesięcy - na opuszczonym, ogro-
dzonym  terenie dawnej fabryki (Polifarb) w 
Gdyni przebywał uwięziony w głębokim na 
6 m betonowym basenie (z wystającymi z 
jego  ścian wielkimi kolcami) i prowadzącej 
do niego sieci podziemnych kanałów - mały 
niespełna roczny jelonek.  Został zauważony 
przypadkiem tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Od tej chwili był pod opieką grupy 
ludzi, którzy podjęli się przygotować skompli-
kowaną operację uwolnienia zwierzątka.

Zwierzątka z natury bardzo płochliwe-
go, delikatnego, któremu groziło wiele 
niebezpieczeństw w trakcie takiej akcji 
ratowniczej. Należało więc dobrze się do 
niej przygotować, zarówno technicznie jak i 
dokumentacyjnie. 

Najpierw jednak podano jelonkowi żyw-
ność: kukurydzę i siano. W ciągu minionych 
trzech tygodni spałaszował balot siana i 50 
kg kukurydzy. Nabrał więc sił - także do 
walki z ludźmi, którzy zdecydowali się go 
ratować...

Basen, do którego wpadł jelonek w prze-
szłości był planowaną częścią oczyszczalni. 
To cud, że zwierzak nie stracił życia, nie 
połamał nóg wpadając do niego...Kanały 
podziemne, którymi opleciony jest basenem, 
to sieć, którą trzeba było zdokumentować, by 
zapobiec  desperackiej i groźnej ucieczce 
przestraszonego jelonka - podczas akcji 
ratowania go.

Wreszcie ekipa, złożona ze Straży Pożar-
nej z jednostki Kacze Buki, Straży Leśnej, 
Eko - Patrolu Straży Miejskiej w osobach: 
Henryka Bubicza i Wojciecha Trzcińskie-
go (którzy dokarmiali w ostatnich tygodniach 
zwierzaka), leśniczego ds. łowieckich 
Roberta Schultka, myśliwego Dariusza 
Czerwińskiego ze swoim terierem Torą - 

przystąpili do wielogodzinnej, niezwykle 
trudnej operacji.

Zwierzątko spłoszone schowało się do 
jednego z kanałów. Próby wywabienia go 
przez ludzi nie powiodły się, dopiero psiak 
Tora potrafił to uczynić skutecznie! Jelonek 
uciekając przed swoim naturalnym wrogiem 
wybiegł do zastawionej już w owym głębokim 
na 6 m basenie - sieci. Czekali tu już na niego  
ludzie. Cały, zdrów choć bardzo przerażony  

- został wywindowany na powierzchnię, 
uwolniony z sieci  i wypuszczony do lasu.

Mamy nadzieję, że już odnalazł swoją 
mamę, która - o czym świadczyły ślady wokół 
basenu - odwiedzała małego. 

Zdjęcia z tej akcji znaleźć można na blogu 
jednego z ratowników uczestniczącego w tej 
akcji - pana D. Czerwińskiego: http://pieswle-
sie.blogspot.com/?zx=6d0251e17ba710f8

A przy okazji można na tym blogu prze-
czytać o innych, niestety, tragicznych histo-
riach, które były udziałem jelonków i saren, 
zaatakowanych w lesie przez psy lub rozje-
chanych okrutnie przez ludzi na quadach...
Nie należy ugólniać, akurat w naszej  historii 
piesek Tora jest bohaterem pozytywnym!

Fotografie wykonał Zbigniew Klawikowski 
Komendant Straży Leśnej  �

Mały jelonek uratowany z betonowej matni!

Fot. Jagdterier Tora. Piesek „przekonał” 
sarnę do podróży przez kanały i ta po chwili 
znalazła się bezpiecznie w siatce.

Fot. Próby przepłoszenia w siatkę na nic się 
zdały. Sarna nie chciała się przesunąć na 
krok.

Fot. Uwolnienie młodego jelonka i wypusz-
czenie do lasu. 

Zostań wolontariuszem - pomóż w schronisku dla zwierząt
Na czym polega wolontariat?

Wolontariat jest niezwykle potrzebny w 
schronisku. Ludzie w nim zrzeszeni pomaga-
ją etatowym pracownikom w bezpośredniej 
opiece nad zwierzętami, przygotowując na-
szych podopiecznych do adopcji starają się 
zadbać o prawidłową ich socjalizację. Chodzi 
głównie o zbudowanie właściwych relacji 
między opiekunem a zwierzęciem. Służą 
temu spacery, proste zabiegi pielęgnacyjne, 
nauka chodzenia przy nodze połączona z 
elementami treningu treserskiego w zakresie 
przyswojenia kilku podstawowych komend. 

Będąc wolontariuszem można (zawsze 
przy konsultacji z pracownikami biura): 

wyprowadzać psy na spacery, dokarmiać, 
czesać, oswajać: mile widziane głaskanie, 
tulenie zwierząt (to jeden z przyjemniej-
szych obowiązków, oczekują na pieszczoty 
szczególnie szczenięta i kociaki), pomagać 
w pracach biurowych, brać zwierzęta na dom 
tymczasowy, organizować akcje pomocy 
zwierzętom ze schroniska, np. zbiórki karmy, 
kocy itd., udzielać się na forum wolontariu-
szy, aktywnie angażować się w działalność 
schroniska.

Kto może zostać wolontariuszem ?
Jeśli masz ukończone osiemnaście lat, 

wystarczy, że wypełnisz w dwóch egzem-

plarzach umowę wolontariatu (do pobrania 
na www.ciapkowo.pl) i przyjdziesz z nią 
do schroniska. Tego samego dnia możesz 
zacząć pomagać. Jeśli nie masz lat osiem-
nastu, ale ukończyłeś piętnaście, musisz 
zabrać jednego z rodziców do schroniska i 
razem z nim podpisać umowę (rodzic pod-
pisuje zezwolenie). Jeśli nie masz jeszcze 
piętnastu lat, prosimy Cię o cierpliwość. W 
międzyczasie możesz organizować w swojej 
szkole zbiórki karmy, kocy, akcesoriów nie-
zbędnych do wyprowadzania psów. Jeste-
śmy do twojej dyspozycji w dni powszednie 
(od 10.00 do 16.00 ) oraz w weekendy (11.00 
- 14.00 ), ul. Małokacka 3A. �

Niunia to kotka wyrzucona z domu, żyła 
przez jakiś czas na podwórku przeganiana 
przez inne koty, dlatego stała się ostrożna 
i potrzebuje czasu, zanim naprawdę zaufa 
komukolwiek. Potrzebuje spokojnych domo-
wych warunków, w których będzie mogła się 
otworzyć i stać się prawdziwie szczęśliwym 
kotem. �
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Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Po-
szkodowanym w Wypadkach Drogowych i 
Innych Zdarzeniach „Inter Alia” udziela bez-
płatnych porad prawnych na temat uzyskania 
odszkodowania, kontroli działalności firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji 
z firmami ubezpieczeniowymi.  
Zajmuje się również organizowaniem nie-
zależnych komisji lekarskich oraz pomocy 
prawnej przed Sądami i innymi urzędami. 
Informacje : Gdynia; ul. Abrahama 15; tel 58 
620 55 99; fax 58 620 48 79.  �

Pomogą po wypadku

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej 
zaprasza do podjęcia studiów niestacjonar-
nych pierwszego stopnia (inżynierskie) lub 
drugiego stopnia (magisterskie) na kierun-
kach „Elektrotechnika” oraz „Elektronika i 
telekomunikacja”. 

Na kierunku Elektrotechnika studia 
pierwszego stopnia prowadzone są w spe-
cjalnościach: 

- Elektroautomatyka okrętowa,
- Komputerowe systemy sterowania, 
natomiast na kierunku Elektronika i tele-

komunikacja w specjalnościach: 
- Elektronika morska, 
- Systemy i sieci teleinformatyczne. 
Studia drugiego stopnia prowadzone są 

na kierunku Elektrotechnika w specjalności  
Komputerowe systemy sterowania, natomiast 
na kierunku Elektronika i telekomunikacja – w 
specjalności Sieci teleinformatyczne.

