
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

W Gdyni znajduje się pięć schronisk dla 
osób bezdomnych. Poza tym MOPS  pod-
pisał umowę z 8 schroniskami na terenie 
Trójmiasta i poza nim, do których w razie 
potrzeby kierowane są osoby bezdomne. 
Gdynia dysponuje 211 miejscami dla osób 
bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi 
umowami MOPS - 308 miejscami (jest to 
minimalna liczba miejsc udostępnionych).
W placówkach na dzień 22 stycznia br. 
przebywało 328 osób. Przypominamy, że 
MOPS wspólnie z innymi miejskimi służbami 
prowadzi akcję mającą na celu wsparcie 
osób bezdomnych, przebywających w miej-
scach, które nie nadają się do mieszkania. 
Należy zgłaszać obecność osób bezdom-
nych potrzebujących pomocy w Zespole 
ds. Bezdomnych gdyńskiego MOPS-u (ul. 
Działowskiego 11, czynny w godz. 7.45 
- 15.45, tel. 58 662 00 11), w Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 
03 i 58 662 22 04, całodobowo) i w Straży 
Miejskiej (tel.  986, całodobowo).  

Osoby zgłaszające się do Zespołu ds. 
Bezdomnych mają możliwość otrzymania 
kompleksowej pomocy m.in: schronienia, 
posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. 
Mogą także uczestniczyć w programach 
dających szansę wyjścia z  bezdomności. 
W ramach akcji współpracują ze sobą: Straż 
Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, 
Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicz-
nego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 
Urząd Miasta, streetworker, organizacje  
pozarządowe i kościelne. Służby te prowa-
dzą wspólnie regularną kontrolę miejsc, w 

których (poza schroniskami) przebywają 
osoby bezdomne.

Oto krótki przegląd gdyńskich placówek 
dla osób bezdomnych:

- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy              
(ul. Chwarznieńska 93) – schronisko dla 
mężczyzn - 65 miejsc, placówka dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czy-
stości, prowadzi pracę socjalną.

- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej 
Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet, 
ul. Fredry 3) – 41 miejsc. Zapewnia nocleg, 
wyżywienie, środki czystości, prowadzi  
kompleksową pracę socjalną.

- Stowarzyszenie Alter Ego – Schroni-
sko dla rodzin (ul. Leszczynki 153) – ok. 
55 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, 
stołówka. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w 
miarę potrzeby środki czystości, odzież.

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobro-
czynne – schronisko dla osób bezdomnych 
uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 
21) – 20 miejsc, placówka dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia 
nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki 
czystości, odzież.

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Do-
broczynne – schronisko z funkcją inter-
wencyjnego punktu noclegowego dla osób 
nietrzeźwych (ul. Janka Wiśniewskiego 24) 
– 20 miejsc w schronisku, 10 miejsc inter-
wencyjnych, 13 miejsc dla osób nietrzeź-
wych. Schronisko dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, 
wyżywienie, w miarę potrzeb środki czysto-
ści, odzież. �

Pomoc bezdomnym w mroźne dni

Karolina Trębacz, solistka Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, zagrała księżniczkę 
Tianę – główną bohaterkę najnowszej 
produkcji Disneya „Księżniczka i żaba”. W 
filmie można też usłyszeć zaśpiewane przez 
nią piosenki. Karolina Trębacz debiutuje tą 
rolą w dubbingu. Wcześniej grała w Łodzi 
w spektaklu „My Fair Lady”. Tam spotkała 
Wojtka Paszkowskiego - reżysera polskiej 
wersji językowej filmu „Księżniczka i żaba”, 
który zaprosił ją do udziału w castingu. Po-
jechała do Warszawy nagrać kilka piosenek 
oraz dialogów i wygrała. 