Dokumenty należy składać do 11 lu-
tego 2010 w Dziekanacie Wydziału Elek-
trycznego (Gdynia, ul. Morska 83, p. C-219, 
tel. 58 69 01 651). 

Więcej informacji podano w Informato-
rze (http://www.am.gdynia.pl/text/text-pl-
44.php). 

Nabór na bezpłatne studia 
podyplomowe 

Akademia Morska w Gdyni prowadzi 
nabór na bezpłatne studia podyplomowe w 
zakresie „Elektronicznych elementów i ukła-
dów mocy”. Studia mogą podjąć absolwenci 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 
Są one kierowane głównie do absolwentów 
kierunków elektronika i telekomunikacja oraz 
elektrotechnika. 

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2010 i będą 
trwały 2 semestry. Będą one realizowane w 
formie zajęć weekendowych – dwa razy w 
miesiącu w godzinach od 16.00 do 20.00 
w piątek oraz od 8.00 do 18.00 w sobotę i 
niedzielę. 

Studia są bezpłatne! 
Uczestnik zobowiązany jest jedynie do 

wpłacenia kaucji (1000 zł), która zostanie 
zwrócona po zakończeniu studiów. O przyję-
ciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Więcej informacji na http://www.rozwijaj-
zagle.am.gdynia.pl/?cat=14

Komplet dokumentów należy składać 
do 31 stycznia 2010 r. od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 - 14.00 w pok. 108-B 
(budynek główny AM, ul. Morska 83).

Kontakt:
mgr Dorota Rodziewicz tel. 58 69 01 352, 

e-mail: dorodz@am.gdynia.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, tel. 

58 69 01 599, e-mail: zarebski@am.gdynia.
pl  �

Zimowa rekrutacja             
na studiaWarsztaty psychologiczne 

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne 
„Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 
ogłasza nabór rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych na psychologiczne 
warsztaty oraz spotkania indywidualne z 
psychologiem. Udział w spotkaniach jest 
bezpłatny. Program dofinansowany  jest 
przez PFRON. Tematyka spotkań:

- emocje, empatia (umiejętność kiero-
wania swoimi emocjami, kontrola emocji, 
sposób ekspresji, adekwatność emocji do 
sytuacji, odporność na frustracje, stres i 
zmęczenie), 

- motywacja zewnętrzna a wewnętrzna, 
reakcje na niepowodzenia, umiejętność 
radzenia sobie z trudnościami, problemami 
i konfliktami, 

- komunikacja werbalna i niewerbalna, 
- poczucie własnej wartości i monolog 

wewnętrzny, 
- asertywność, 
- postawy społeczne, 
- metody wychowawcze, zasady i sposo-

by pracy z niepełnosprawnymi; 
- ćwiczenie prawidłowych metod komuni-

kowania się, radzenia sobie z emocjami
- wsparcie psychologiczne rodziców dzie-

ci niepełnosprawnych,
- szukanie sposobów radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, 
- wyjaśnianie indywidualnych problemów 

wychowawczych,
- wskazówki i rady praktyczne dla rodzi-

ców dzieci niepełnosprawnych,
- nauka dzielenia się swoimi doświad-

czeniami i szukanie wsparcia psychicznego 
w otoczeniu oraz w osobach w grupie, 
nawiązywanie kontaktów i wymiana do-
świadczeń.

Szczegółowe informacje i zapisy od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 
pod nr tel. 58 782 76 09, 58 782 76 10. Ilość 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Spotkania grupy wsparcia będą 
odbywać się we wtorki od godz. 18.45 do 
20.00 w świetlicy Ośrodka Adaptacyjnego 
przy ul. Maciejewicza 11. Prowadzący – Ka-
tarzyna Nowicka - psycholog.

Gdynia zaprasza na rodzinne 
spotkania integracyjne 

Jak spędzić czas z malutkim dzieckiem, 
gdy sezon piaskownicy już się skończył, a 
pogoda odstrasza od spacerów? 

Portal www.mamatezmoze.pl, stowarzy-
szenie „Dom Marzeń” oraz Miasto Gdynia 
zapraszają rodziców wszystkich małych 
dzieci, a zwłaszcza niepełnosprawnych, na 
spotkania integracyjne w klubie F. Minga przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni:

- Giełdę Wymiany Zabawek – 8 lutego 
w godz. 13.00-15.00 w Gdyńskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Gdyni (ul. 3 
Maja 27/31);

- spotkanie z mgr fizjoterapii Renatą 
Skwierawską „Zapobieganie najczęstszym 
problemom rozwojowym wieku niemowlęce-
go i poniemowlęcego” – 18 lutego w godz. 
10.30-12.00 w klubie F. Minga;

- spotkanie z Międzynarodowym Specja-
listą ds. Laktacji – Iwoną Guć – 18 marca w 
godz. 10.30-12.00 w klubie F. Minga;

- terapię i zabawę ze zwierzętami z 
Fundacji „DOGTOR” – 22 kwietnia w godz. 
10.30-12.00 w klubie F. Minga;

-  w maju – przygodę żeglarską po Zatoce 
Gdańskiej.

Propozycje spotkań z innymi specjalistami 
można zgłaszać do Samodzielnego Referatu 
ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta 
Gdyni: e-mail – niepelnosprawni@gdynia.pl, 
tel. – 58 66 88 790.

 Akademia rodzica
Fundacja Samarytanie oraz przedszkole 

Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają ro-
dziców dzieci w wieku przedszkolnym 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 roz-
wiązywaniu).

 Spotkania będą odbywać się w każdy 
I wtorek m-ca o godz 18.00 w Centrum 
Organizacji Pozarządowych 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. �

Dla rodziców

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
składa najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim osobom, których zaangażowanie 
oraz szlachetna troska o innych sprawiły, 
że w Wigilię minionych Świąt Bożego Na-
rodzenia gdynianie znajdujący się w trudnej 
sytuacji życiowej znaleźli podczas wieczerzy 
organizowanej w kościele oo. Franciszka-
nów prawdziwe ciepło i nadzieję. 

Ofiarodawcami darów rzeczowych oraz 
starań i czasu, poświęconego na przygoto-
wanie Wigilii, byli: mieszkańcy Gdyni, którzy 
niezwykle hojnie wsparli akcję “Podziel się 
pluszakiem”, Towarzystwo Profilaktyki Śro-
dowiskowej “Mrowisko”, Mateusz Mikuliszyn, 
Radosław Janiak, Bartosz Zakrzewski, 
Magdalena Sitarz, Joanna Mikuliszyn, Mo-
nika Blaumann, Anna Gawrońska, Patrycja 
Klein, Justyna Richert, Bartosz Antkowiak, 
Damian Wiśniewski, Daria Goryńska, Da-
mian Szostak, Anna Gajtkowska, Magdalena 
Ułanowicz, Agnieszka Skrzypczak, Alek-
sandra Godzina, Tomek Zawadzki, Szymon 
Włodno, Przemek Włodno, Mateusz Karsz-
nicki, Beata Brzeska, Monika Skiba, Mirella 
Lihs, Katarzyna Partyka, harcerze i harcerki 
z gdyńskich hufców Związku Harcestwa 
Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie “Eleusis”, 
Joanna Stanisławczyk, Marek Radzikowski, 
Mateusz Radzikowski, Zuzanna Kołodziej, 
Julia Gniadecka, Roger Żółtowski, Jan 
Żółtowski, Mariusz Zieliński, Jarosław Kło-
dziński, Krystyna Milecka, Anna Gołębska, 
Jarosław Walczyk, Karol Luboiński, Daniel 

Porowski, Jacek Parzych, Zenon Kuśnierz, 
Aleksandra Kuśnierz, Magdalena Żóraw, Ka-
tarzyna Żóraw, Anna Sikora, Martyna Białek, 
Łukasz Szolc-Nartowski, Rafał Starobrat, 
Wiesław Lic, Beata Mickiewicz, a także wy-
chowankowie, uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy gdyńskich placówek - Przedszkola 
nr 29, Przedszkola nr 42, Szkoły Podstawo-
wej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły 
Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej 
nr 20, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły 
Podstawowej nr 35, Szkoły Podstawowej nr 
46, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 10, Gim-
nazjum nr 11, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu 
Szkół nr 9, Zespołu Szkół nr 13, Zespołu 
Szkół nr 15, Zespołu Szkół Mechanicznych, 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, III Liceum 
Ogólnokształcącego oraz V Liceum Ogólno-
kształcącego w Gdańsku i wszystkie niewy-
mienione imiennie osoby wielkiego serca. 

Z życzeniami szczęścia i powodzenia 
w Nowym 2010 Roku, spełnienia śmiałych 
marzeń, a także przyjaźni, radości i ciepła, 
których źródłem są kontakty z najbliższymi.

***
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych 

dziękuje proboszczowi parafii NSPJ, Księ-
dzu Henrykowi Kiedrowskiemu oraz Księdzu 
Jackowi Bramorskiemu za odprawioną mszę 
w intencji wysiedlonych gdynian. Dziękujemy 
również właścicielowi Delikatesów „Adam-
ski” za hojność i przekazanie darów na 
rzecz opłatkowo-noworocznego spotkania 
członków naszego Stowarzyszenia. �

Podziękowania
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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 zo-
staną życzliwej ocenie artystów - wykładow-
ców 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” -
konkurs dla nauczycieliSzkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni-

Dąbrowie, ul. Nagietkowa 73 serdecznie 
zaprasza do szkolnej społeczności uczniów 
klas 0 i I. Ofertę kieruje także do dzieci pię-
cioletnich. Zapisy prowadzi od 15 stycznia 
do 15 kwietnia 2010 roku w sekretariacie 
szkoły w godz. 9.00 -14.30 (z wyjątkiem 
czwartku). Szczegółowe informacje o ofercie 
edukacyjnej, działalności szkoły, wyposa-
żeniu można uzyskać telefonicznie: 58 629 
00 37 lub odwiedzając stronę internetową 
http://www.zs14gdynia.home.pl/nw/index.
html. Ze strony pobrać można także wnioski 
o przyjęcie dziecka do szkoły.

***
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.

Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 
odbędą się: 22 i 25 stycznia w godz. 16.00 
- 17.30. Dodatkowe informacje: tel. 513 
37 46 46,  e-mail: tpngdynia@op.pl, www.
tpngdynia.dl.pl.

***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w 

Gdyni ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, 
tel. (58) 620 81 17, fax. (58) 661 43 71 ogła-
sza nabór zimowy na następujące kierunki 
kształcenia:

- Opiekunka dziecięca – 2 lata (system 
wieczorowy);

- Opiekun medyczny – 1 rok (system 
zaoczny).

Szkoła bezpłatna.
***

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 
działający jako Przedszkole Amerykańskie 
prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. 
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim 
(przez native speakera lub wychowawcę, 
który nie używa języka polskiego) i częścio-
wo polskim.

Bogata oferta zajęć dodatkowych jak ryt-
mika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, ba-
let, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. 
Placówka realizuje podstawę programową 
wychowania przedszkolnego zgodnie z pro-
gramem zatwierdzonym przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. 

Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel.  517 
195 596, www.magiczny-zamek.pl. 

***
Trwają zapisy do Gdyńskiej Szkoły Arty-

stycznej na zajęcia artystyczne, muzyczne, 
interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat i 
młodzieży. Obejmują wszystkie formy ak-
tywności twórczej dziecka. Poprawiają one 
koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację 
ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. 
Dziecko poprzez zabawę zdobywa szereg 
nowych umiejętności. W programie zajęć: 
śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, 
rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festi-
wale, koncerty, nagrania studyjne, udział w 
programach telewizyjnych. Zajęcia odbywają 
się w: Wielkim Kacku, ul. Nowodworcowa 1, 
Działki Leśne ul. Kwidzyńska 15, Chylonia, 
ul. Rozewska 25/29. Tel. kontaktowy: 0 514 
841 492, e-mail: iwonaguberska@wp.pl.

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej:

- przyjmuje zapisy na kursy języka francu-
skiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i doro-
słych na wszystkich poziomach nauczania. 
Gramatyka francuska w pigułce, przygoto-
wanie do matury i DELF-u, konwersacje z 
lektorem francuskim. 

- zaprasza na 30-godzinne intensywne 
kursy języka francuskiego w okresie ferii 
zimowych od 15 do 26 lutego 2010. Poziom 
podstawowy, średni i konwersacja – 3 godzi-
ny lekcyjne dziennie.

TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 
621 91 15 (16.00 - 19.30), e-mail: tppfgdy-
nia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl.

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 2,5-5 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. 
Nowoczesne metody edukacji przedszkol-
nej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. 
Tel. 58 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, 
e-mail fundacja@samarytanie.pl  �

Zapisy do...

Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego informuje, że w Gdyni 
powstało koło zrzeszające sympatyków 
tradycji niepodległościowych. Osoby zainte-
resowane działalnością Związku - żołnierze 
wszystkich korpusów, kombatanci, nauczy-
ciele i opiekunowie placówek oświatowych, 
instruktorzy organizacji militarnych, w celu 
uzyskania informacji szczegółowych, pro-
szone są o kontakt: tel.: 58 625 48 58 lub 
e-mail: gdynia.piłsudski@wp.pl. �

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 -14.00. Tel. kontaktowy 58 
620 81 70 wewn. 43 lub 36

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

***
„NZOZ Przychodnia Orłowo”, ul. Wro-

cławska 54, zaprasza na szczepienia prze-
ciwko grypie sezonowej.

***
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. (058) 66 444 00,
- Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 

58 629 29 20.
www.med-activ.pl

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Puła-
skiego 4 zaprasza na bezpłatne badania:

- Mieszkanki Gdyni w zakresie: wy-
krywania choroby nowotworowej piersi u 
kobiet w wieku 35-49 lat (1975-1961) które 
nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach 
mammografii. Badania przeprowadza się: 
w gabinecie mammograficznym w dniach 
wtorek - czwartek w godz.12.00-16.00.

Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
telefonicznie pod numerem 58 626 36 21.

- Mieszkańców Gdyni w zakresie: wcze-
snego wykrywania raka gruczołu krokowego 
u mężczyzn w wieku 50-60 lat. Badania 
przeprowadza się; w gabinecie urologicznym 
w dniach poniedziałek i środa w godz.15.30-
18.00. Rejestracja osobista w rejestracji 
WSPL lub telefonicznie pod numerem 58 
626 36 56, 58 626 30 02.

- Osoby będące w bieżącym roku kalen-
darzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku 
życia, zaoptowane do lekarza POZ w tu-
tejszej placówce, u których nie rozpoznano 
chorób układu krążenia i które w okresie  
ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń 
udzielanych w ramach programu (także u 
innych świadczeniodawców), na bezpłatne 
badania refundowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia w zakresie: Profilaktyki chorób 

układu krążenia.
Osoby chętne zapraszamy do gabinetu 

zabiegowego od poniedziałku do piątku od 
godziny 8.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
osobiście w gabinecie zabiegowym lub tele-
fonicznie pod numerem 58 626 31 22.

-  Pacjentki urodzone w latach 1951-1985  
/25-59 lat/, które nie uczestniczyły w niżej 
wymienionym programie w ostatnich 36 
miesiącach, na bezpłatne badania refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
zakresie: Profilaktyki raka szyjki macicy.

Badania przeprowadza się: w gabinecie 
ginekologicznym od poniedziałku do piątku 
w godzinach przyjęć. Rejestracja osobista w 
gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie 
pod numerem tel. 58 626 36 91.

- Pacjentki urodzone w latach 1941-1960 
/50-69 lat/ (które nie wykonywały w ostatnich 
2 latach mammografii) na bezpłatne bada-
nia refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie: Profilaktyka raka gru-
czołu sutkowego. Badania przeprowadza 
się: w gabinecie mammograficznym w ponie-
działek, środę, piątek w godz.12.00 - 16.30. 
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
telefonicznie pod numerem 58 626 36 21.