Karolina Trębacz w swej karierze zagrała 
m.in. w pierwszej transoperze w Polsce pt. 
„Sen nocy letniej”, w musicalach „Chicago”, 
„Dracula”, „Evita”, „Jesus Christ Superstar”, 
„Footloose” czy „Kiss me Kate”. Z Teatrem 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w 
Gdyni związana jest od 2001 roku. �

Aktorka Teatru 
Muzycznego u Disneya

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
przyznało gdyniance Marzenie Burczyckiej-
Woźniak Nagrodę im. Stefana Żeromskiego 
za publikacje o tematyce społecznej. Dzien-
nikarka, na co dzień zastępca redaktora 
naczelnego pisma katolickiego „Pielgrzym”, 
otrzymała nagrodę za audycje „Przesyłka” 
w Teatrze Polskiego Radia Programu Pierw-
szego, będące adaptacją książki „Prawda 
i prawo”. Marzena Burczyka - Woźniak 
od kilku lat towarzyszy rodzicom młodego 
gdyńskiego marynarza Karola Kiżewskie-
go, tragicznie zmarłego osiem lat temu na 
statku, szukającym prawdy o śmierci syna 
wbrew bezduszności prokuratury, CBŚ i 
marynarskich korporacji. Ta historia stała się 
tematem książki i nagrodzonych audycji. 

Jury doceniło Marzenę Burczycką-
Woźniak za oryginalną dziennikarską 
opowieść o dążeniu do ujawnienia prawdy, 
przeniesioną w konwencję teatru faktu. 

Wśród nagrodzonych przez SDP za 2009 
rok znaleźli się również m.in.: Hanna Krall, 
Jacek Hugo-Bader, Magdalena Grzebał-
kowska. �

Dziennikarka z Gdyni 
nagrodzona przez SDP

W poniedziałek 25.01.2010 r. nominację 
na szefa gdyńskiej policji odebrał mł. insp. 
Robert Leksycki, który przez ostatnie cztery 
lata pełnił funkcję zastępcy szefa gdyńskich 
policjantów.

Leksycki ma 40 lat, w policji pracuje od 
15 lat. Karierę zaczynał w Gdyni, jako poste-
runkowy. Oprócz Trójmiasta pracował także 
w Pucku, gdzie przez dwa lata był zastępcą 
szefa tamtejszej policji. Jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdań-
sku. Ma żonę oraz dwójkę dzieci. �

Nowy komendant 
gdyńskiej policji

25 stycznia br. tuż przez godziną 16.00 załoga statku badawczego „Baltica” uratowała 
pieska, który dryfował na krze lodowej. Psiak znajdował się już 30 km od Wisłoujścia, na 
krze przebywał od wielu godzin, a może 
nawet dni. Był w stanie prawie całkowitego 
wyczerpania, a mimo to dzielnie walczył o 
życie.

Załoga statku opuściła ponton i podjęła 
psa na burtę. Troskliwą i profesjonalną 
opieką otoczył go członek załogi Adam 
Buczyński, który jest także WOPR-owcem 
i inspektorem Towarzystwa Opieki na Zwie-
rzętami. Po wejściu do portu, piesek został 
przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie 
został dokładnie przebadany i otrzymał nie-
zbędne lekarstwa. 

Pies jest bardzo miły i przyjaźnie na-
stawiony do ludzi. Jest to około 3-4 letni 
kundelek. W tej chwili pies przebywa na R/V 
„Baltica” pod czułą opieką załogi.

Armatorem statku badawczego „Baltica” 
jest Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Dryfujący na krze psiak uratowany            

Fot. Maciej Czoska

O ogromnym szczęściu mogą mówić 
trzy osoby, które w niedzielę 24 stycznia br. 
w okolicach gdyńskiej mariny postanowiły 
pospacerować po zamarzniętym morzu.

Tafla nie wytrzymała i ludzie wpadli do 
wody. Na szczęście w pobliżu odbywały się 
ćwiczenia ratownicze (WOPR-owcy treno-
wali jak ratować ludzi spod kry, jak wykorzy-
stywać specjalistyczny sprzęt itd.).

Akcję ratunkową prowadzili Jan Tele-
żyński, instruktor Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, Karol Angel, 
ratownik WOPR i Piotr Bielski, pracownik 
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Poszkodowanych udało się wydostać na 
brzeg. Zajął się nimi lekarz pogotowia i jak 
się okazało byli tylko wyziębieni. 