Uwaga! Placówka posiada nowy wysokiej 
klasy aparat do wykonywania  badań mam-
mograficznych.  �

Na zdrowie!

Koło Starych Gdynian serdecznie za-
prasza swoich członków i sympatyków na 
prelekcję „Pejzaż nadmorski” połączoną z 
pokazem multimedialnym, którą poprowadzi 
Sławomir Kitowski 27 stycznia br. o godz. 
16.30 (środa) w siedzibie TMG przy ul. 
Władysława IV 51.Sławomir Kitowski jest au-
torem albumu „Gdynia. Pejzaż nadmorski”.
Podczas spotkania autor przedstawi walory 
krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe na-
szego miasta. �

Sławomir Kitowski              
o pejzażu nadmorskim

Koło sympatyków                        
Marsz. J. Piłsudskiego
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Zapraszamy na regularne zajęcia Nordic 
Walking z „Walk of Life”. Maszerujemy m.in. 
na Obłużu, Karwinach i w Orłowie.

Do udziału w treningach szczególnie 
zachęcamy osoby w wieku 55+.

Więcej informacji e-mail: anna@nordi-
cwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na 
www.nordicwalking.org.pl  �

Zapisy                            
na zajęcia sportowe

11 stycznia 2010 roku odbyła się Gala 
Sportu Gdyńskiego w Teatrze Muzycznym, 
podczas której Prezydent Miasta – Wojciech 
Szczurek wręczył nagrody za wybitne osią-
gnięcia w sporcie oraz działania na rzecz 
rozwoju kultury fizycznej i promocję Gdyni 
poprzez sport w 2009 roku. Podczas uro-
czystości przyznano prestiżowe nagrody 
najlepszym sportowcom, trenerom, druży-
nom oraz partnerom sportu gdyńskiego. 
Dodatkową atrakcją było „Przedstawienie 
Noworoczne” przygotowane specjalnie przez 
Teatr Muzyczny, będące esencją wszystkich 
najlepszych fragmentów musicali.

Z rąk Prezydenta w poszczególnych kate-
goriach w roku 2009 nagrody odebrali:

1. W kategorii Nadzieja Gdyńskiego Spor-
tu - Wojciech Wilczyński (ARKA Gdynia 
SSA), Aleksandra Witkowska (VBW GTK 
Gdynia), Karol Denisiuk (RC ARKA Gdy-
nia), Patrycja Kulwińska (Vistal Łączpol 
Gdynia), Krzysztof Zwarycz (WKS Flota 
Gdynia), Marta Szamałek (SGA Gdynia) 
oraz wyróżnienie dla Klubu GTK.

2. W kategorii Lider Sportu Szkolnego 
w Gdyni:

Szkoły Podstawowe: 
1. Szkoła Podstawowa nr 28 
2. Szkoły Podstawowa nr 18 
3. Szkoła Podstawowa nr 40 

Szkoły Gimnazjalne:
1. Gimnazjum nr 1 
2. Gimnazjum nr 19 
3. Gimnazjum nr 12 
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. VI Liceum Ogólnokształcące 
2. III Liceum Ogólnokształcące 
3. I Akademickie Liceum Ogólnokształ-

cące 
3. W kategorii Sportowe Wydarzenie 

Roku - Mecz Asseco Prokom Gdynia 
– Real Madryt 

4. W kategorii Sportowa Impreza Roku 
2009 - The Tall Ships’ Races Gdynia 
2009

5. W kategorii Sportowiec Roku w kat. 
Masters - Antoni Cichończuk (WKS Flota 
Gdynia) oraz Stanisław Wielebski (WKS 
FLOTA Gdynia Pływacka Grupa Masters)

6. W kategorii  Trener Roku - Maciej 
Stachura (RC ARKA Gdynia)

7. W kategorii Drużyna Roku - Lotos  
Gdynia oraz wyróżnienie dla Klubu Vistal 
Łączpol Gdynia 

8. W kategorii Sportowiec Roku - Monika 
Głowińska (Vistal Łączpol Gdynia) oraz 
Wojciech Zemke (MKŻ ARKA Gdynia)

8. W kategorii Sportowa Osobowość 
ROKU 2009 - Tamika Catchings (Lotos 
Gdynia). �

Gala Sportu Gdyńskiego 2009

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 
Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2010, 
której inauguracja odbędzie się w sobotę, 6 
lutego na gdyńskim Bulwarze Nadmorskim. 
Bieg Urodzinowy, bo o nim mowa rozpocznie 
nowy sezon sportowy w naszym mieście. 
Dorównując do najlepszych wprowadziliśmy 
w tym roku elektroniczny pomiar czasu za 
pomocą systemu Champion Chip, który 
przyspieszy zarówno zapisy, jak i publikację 
wyników i czasów na poszczególnych bie-
gach, których będą tradycyjnie cztery:

- 6 lutego: Bieg Urodzinowy Gdyni
- 8 maja: Bieg Europejski
-19 czerwca: VI Nocny Bieg Świętojań-

ski
- 11 listopada: Jesienny Bieg Niepod-

ległości.
Kolejną nowością, jest wprowadzenie na 

stałe klasyfikacji Nordic Walking, która to 
staje się coraz bardziej popularną dyscypliną 
aktywizująca mieszkańców Gdyni. Doskona-
ły przykład można było zaobserwować pod-

czas Światowego Dnia Serca, gdzie wystar-
towało ponad 80 zawodników oraz Wielkiego 
Marszu Niepodległości, który ukończyło 
ponad 100 Nordic Walkerów. Podobnie jak 
w latach ubiegłych swoje kategorie specjalne 
będą mieli niepełnosprawni oraz ratownicy, 
których z roku na rok coraz więcej startuje 
w gdyńskich biegach ulicznych. 

Trasa Biegu Urodzinowego prowadzić 
będzie tradycyjnie Bulwarem Nadmorskim 
oraz alejkami Parku Rady Europy. Bieg Uro-
dzinowy rozegrany zostanie po raz ostatni na 
starej trasie, gdzie do pokonania zawodnicy 
będą mieli 3 okrążenia po 3,33 km każde. Od 
maja, gdyńskie imprezy biegowe w związku 
ze stale rosnącą ich popularnością przebie-
gać będą po nowej, szerszej i dostosowanej 
do potrzeb biegaczy trasie.

Na mecie na każdego czekać będzie 
ciepła herbata, pamiątkowy medal oraz 
wspaniała sportowa atmosfera. 

Więcej informacji na www.gosirgdynia.
pl. �

Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2010 

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji  oraz 
Stowarzyszenie Inicjatywa „Arka” zaprasza 
na IX Halowy Turniej Piłki Nożnej - Under 10 
pod Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka. 

Turniej odbywać się będzie w Hali Sporto-
wo - Widowiskowej „GDYNIA”, ul. Kazimierza 
Górskiego 8”:

- w sobotę 23 stycznia 2010 - godz. 9.00 
- 18.00

- w niedzielę 24 stycznia 2010 - godz. 
8.30 - 16.00.

Spotkania eliminacyjne rozegrane zosta-
ną w sobotę 23 stycznia. Systemem każdy 
z każdym w czterech grupach podczas 18 
minutowych spotkań drużyny walczyć będą 
o awans w niedzielnej rundzie rozgrywek. 
Dwa pierwsze zespoły z grup rundy elimi-
nacyjnych awansują do fazy pucharowej o 
miejsca I-VIII, a zespoły z miejsc trzeciego i 
czwartego w „turnieju pocieszenia” zagrają 
systemem pucharowym o miejsca IX-XVI. 
Niedzielne mecze ćwierćfinałowe rozgry-
wane będą w wymiarze 13 minut, a półfinały 
oraz mecze o miejsca trwać będą17 minut. �

Arka Gdynia CUP’2010

Masz trochę wolnego czasu? Chciałbyś 
robić coś pożytecznego i przy tym dobrze 
się bawić? Myślałeś o wolontariacie? A 
może już jesteś wolontariuszem? Chciałbyś 
zobaczyć świat? 

Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie!!!
Wolontariat Europejski to możliwość 

wyjazdu za granicę w charakterze wolon-
tariusza. Wyjeżdża do jednego z krajów 
europejskich do pracy w organizacji/insty-
tucji non-profit. Pomaga tam w pracy tej 
organizacji ucząc się jednocześnie poprzez 
doświadczenie. Na EVS może wyjechać 
każdy w wieku 18 do 30 lat. Czas trwania 
wolontariatu to 2 do 12 miesięcy. Koszty 
pokrywa Program Komisji Europejskiej „Mło-
dzież w Działaniu”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 
28 stycznia 2010 w Urzędzie Miasta Gdyni 
(al. Piłsudskiego 52/54) w sali nr 105 w go-
dzinach 17.00 – 19.00. Podczas spotkania 
będzie miała miejsce prezentacja Wolon-
tariatu Europejskiego oraz wolontariuszy 
zagranicznych. 

Obecnie szukamy wolontariuszy do pomo-
cy przy organizacji festiwalu młodzieżowego 
w Bułgarii, do pracy z osobami bezdomnymi 
i wykluczonymi społecznie w Irlandii, do 
pomocy w ochronie żółwi morskich w Grecji, 
oraz do wielu innych ciekawych projektów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Kontakt: Centrum Współpracy Młodzieży, 

www.cwm.org.pl. evs@cwm.org.pl  �

Wolontariat europejski - 
dla młodych i aktywnych 

W ciągu ostatnich czterech lat pięciokrot-
nie wzrosła ilość odpadów niebezpiecznych 
przekazanych do unieszkodliwienia na te-
renie Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” (z 25 tys. kg w 2006 r. do 
125 tys. kg w roku ubiegłym). Największą 
grupę stanowi zużyty sprzęt RTV/AGD 
– w 2009 r. zebrano prawie 85 tys. takich 
przedmiotów. Świadczy to o tym, że osoby 
mieszkające na terenie Związku, do którego 
należy siedem gmin: Gdynia, Reda, Rumia, 
Wejherowo, Sopot, Gmina Kosakowo oraz 
Gmina Szemud, coraz chętniej korzystają 
z punktów zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych. 

Od 25 stycznia 2010 r. w Gdyni roz-
pocznie działanie kolejny, czwarty już, 
Stacjonarny Punkt Zbiórki Odpadów Nie-
typowych/Niebezpiecznych, tzw. PZON. 
Punkt zlokalizowany na Karwinach przy ul. 
Brzechwy, będzie czynny we wtorki i czwartki 
w godz. 14.00-17.00 i w soboty w godz. 
10.00-14.00.

Wszelkie informacje dotyczące systemu 
zbiórki odpadów, lokalizacji PZON oraz go-
dzin ich funkcjonowania na terenie Związku, 
harmonogramu zbiórek oraz aktualności 
znajdują się na stronie http://www.kzg.pl/. 
Można je także uzyskać pod numerem tele-
fonu 58 624 66 11. �

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Rozpoczynając przygotowania do wakacji 
2010 Centrum Integracja Gdynia Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji oraz Gdyńskie 
WOPR serdecznie zapraszają mieszkańców 
Gdyni na bezpłatne szkolenie: „Bezpiecznie 

nad wodą, czyli gdzie możemy się kąpać 
oraz jak udzielić pierwszej pomocy”, które 
odbędzie się 4 lutego 2010 r. w godz.10.00-
13.00 w siedzibie Centrum Integracja Gdy-
nia, przy ul. Traugutta 2 w Gdyni. Uczestnicy 

otrzymają certyfikat potwierdzający udział w 
szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Kontakt: Michał Urban, tel. 58 660 28 30, 
519 066 489, e-mail: michal.urban@integra-
cja.org  �

Szkolenie dla mieszkanców Gdyni
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Kalendarium wydarzeń II wojny światowej w Gdyni - 22.02.1942 - 31.12.1943
Kontynuujemy kalendarium wydarzeń wojennych w Gdyni opracowane przez Jacka Ostapkowicza z Muzeum Miasta Gdyni. W tym 

odcinku prezentujemy kolejne dwa lata: 1942 i 1943. Za tydzień: rok 1944 i fragment wydarzeń roku 1945. 
Rok 1942

Rok 1943

c.d.n.
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Kółko Dzieciaste zaprasza
- w sobotę 23 stycznia o godz. 16.00 do 

Klubu Kultury „Bałtyk” Gdynia, ul. Narcyzowa 
1 na bajkę „Sznurkowe Skrzaty” w wykona-
niu Teatru „Wielkie Koło” z Będzina. Wstęp 
10 zł. „Sznurkowe skrzaty“ - to gwarancja 
interaktywnej zabawy, bo każdy widz od lat 
trzech do stu trzech na moment staje się 
sznurkowym skrzatem, pomaga w budowa-
niu sznurkowego mostu i śpiewa skrzacie 
piosenki. To barwne lalkowe widowisko z 
aktorami w maskach. 

-  w niedzielę 24 stycznia o godz. 13.00 
do Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 
51 na bajkę „Magiczna Trupa Robinsona 
Bluesa” w wykonaniu Teatru „Wielkie Koło” 
z Będzina. Wstęp 10 zł. „Magiczna Trupa 
Robinsona Bluesa” – to spektakl utrzymany 
w konwencji teatru w teatrze. To magiczna 
historia ojca Robinsona, który wraz z synem 
Kosmą oraz Marantą tworzy teatralną trupę 
wędrującą po świecie… Poznajemy ich w 
trakcie kolejnej wyprawy, podczas której – w 
swoim teatrze - opowiadają przygody żabiej 
królewny Rechotynki, perypetie żabiego 
królestwa, któremu zagraża groźny potwór 
Żabożarłok.

Informacje: Lucyna Labudda tel.: 504 
038 470, www.kolkodzieciaste.pl, info@
kolkodzieciaste.pl �

Spektakle dla dzieci

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w 
Gdyni ul. Wejherowska 65 prowadzi grupy 
terapeutyczne dla młodzieży i gimnazja-
listów. Od stycznia 2010r. rozpoczyna 
się kolejny nabór do grupy dla młodzieży 
gimnazjalnej. Zajęcia są przeznaczone dla 
młodzieży, która ma kłopoty w relacjach z 
rówieśnikami (przez swoją agresywność 
lub nadmierne wycofanie); dla osób, które 
czują się zagubione, samotne, niezrozu-
miane przez innych, które w swoim życiu 
doświadczyły urazów, odrzucenia, przemocy 
ze strony rówieśników lub członków rodziny; 

w rodzinach których, ważnym problemem 
był lub jest alkohol. Dodatkową wartością 
proponowanych zajęć jest możliwość obję-
cia indywidualnymi konsultacjami i wspar-
ciem całego systemu rodzinnego dziecka. 

Kwalifikacja do grupy jest poprzedzona 
konsultacjami indywidualnymi. Zapisy i 
informacje (dla młodzieży, rodziców, osób 
zainteresowanych) na spotkaniach indy-
widualnych u psychologów prowadzących 
zajęcia. Terminy konsultacji można ustalić 
osobiście lub telefonicznie w rejestracji 
Ośrodka tel. 58 664 34 50 lub 502 618 726. �

Dla młodzieży

30 stycznia 2010 r. w godz. 9.00 - 15.00 
w Fundacji Gdyński Most Nadziei, ul. Wła-
dysława IV 51 odbędzie się warsztat pt. 
„Cudze chwalimy, swego nie dostrzegamy....
czas wreszcie odkryć jaki potencjał mamy” 
dla osób chorych jak i wszystkich zaintere-
sowanych. Cele warsztatu:

- Poszerzenie wiedzy i świadomości o 
swoich mocnych stronach;

- Poznanie swoich nowych mocnych 
stron;

- Nauka jak dostrzegać pozytywne aspek-
ty negatywnych sytuacji;

- Dowiedzenie się jakie wrażenie robimy 
na innych, jak inni odczytują to co im chcemy 

zaprezentować;
- Udzielenie informacji zwrotnych o moc-

nych stronach;
- Wzmocnienie dobrej samooceny uczest-

ników;
Zmotywowanie uczestników do rozwoju 

osobistego;
- Uświadomienie uczestnikom, że pa-

trzymy na siebie subiektywnie i tylko od nas 
zależy czy nasze cechy będziemy traktować 
pozytywnie czy negatywnie.