Warto dodać, że w miejscu, gdzie space-
rowicze wpadli do wody jest około 7 m głębo-
kości. Lód tymczasem jest bardzo cienki, w 
niektórych miejscach jest tylko zamarznięta 
kasza lodowa.  �

Uwaga na cienki lód!
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30.01.2010 r. w godzinach 12.00 - 20.00 
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. I. 
Krasickiego 28 odbędzie się dobroczynno 
- wychowawcza impreza środowiskowa 
– „Sobota z osiemnastką”. W programie: 
pokazy artystyczne, kiermasz prac uczniów, 
loteria fantowa, aukcja, porady prawne, 
lekarskie różnych specjalności: kardiolodzy, 
ortopedzi, okuliści, urolodzy, pediatrzy, in-
terniści, alergolog, pulmonolog, psychiatra, 
anestozjolog, profilaktyczne badanie piersi, 
porady kosmetyczne, fryzjerskie, pokazy 
robotów edukacyjnych, kawiarenka Rady 
Rodziców, ćwiczenia w chodzeniu z kijkami 
Nordic Walking. Szczegółowe informacje na 
stronie www.sp18.gdynia.pl.  �

„Sobota z osiemnastką”

Nauczyciele i uczniowie zapraszają  
28.01.2010 r. o godz. 17.30 do ZS nr 15, ul. 
Jowisza 60, Gdynia – Chwarzno na koncert 
„Dzieci Rodzicom, Rodzice Szkole”. W pro-
gramie: jasełka w wykonaniu uczniów klas 
IV – VI, przedstawienie o tematyce bożona-
rodzeniowej w języku angielskim, piosenki i 
poezja w języku angielskim, występ zespołu 
tanecznego Mini – Tabu, kolędy i pastorałki 
w wykonaniu chóru szkolnego, aukcja prac 
uczniów i nie tylko, pyszne domowe ciasta. �

Koncert w ZS nr 15

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 niepełnospraw-
ne dotychczas przygotowywane do podjęcia 
pracy zawodowej w ramach Warsztatu 
Terapii Zajęciowej (pracownia dziennikar-
sko - informatyczna) znalazło zatrudnienie 
w ramach umowy o pracę. Zachęcamy 
wszystkich do odwiedzenia naszego sklepu 
i skorzystania z oferty handlowej. 

Adres: www.skleppromyk.wirtualne.net �

Sklep „Promyka”

W tym roku mija 21. rocznica śmierci dr 
Jadwigi Titz - Kosko, która była wzorem 
lekarza - społecznika i skutecznie realizo-
wała swoje nowatorskie projekty w zakresie 
opieki nad chorymi. 

Była pionierką polskiej reumatologii. Z ini-
cjatywy dr Kosko i przy jej ogromnym wysiłku 
organizacyjnym powstały m.in.:

- Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, 
Oddział w Gdańsku,

- Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczu 
(1954),

- Szpital Reumatologiczny w Sopocie 
(1956),

- Oddział Szpitala Rehabilitacyjnego dla 
dzieci (1964),

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „za Falo-
chronem” (1968),

- Spółdzielnia Pracy Inwalidów „Bałtyk” 
(1950).

Fundacja, aby docenić dr Jadwigę Titz 
- Kosko i nie dopuścić do zapomnienia o tak 
wspaniałej postaci swojej Patronki i jedno-
cześnie Patronki Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego w Sopocie, podjęła 
się zebrania funduszy na realizację filmu 

dokumentalnego pt. „Miłość i medycyna”. 
Wstępny kosztorys filmu przewiduje koszt 
około 190 tys. złotych.

Nakładem własnym Fundacji została 
wznowiona książka Ewy Ostrowskiej 
„Dama polskiej medycyny”, dochód z jej 
sprzedaży zostanie przeznaczony na:

- realizację filmu o dr J. Titz - Kosko i 
o jej mężu kpt. ż. w. Stanisławie Kosce, 
poległym we wrześniu 1939 roku obrońcy 
Wybrzeża,

- wykonanie tablicy upamiętniajęcej miej-
sce zamieszkania dr Kosko w Sopocie przy 
ul. Chopina 37,

Fundacja dr Jadwigi Titz - Kosko zwraca 
się do wszystkich o wsparcie tego wspania-
łego celu. Fundacja „Pomoc dla seniora im. 
dr Jadwigi Titz - Kosko” powstała 1.12.2005 r. 
Jest organizacją pożytku publicznego (KRS 
0000244740). Trzyosobowy zarząd pracuje 
społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodze-
nia. Konto Fundacji: PKO BP SA o/Gdańsk 
44 1020 1853 0000 9602 0089 6027, tel. 
kontaktowy: 58 624 48 99.