Ilość miejsc: max 15 osób.
Koszt:  20 zł. Prowadzący: Anna Rasiń-

ska. Zgłoszenia: anna.rasinska@gmail.com 
lub tel. 694 652 159. �

Gdyński Most Nadziei zaprasza na warsztaty

Przystań Poetycka „Strych” i Centrum 
Kultury w Gdyni zapraszają 21 stycznia 
2010r. o godz.19.30 na IX Urodziny Przystani 
Poetyckiej „Strych”. W programie:

- spotkanie z poetą, pisarzem, tłumaczem 
i dramaturgiem Franciszkiem A. Bielaszew-
skim (Londyn),

- tort urodzinowy;
- snucie historii wszelakich;
- literacka loteria fantowa.
Spotkanie poprowadzą:
Paweł Baranowski& Wojciech Boros.
Kawiarnia „STRYCH” (tel.: 58 620 30 38) 

Gdynia, pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S. 
Żeromskiego). Wstęp zawsze wolny! �

Urodziny                   
Przystani PoetyckiejPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

zaprasza 31 stycznia 2010 r. do sali wido-
wiskowej Domu Rzemiosła, ul. 10 Lutego 
33 na kolejny koncert z cyklu Niedziela 
Melomana.

Gościem będzie znakomita wokalistka 
młodego pokolenia Paulina Martini z towa-
rzyszeniem kwartetu smyczkowego Cappelli 
Gedanensis. W ich wykonaniu usłyszymy 
najpiękniejsze arie operowe i operetkowe,   
a także przeboje musicalowe. Będą to m.in.: 
I feel pretty z West Side Story L. Bernsteina, 
Memory z Cats A.L. Webbera, Czardasz z 
Księżniczki czardasza I. Kalmana, Summer-
time z Porgy&Bess G. Gershwina, Quando 
men vo z La Boheme G. Pucciniego, Aria z 
klejnotami z Fausta Ch. Gounoda.

Prowadzenie koncertu: Krzysztof Dą-
browski. Bilety w cenie 10 zł do na-
bycia w PTTK, ul. 3 Maja 27 w Gdy-
ni oraz na godzinę przed koncertem.

***
W niedzielę 24 stycznia 2010 o godz. 

17.30 w kościele parafi rzymskokatolic-
kiej  pw. M. B. Licheńskiej i Św. Jerzego                   
w Gdyni Babich Dołach odbędzie się kon-
cert kolęd w wykonaniu Zespołu PRESTO 
pod dyrekcją pani Lucyny Gawińskiej. 
Koncert jest prezentacją programu z któ-
rym zespół występował na XI Festiwalu 
Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w 
Toruniu w dniach 16-17 stycznia 2010 roku. 

Wstęp wolny. �

Koncerty...

Wykaz  lokalu  użytkowego

stanowiącego własność  Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
KW KM nr 

działki
obszar  
działki  
w m2

położe-
nie 

lokalu

Po-
wierzchnia 

lokalu 
w m2

cena 
lokalu 
w PLN

Wiel-
kość

 udziału  
w grun-

cie

cena 
udziału  
w grun-

cie

opłaty  
za użytkowanie 

wieczyste gruntu

wadium
w PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GD1Y/000
03829/6

53 211 400 lokal 
użytko-

wy  
nr A, 

ul. War-
szaw-
ska 42

na 
parterze 
budyn-

ku
miesz-

kalnego

84,35 345.989,- 0,1003 55.832,-
+ VAT

I-a opłata:
13.958,- zł

+ podatek VAT
w wys. 22%

opłata roczna:
1.674,96 zł

+ podatek VAT
w wys. 22%
-aktualizacja  

w trybie art.77-78 
u.g.n  

Grunt oddany  
w użytkowanie 
wieczyste do 
24.07.2106 r. 

35.000,-

Postąpienie (minimum 1% ceny wywoławczej) - minimum 3.460 zł (o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). 
Warunki zapłaty za lokal i grunt - zapłata ceny za lokal oraz I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wys. 25% ceny gruntu + VAT w wys. 22% płatne 
przed podpisaniem aktu notarialnego, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu w wys. 3% wartości udziału w gruncie + VAT  w wys. 22% płatne do  
31 marca każdego roku.
Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2010 r. o godz.10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić w 
pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA  Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-
1026-0000-0000-0040-1037. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu, Zarządzeniem Prezydenta Miasta i ich akceptacją.
Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni  przy pokoju nr 428 oraz na stronie in-
ternetowej www.gdynia.pl/lokale. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój nr 
425 ( IV piętro),  tel: 58 668 89 44. Zapoznanie się ze stanem faktycznym lokalu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu z Administracją Budynków 
Komunalnych nr 4, Gdynia, ul. Warszawska 67A  ( tel. 58 621 02 70;  58 620 72 43 ).
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Obwieszczenie 

Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, 
poz.2416  i Nr 277, poz. 2742, z 2005r. Nr 180, poz.1496, z 2006r. Nr 104, poz.708 i 711 i Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 107, poz.732 i Nr 176, poz.1242, 
z 2008r. Nr 171, poz.1056, Nr 180, poz.1109, Nr 206, poz.1288, Nr 208, poz.1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 97, poz. 801, Nr 
161, poz.1278 i Nr 190, poz.1474) w związku z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz.1566) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia  24 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207, 
poz.1601), podaje się do publicznej wiadomości, że:
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE od 8 LUTEGO do 30 KWIETNIA 2010 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFI-
KACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH W 1991 r.
1.  Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1991 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka 
Komisja Lekarska w Gdańsku.
2.  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1986 r. - 1990 r., którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
3.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w 1990 r., które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli: 
- okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2)  zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski (za pośrednictwem wojskowego komendanta 
uzupełnień) o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.  
4.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1986 - 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w 
szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, 
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. 
Nr 95, poz. 660).
5.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
6.  Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić (po zgłoszeniu się do wojskowego komendanta uzupełnień) również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie 
od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, a nie ukończyli 24 lat, o ile nie zostali przeniesieni do rezerwy.  
7.  Kwalifikacja wojskowa wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze: 
Miasta Gdyni w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni ul. Bema 33 przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w okresie od dnia 8 lutego 
do dnia 9 kwietnia 2010r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00.
8.  Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy  obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe, 
3) posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną  fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
9. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo 
książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
10.  Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta),  powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
11. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust.1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP 
można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia 
stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. 
12. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 mie-
siące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
13. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą  stawić się do kwalifikacji wojskowej  w wyznaczonym  terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić 
o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 
miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające 
niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
14.  Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA  OBOWIĄZKU  
STAWIENIA  SIĘ  DO  KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ.
15.  Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych  powodów nie  zgłoszą  się  do  kwalifikacji  wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 8 i 9 lub też 
odmówią poddania się badaniom lekarskim,  bądź nie stawią się  do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie  albo karze ograniczenia  
wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o  powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych  sankcji  może  być  poprzedzone  nałożeniem  grzywny  w  celu  przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym 
doprowadzeniu przez Policję - art.32 ust.10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
16. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 22 stycznia 2010 r.
         