Fundacja oferuje nieodpłatnie prelekcje 
na temat życia i działalności dr Kosko. �

Pamięci dr Jadwigi Titz - Kosko

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 
1, Gdynia /obok stoczni Nauta/ zaprasza w 
dniach 29 stycznia – 3 lutego 2010 r.: 

- o godz. 18.00 na film pt. „Papierowy 
żołnierz”. Reżyseria: Aleksiej German 
Jr., występują: Merab Ninidze, Chulpan 
Khamatova, Anastasia Szewelewa. Dra-
mat/romans, Rosja, 2008, 118 min.

Rok 1961. Imperium radzieckie marzy o 
wysłaniu w przestrzeń kosmiczną pierwsze-
go człowieka. Bajkonur pracuje pełną parą 
– to właśnie stąd już niedługo Jurij Gagarin 
poleci w kosmos. Pracownik kosmodromu, 
doktor Danił Pokrowski, czuwa nad zdro-
wiem młodych radzieckich lotników...

- o godz. 20.15 na film: „Pół żartem, pół 
serio”. Reżyseria: Billy Wilder, występują: 
Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lem-

mon. Komedia, USA, 1959, 130 min. 
Stany Zjednoczone, 1929 rok, barwne 

czasy prohibicji. Dwaj muzycy przypadkowo 
stają się świadkami gangsterskich pora-
chunków, które weszły do historii pod nazwą 
„masakry w dniu Świętego Walentego”. 

- 30 - 31 stycznia 2010 r. o godz. 16.30 
na film pt. „Zakładnik”. Reżyseria: Aleksiej 
Uczitiel, występują: Vyacheslav Krikunov, 
Pyotr Logachev, Irakli Mskhalaia. Dramat, 
Rosja, Bułgaria, 2008, 80 min.

Konwój rosyjskich żołnierzy gubi drogę 
na terytorium wroga. Otaczają ich łańcuchy 
groźnych czeczeńskich gór i świst kul niewi-
dzialnych snajperów. Kompania chroni się w 
jednej ze wsi i wpada w pułapkę. 

Bilety na wszystkie seanse: 10 zł
Więcej informacji: www.klubfilmowy.pl �

W Klubie Filmowym

Spotkanie                             
w Domku Żeromskiego

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza w czwartek 4 lutego o godz. 18.00 na 
spotkanie z dr Robertem Hirschem, kon-
serwatorem miejskim. Tytuł spotkania: „Pro-
blematyka konserwacji zabytków w Gdyni”. 
Gorąco zachęcamy mieszkańców, nie tylko 
Orłowa, którzy zainteresowani są rewalo-
ryzacją, remontami i ratowaniem obiektów 
zabytkowych i historycznych, aby skorzystali 
z okazji i bezpośrednio z konserwatorem po-
rozmawiali, co mogą zrobić i jak skorzystać 
z oferowanej pomocy miasta.

 Na spotkanie połączone z prezentacją 
zapraszamy tradycyjnie do Domku Żerom-
skiego, ul. Orłowska 6, na piętrze (wejście 
od ul. Zacisznej).  �

Warsztaty Artystyczne Sceny 138
Od lutego rusza siódmy sezon Sceny 138 

- programu edukacji artystycznej, stworzone-
go przez gdyńskiego reżysera i producenta 
filmowego Andrzeja Mańkowskiego. Towa-
rzystwo Miłośników Gdyni, Centrum Kultury 
w Gdyni oraz Teatr Miejski im. W. Gombrowi-
cza w Gdyni zapraszają wszystkich młodych 
artystów - uczniów ostatnich klas gimnazjów, 
licealistów i studentów - którzy pragną cie-
kawie spędzić wolny czas.

Organizatorzy oferują cztery rodzaje 
warsztatów:

- aktorskie - prowadzone przez Mariusza 
Żarneckiego, aktora Teatru Miejskiego w 
Gdyni,

- teatralno-musicalowe - instruktor To-
masz Podsiadły, aktor Teatru Muzycznego 
w Gdyni,

- fireshow - prowadzone przez Kingę Ku-
czyńską oraz Monikę Derdę, od sześciu lat 
zajmujących się sztuką kuglarską i fireshow, 
w tym od pięciu lat w grupie „Mamadoo 
Fireshow” z Gdyni; od trzech lat prowadzą  
Festiwal Rytmu i Ognia FROG w Gdyni,

- teatru tańca - instruktorka Ewa Lebie-
dzińska, absolwentka Liceum Baletowego                   
w Gdańsku. 

Opłata za udział w warsztatach wynosi 
45 zł/miesiąc (4 zajęcia). Spotkanie orga-
nizacyjne odbędzie się 29 stycznia (piątek) 
o godz. 17.30 w Centrum Kultury w Gdyni, 
ul. Łowicka 51. Wszelkich informacji udziela 
kierownik produkcji projektu - Beata Hrycyk 
- Mańkowska (kontakt telefoniczny: 602 37 
37 25). �

Jesteś młodym globtroterem? Chciałbyś 
dostać 10 000 zł na zorganizowanie swojej 
wymarzonej wyprawy? 

Wystartuj w gdyńskim konkursie o Nagro-
dę im. Andrzeja Zawady. Wyniki konkursu 
poznamy podczas XI Finału Konkursu 
Kolosy oraz XII Ogólnopolskich Spotkań 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, które 
odbędą się w dniach 12 - 14.03.2010 r. w Hali 
Sportowo-Widowiskowej GDYNIA.

Formularz oraz regulamin do pobrania w 
Urzędzie Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24), 
pok. 507 oraz na stronie internetowej: www.
gdynia.pl/spotkania.

Dodatkowe informacje - tel. 58 668 25 35, 
e-mail: turystyka@gdynia.pl .

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 
stycznia 2010 roku - pocztą na adres 
Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsud-
skiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię 
pocztą elektroniczną na adres: kapitula@
kolosy.pl.

Nagroda im. Andrzeja Zawady przyzna-
wana jest od 2002 r. Ma umożliwić młodym 
podróżnikom spełnienie ambitnych podróż-
niczo-eksploracyjnych celów. Grant po-
dróżniczy w wysokości 10 000 zł ufundował 
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. �

Gdynia spełnia marzenia młodych podróżników

Z udziałem marszałka województwa po-
morskiego Jana Kozłowskiego i prezydenta 
Gdyni  Wojciecha Szczurka, 29 stycznia 
br. w Urzędzie Miasta Gdyni w sali 105 o 
godz. 13.00, zbierze się I Walne Zebranie 
Członków Pomorskiego Klastra Morza i 
Zlewiska Wisły. Zebraniu przewodniczyć 
będzie prezes Zarządu – prof. dr hab. Mar-
cin Pliński.

Klaster powstał 27 lipca 2009 r. w Gdyni. 
Kontakt – biuro - ul. Armii Krajowej 24, Gdy-
nia, telefon 58 661 53 75. �

Walne Zebranie Klastra
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W ofercie terapeutycznej Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest po-
moc osobom uzależnionym od Internetu, 
komputera i gier komputerowych. Kogo 
dotyczy ten problem najczęściej? 

Problem ten dotyczy głównie dzieci i 
młodzieży, ale są również dorośli, którzy 
utracili kontrolę nad różnymi działaniami 
związanymi z używaniem komputera. Zagro-
żenia płynące z sieci są wyjątkowo groźne. 
Najpowszechniej występującymi rodzajami 
zagrożeń komputerowych są: erotomania 
komputerowa, gry hazardowe on-line, gry 
komputerowe pełne przemocy i agresji, 
socjomania internetowa, czyli odrzucenie 
bezpośrednich kontaktów międzyludzkich 
na rzecz „wirtualnych przyjaciół”. Osoba 
uzależniona może godzinami „rozmawiać” 
z innymi użytkownikami Internetu, lecz ma 
trudności w kontaktach osobistych.

Jakie objawy mogą być niepokojące u 
osoby korzystającej z komputera?