      WOJEWODA  POMORSKI
      (-)  Roman Zaborowski
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Rozstrzygnięcie konkursu: 

„Usługi logopedyczne dla dzieci                
w wieku przedszkolnym 

niepełnosprawnych intelektualnie, 
mieszkańców Gdyni”  

Z uwagi na brak ofert złożonych w terminie 
określonym w ogłoszeniu, konkurs pozostawia 
się bez rozstrzygnięcia.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje 
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze 
przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 4 czerwca 
2010 r., stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Gór-
skiego, o pow. 8.860 m², oznaczonej na karcie mapy 63 obręb Gdynia, jako część działki 992/1,  dla 
której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024646/2 . 
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: parking samochodowy, dla klientów Centrum Handlowego 
„Wzgórze”.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.01.2010 r. do 03.02.2010 r.

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni, złożonych w terminie do 10.01.2010 roku
określenie i adres budynku rodzaj prac wg wniosku*

budynki wpisane do rejestru zabytków Grupa 1 - dotacja w wysokości do 75%

1 Kamienica ul. Abrahama 28 remont elewacji, remont i wymiana windy

2 Willa „Szczęść Boże” ul. I Armii Wojska 
Polskiego 6 projekt budowlany rewitalizacji

3 Willa ul. Chylońska 112 remont dachu, wymiana i rekonstrukcja stolarki okiennej, restauracja drzwi wejścio-
wych, remont elewacji, izolacja pionowa i pozioma

4 Dom Żeglarza Polskiego obecnie Akademia 
Morska al. Jana Pawła II 3

remont elewacji północnej, remont elewacji zachodniej w  części wysokiej i średniej, re-
mont elewacji północnej w części niskiej, remont elewacji zachodniej  w części niskiej

5 Budynek Sądu Rejonowego Plac Konstytucji 
3 Maja remont elewacji, wymiana  okien w piwnicy

6 Budynek mieszkalny FE BGK ul. 3 Maja 27-31 czyszczenie i modernizacja stolarki stalowej na klatce II, IV, V, VIII, portal klatki scho-
dowej VIII

7 Budynek mieszkalny, dawny Dom FKW,     
ul. Morska 67

rekonstrukcja nawierzchni brukowej - wjazd od ul. Morskiej, podwórze wschodnie i 
zachodnie

8 Dom czynszowy A. i B. Konopków ul. Słupec-
ka 9 dokumentacja remontu elewacji, remont dachu

9 Kamienica Hundsdorffa ul. Starowiejska 
7/Abrahama 2

malowanie klatek schodowych od ul. Abrahama i ul. Starowiejskiej, renowacja stolarki 
drzwiowej i poręczy

10 Kościół p.w. Św. Mikołaja ul. Św. Mikołaja 1 remont dachu, rozbiórka przybudówki

budynki położone na terenie zabytkowym Grupa 3 - dotacja w wysokości do 30%

11 Budynek mieszkalny, ul. Bema  27a remont balkonów

12 Kamienica, ul. Kilińskiego 9 remont elewacji

13 Kamienica, ul. Kilińskiego10 remont balkonów

14 Kamienica, Skwer Kościuszki 22 remont dachu stromego

15 Budynek mieszkalny al. Piłsudskiego 50a remont elewacji

16 Kamienica, ul. Starowiejska 24a remont elewacji frontowej, docieplenie elewacji tylnej

17 Kamienica, ul. Starowiejska  32 remont elewacji frontowej, bocznej, tylnej, rekonstrukcja stolarki drzwiowej, instalacja 
odgromowa

18 Kamienica, ul. Świętojańska 71 remont elewacji frontowej

19 Kamienica, ul. Świętojańska 91 remont elewacji frontowej i tylnej

20 Budynek mieszkalny ul. Władysława IV 23 renowacja elementów klinkierowych elewacji, wymiana okien piwnicznych i strycho-
wych

21 Kamienica, ul. Wójta Radtkego 43 remont elewacji, balkonów, obróbka  blacharska, wymiana rynien i rur spustowych

Prezydent Miasta Gdyni

informuje
 że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu niemieszkalnego o pow. 20,08 
m², położonego na I piętrze budynku przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, działka nr 263, k.m. 81, KW 
15657, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu lokalu na 
podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął 18 sierpnia 2008 r. Wykaz wywieszono od dnia 
19 stycznia 2010 r. do dnia 9 lutego 2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje 
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na 
IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nieru-
chomości będącej własnością Gminy Miasta 
Gdyni, przeznaczonej do wydzierżawienia na 
okres: do 3 lat, położonej w Gdyni: przy ul. 
Zielonej, o pow. 15 m², oznaczonej na karcie 
mapy 40 obręb Gdynia, jako część działki 
89/15, 199/15, dla której w Sądzie  Rejonowym 
w Gdyni, prowadzona jest Księga Wieczysta 
KW GD1Y/00010831/5.  
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowa-
dzenie działalności handlowej. 
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 
13.01.2010 r. do 03.02.2010 r.

* podany we wnioskach zakres prac, w niektórych przypadkach nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. J. Unruga w Gdyni               
ul. Grabowo 12 

przyjmie do pracy w okresie od 01.03.2010 r.do 25.06.2010 r. nauczyciela kształcenia zintegro-
wanego w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu 58 620 89 78 lub 58 711 25 84.
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Centrala UM Gdynia.........................(58) 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 .   . (058)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,  695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 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 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  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 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333, 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .  . (58) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 93 33
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 85 84
SLD w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 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. (58) 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax (58) 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

Dowódca Marynarki Wojennej i Dziekan 
Marynarki Wojennej zapraszają w dniach 
22-23 stycznia 2010 r. na Konkurs Kolęd 
i Pastorałek „Nadmorska kolęda 2010”. W 
Konkursie wezmą udział artyści amatorzy z 
morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz zapro-
szeni laureaci festiwali artystycznych Wojska 
Polskiego. Wstęp wolny.

Część konkursowa odbędzie się 22 stycz-
nia w godzinach 14.15 - 18.00 w Kino-teatrze 

„Grom”  w Gdyni – Oksywiu /ul. Rondo Bitwy 
pod Oliwą/. Koncert Galowy z udziałem lau-
reatów konkursu zabrzmi 23 stycznia o godz. 
16.00 w Kościele Garnizonowym Marynarki 
Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Gdyni Oksywiu /ul. Śmidowicza 47/. 
Zapraszamy publiczność do udziału w tej 
imprezie.

Wstęp wolny. �

„Nadmorska Kolęda 2010” - konkurs

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdyni za-
prasza na XVI Spotkanie w Gdyńskiej Mu-
zycznej Nutkolandii pt. „Kolędy i Pastorałki 
w Muzycznej Nutkolandii”. Zapraszamy w 
niedzielę, 24 stycznia 2010 roku na godz. 

13.00 wszystkie dzieci wraz z opiekunami  
do Szkoły w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 
13 A.

W trakcie spotkania odbędą się konkursy 
z nagrodami dla dzieci. �

Zabawa z muzyką

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 
„Watra” zapraszają wszystkich chętnych na 
następujące imprezy turystyczne:

- Kulig na Kaszubach w terminach 23.01 
oraz 30.01.2010r., oraz w innych terminach, 
zależnych 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 termi-
nie 1.05.2010r. oraz w dniu 2.05.2010 r. na 
trasie: Elbląg - Ostróda (cała trasa)

-  Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - Wa-
dowice - Częstochowa - Gdynia w terminie 
22-26.04.2010 r.

-  Warszawa na Weekend Majowy w 
terminie 01-03.05.2009 r.

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

***
Kolo PTTK nr 35 przy Oddziale PTTK 

Marynarki Wojennej RP w Gdyni zaprasza 
wszystkich chętnych 24.01.2010 r. (niedzie-
la) na rajd pieszy scieżkami Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego.

Trasa: Gdynia Główna - Góra Donas - 
Źrodło Marii (18 km).

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

Uczestnicy rajdu ubezpieczają sie we 
własnym zakresie (nie dotyczy członków 
PTTK z opłaconą składką).

Informacje: 607 629 152, 513 323 237.
***

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 
Watra zapraszają na następujące kursy:

- na opiekuna kolonijnego (w placówkach 
wypoczynku dzieci i młodzieży) w terminie 
22-26.02.2010 r. (ferie zimowe);

- na kierowników w placówkach 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.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że można już opłacać składki członkowskie 
PTTK za rok 2010 r. 