Nasz niepokój powinno budzić: siedze-
nie przed komputerem wiele godzin, nie-
możliwość oderwania się od korzystania z 
komputera, rozdrażnienie, kiedy nie można 
korzystać z komputera, zaniedbywanie in-
nych, ulubionych zajęć na rzecz komputera, 

zaangażowanie w świat wirtualny przynosi 
szkody w świecie realnym np. nieodrabianie 
lekcji, zaniedbywanie przyjaciół, uciekanie 
przed rzeczywistymi problemami w świat 
wirtualny, używanie komputera, by poprawić 
sobie nastrój, nieudane próby ograniczenia 
ilości czasu spędzonego przed komputerem, 
rosnąca potrzeba wydłużania czasu spędzo-
nego przy komputerze, by osiągnąć pożąda-
ny poziom satysfakcji, objawy zespołu abs-
tynencyjnego – doświadczanie niepokoju, 
bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju, 
depresji, gdy niemożliwe jest korzystanie z 
komputera lub, gdy korzystanie z kompu-
tera zostanie niespodziewanie przerwane, 
kłamstwa na temat czasu spędzonego przy 
komputerze, usprawiedliwianie nadmierne-
go korzystania z niego. Jeżeli takie objawy 
zauważamy u siebie lub u naszych bliskich 
warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy 
specjalistów uzależnień. 

Jakie mogą być skutki nadużywania i 
uzależnienia od komputera?

Skutki mogą być równie poważne, jak 
skutki uzależnień od narkotyków lub alko-
holu. Uzależnienie wywołuje szkody psycho-
logiczne, społeczne, a także fizjologiczne. 
Szkody psychologiczne i społeczne to np. 

fobia społeczna, czyli unikanie kontaktów 
osobistych z innymi ludźmi, depresja, zawę-
żenie zainteresowań, odcięcie emocjonalne 
od świata zewnętrznego, podwyższone ry-
zyko kontaktu z treściami niewłaściwymi dla 
młodych ludzi i uznania ich za ‘normalne”, 
np. gry gloryfikujące przemoc czy wulgarny 
język, treści pornograficzne , zubożenie 
języka. Szkody zdrowotne wynikające z 
nadużywania komputera to: brak troski o 
zdrowie, np. zarywanie nocy, zaniedbywanie 
posiłków, higieny osobistej, pogorszenie 
wzroku, bóle głowy, mięśni, kręgosłupa, 
podatność na infekcje, podrażnienia skory, 
nadpobudliwość, bezsenność.  Skutki te 
można zniwelować tylko i wyłącznie poprzez 
terapię osoby uzależnionej, która uzmysłowi 
jej, jakie szkody ponosi w wyniku chorobli-
wego korzystania z komputera. Pamiętajmy, 
nie ma żadnej cudownej tabletki, która spo-
woduje niechęć i wstręt do wykonywania 
szkodliwej czynności lub używania uzależ-
niającej substancji. W Gdyni taką pomoc 
specjalistów można uzyskać w Przychodni 
Terapii Uzależnień przy ul. Chrzanowskiego 
3/5.  c.d.n.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2a, przekazuje Państwu informacje dotyczące problemu uzależnień i 
terapii. Oto część piąta cyklu. 

Osoby, które zechcą dowiedzieć się więcej, mogą kontaktować się z pracownikami ośrodka pod nr tel. (58) 621 61 35, faks (58) 621 
61 35, e-mail: narko@opitu.pl.

Trzeźwo myśląc - część V

Zmiana rozkładów jazdy od 1 lutego 2010 r.
Z dniem 1 lutego 2010 r. wprowadzone 

zostają nowe rozkłady jazdy linii R, 23, 24, 
29, 146, 165, 173, N10, N20, N30, N40 i N94 
oraz kursów dojazdowo/zjazdowych 710, 
723, 760 i 770. Likwidacji ulega linia 145 
oraz niedzielne kursy na linii 165. 

Zmiany na liniach nocnych obowiązywać 
będą począwszy od nocy z 31 stycznia na 1 
lutego 2010 r.  Szczegóły zmian: 

Linia R - Pierwszy kurs linii R z Kaczych 
Buków do Rumi, wykonywany do tej pory 
we wszystkie dni tygodnia o godz. 4.12, 
zostaje zastąpiony kursem linii N30 i będzie 
wykonywany o godz. 3.54. 