W tym roku składka członkowska wyno-
si: 32 zł normalna, 16 zł ulgowa. Opłacona 
składka za rok bieżący ważna jest do końca 
marca 2011 roku.

***
OM PTTK w Gdyni informuje, iż trwa 

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

Wiadomości turystyczne

Zarząd Stowarzyszenia Niepełnospraw-
nych w Gdyni serdecznie zaprasza seniorów 
55+ do klubu Seniora mieszczącego się w 
budynku mieszkalnym w Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Cypriana Kamila Norwida w 
Gdyni (wejście ze szczytu budynku do piw-

nicy). Klub jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 15.00 do 18.00.

Bezpłatnie kawa i herbata.
Program sponsorowany jest przez Miasto 

Gdynia. Szczegółowe informacje pod nume-
rem tel. 516 064 198, 509 754 784. �

Dla seniorów
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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.

- do 24.01.2010 r. - wystawa „FOTO grafi-
ka. 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. 

- 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 prezentuje 
malarstwo pastelowe. 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.

- Wernisaż wystawy Benedykta Kro-
plewskiego, który odbędzie się 28 stycznia 
o godz. 18.30 w Małej Galerii. Artysta zapre-
zentuje  malarstwo i grafikę. 

Benedykt Kroplewski studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w 
Gdańsku, w pracowniach prof. Adama Ha-
rasa i Witolda Janowskiego. Zajmuje się 
malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją i 
plakatem. Brał udział w wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. 
w Berlinie, Nowym Yorku, we Włoszech, na 

Litwie i w Szwecji. Artysta jest laureatem kon-
kursów tj „Gdański Plakat Roku”, „Salony Je-
sienne” i „Triennale Martwej Natury”. Prace 
artysty są celowo rozmyte, żywiołowe, chaos 
miesza się z porządkiem, a dzieło zmusza 
widza do refleksji i rozmowy wewnętrznej 
z artystą. O swojej sztuce mówi „nie myślę 
słowami o tym co robię. Chcę pozostawić 
odbiorcy jak najwięcej wolności. Prace moje 
są dlatego niedokreślone, by odbiorca „roz-
huśtał” swoją wyobraźnię”. 

Wystawa czynna od 28 stycznia do 19 
lutego, od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 
oraz w sob. i nd. na życzenie. 

Na obie wystawy 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 był lekarzem okręto-
wym, 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, 
temperą i olejem. 

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
Moniki Worsztynowicz „Wizerunki Wielkiej 
Bogini” do 2 marca 2010 roku w godz. 12.00 
- 18.00.w galerii TYGIEL w lokalu artystycz-
nym „Tygiel” w Gdyni przy ul. Abrahama 86 
(wejście od ul. Władysława IV). 

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.

***
Do 18 lutego br. w siedzibie Gdyńskiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 
Maja 27/31 prezentowana jest wystawa ma-
larstwa Maryli Dobke pt. „Raz zatrzymane”. 
Autorka prac jest amatorką. Czuje potrzebę 
tworzenia, utrwalając swe marzenia na płót-
nie. Maluje od sześciu lat, najchętniej martwą 
naturę i pejzaże przy użyciu różnej techniki 
(olej, akryl, pastel). Brała udział w zajęciach 
plastycznych w ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku a od trzech lat uczestniczy w 
warsztatach prowadzonych pod kierunkiem 

Wystawy

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
22 .01 pt godz . 19 .00 duża scena PROCES 
23  .01 sb godz . 19 .00 duża scena PROCES 
24  .01 nd godz . 19 .00 duża scena PROCES 
27 .01  śr  godz . 19 .00 mała scena KOSTKA SMALCU Z BAKA-
LIAMI - BEZTLENOWCE 
28 .01 czw  godz . 19 .00 mała scena KOSTKA SMALCU Z BAKA-
LIAMI - BEZTLENOWCE 
29 .01 pt godz . 19 .00 mała scena PREMIERA!KOSTKA SMAL-
CU Z BAKALIAMI - BEZTLENOWCE 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
22 .01 pt godz . 19 .00  FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, musical
23 .01 sb godz . 19 .00 FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, musical
24 .01 nd godz . 17 .00 FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, musical
25 .01 pon godz . 17 .00 KOLEŻANKI, komedia
25 .01 pon godz . 20 .00 KOLEŻANKI, komedia
27 .01 śr godz . 19 .00 MY FAIR LADY, musical
28 .01 czw godz . 19 .00 MY FAIR LADY, musical

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.teatr-

goscinny.pl. �

Anna Seniuk w Dzień Walentego

Andrzeja Sobieraja i Marka Wróbla. Prace 
Maryli Dobke prezentowane były na 8 wy-
stawach zbiorowych. Aktualna jest pierwszą 
indywidualną wystawą Autorki. 

***
Galeria Debiut przy Zespole Szkół Pla-

stycznych, ul. Orłowska 8, w Gdyni Orłowie 
zaprasza na wystawę prac nauczycieli Ze-
społu Szkół Plastycznych pt. „Plastycy z Pla-
styka”. Galeria będzie czynna w najbliższą 
sobotę 23 stycznia w godz. 11.00 - 17.00. 

***
Koło Plastyków im. prof. W. Szczeblew-

skiego Towarzystwa Miłośników Gdyni 
serdecznie zaprasza na wernisa malarstwa 
Doroty Fornalczyk pt. Różane portrety” 

22 stycznia br. o godz. 17.30 ( piątek) 
do sidziby TMG przy ul. Władysława IV 51. 
Dorota Fornalczyk ukończyła PWSSP w 
Poznaniu. Brała udział w licznych wystawach 
malarskich, zbiorowych i indywidualnych. 
Pracuje w szkolnictwie w Poznaniu.

***
W Galerii Ratusz na I piętrze Urzędu 

Miasta Gdyni na wystawie „Ku wolności” 
prezentowane są zdjęcia ze spektakli baleto-
wych zatytułowanych „Chopiniany wolności” 
autorstwa Witolda Biegańskiego. Spektakle 
baletowe, prezentowane przez zespół „Fry-
derykiany”, stanowią interpretacje dzieł Cho-
pina, a zarazem odzwierciedlają historię wal-
czącej Polski, dzieje jej niepodległościowych 
zrywów. Wystawa zbiega się z obchodami 
Międzynarodowego Roku Chopinowskiego, 
160 rocznicy śmierci i 200 rocznicy urodzin 
kompozytora oraz z bolesnymi, a zarazem 
bohaterskimi datami z kart naszej historii. 
Prezentowane zdjęcia, dokumentujące spek-
takle baletowe, które odbyły się w Piaśnicy i 
na terenie byłego niemieckiego obozu kon-
centracyjnego Stutthof, upamiętniają wybuch 
II wojny światowej, wysiedlenia mieszkań-
ców Gdyni oraz zagładę tysięcy obywateli 
polskich. Zdjęcia ze spektakli udostępniła 
Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia 
Polskiego Tańca i Muzyki im. S.A. Poniatow-
skiego.Wystawę można oglądać w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 do 5 lutego 2010 roku.

***
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek za-

prasza na wernisaż wystawy „Moja dzielnica 
w fotografii”, który odbędzie się w sobotę (23 
stycznia) w Klubie Osiedlowym Apteka (ul. 
Opata Hackiego 17A). Początek – godz. 16.00.

Prace zostały wykonane przez mło-
de i utalentowane mieszkanki osiedla 
podczas warsztatów fotograficznych w 
ramach projektu: „Rewitalizacja dzielni-
cy: ulicy Opata Hackiego i Zamenhofa”. 

Fotografie w interesujący sposób przed-
stawiają codzienność, która na pozór wydaje 
się szara i nieciekawa, jednak w pracach 
nabiera barw i wyjątkowości. To dobrze 
znany świat z zupełnie innej perspektywy. 

Strona internetowa Osiedlowego Klubu Ap-
teka: http://www.koapteka.ugu.pl/news.php .�

Repertuar teatralny