Linie 23, 24 i 29 - Na linii 29 w dni po-
wszednie zostają uruchomione dodatkowe 
kursy: 

- z przystanku „Morska - Estakada” do Dą-
browy Tesco o godz. 13.17 i 13.47 (zamiast 
kursów o godz. 14.47 i 15.17); 

- z pętli „Węzeł F. Cegielskiej” o godz. 
14.48 i 15.18; 

- z pętli „Dąbrowa Tesco” o godz. 14.14 
i 14.44. 

W związku z uruchomieniem dodatko-
wych kursów na linii 29, korekcie (do 3 
minut) ulegają wybrane odjazdy trolejbusów 
linii 23 i 24 z pętli „Stocznia Gdynia” w dni 
powszednie, w godz. 13.00 - 14.00. Dodat-
kowo wszystkie kursy linii 24 wykonywane z 
Dąbrowy po godz. 16.00 będą kończyć bieg 
przy Dworcu Gł. PKP (zamiast przy Stoczni 
Gdynia). Ostatni kurs trolejbusu linii 24 ze 
Stoczni Gdynia w dni powszednie będzie 
odbywać się o godz. 16.42. 

Linie 145 i 165 - Na wniosek władz Gminy 
Kosakowo, likwidacji ulega linia 145 oraz nie-
dzielne kursy na linii 165. W dni powszednie 
uruchomione zostają dodatkowe kursy na 
linii 165 na trasie: Rewa – Pogórze Dolne lub 
Rewa – Chylonia Krzywoustego (i z powro-
tem), zastępujące większość kursów zlikwi-
dowanej linii 145, przy czym w kursach tych 
autobus nie będzie zajeżdżać do Suchego 
Dworu. W kursach linii 165 po godz. 12.00 
z Rewy oraz w pierwszym i ostatnim kursie 

do Rewy wprowadzone zostają zajazdy do 
Dębogórza. W dni powszednie zlikwidowane 
zostają kursy linii 165: 

- z Pogórza Dolnego do Rewy o godz. 
18.59 i 19.49; 

- z Rewy do Pogórza Dolnego o godz. 
19.23. 

Linia 146 - Na wniosek władz Gminy 
Kosakowo, likwidacji ulegają kursy wykony-
wane w niedziele i święta o godz. 5.29 i 8.29 
z Pogórza Górnego do Rewy oraz o godz. 
5.46 z Rewy do placu Kaszubskiego. Kurs 
wykonywany do tej pory w niedziele i święta 
z placu Kaszubskiego do Rewy o godz. 7.06, 
będzie rozpoczynać się od Pogórza Górnego 
o godz. 7.25. Ponadto przyspieszone zostają 
odjazdy w niedziele i święta: 

- z placu Kaszubskiego do Rewy: z godz. 
8.50 na 8.45; 

- z Rewy do placu Kaszubskiego z godz. 
9.48 na 9.28. 

Linia 173 - Na wniosek władz Gminy 
Kosakowo, likwidacji ulegają kursy wykony-
wane w dni powszednie: 

- z Pogórza Górnego do Kazimierza o 
godz. 4.54; 

- z Kazimierza do placu Kaszubskiego o 
godz. 5.14.

Ponadto w niedziele i święta, kurs z placu 
Kaszubskiego do Chyloni zostaje opóźniony 
z godz. 11.20 na 11.30. 

Linia N10 - Uruchomione zostają dodat-
kowe kursy: 

- z Kaczych Buków do Dworca Gł. PKP 
w Gdyni o godz. 3.19; 

- z Pogórza Górnego do Kaczych Buków 
(przez Oksywie i Obłuże) o godz. 3.08. 

Ponadto dotychczasowy kurs z Kaczych 
Buków o godz. 2.04 będzie rozpoczynać się 
na pętli „Dąbrowa Tesco” o godz. 2.13. 

Linia N20 - Kurs z Chwarzna Sokółki do 
Dworca Gł. PKP w Gdyni wykonywany do 
tej pory o godz. 4.07, zostaje przyspieszony 
na godz. 3.57. Na Dworcu Gł. PKP możliwa 
będzie przesiadka na autobus linii N30 do 
Rumi (przez Grabówek). 

Linia N30 - Uruchomiony zostaje do-
datkowy kurs z Kaczych Buków do Rumi o 
godz. 3.54. 

Linia N40 - Likwidacji ulega kurs z Ob-
łuża Centrum do Dworca Gł. PKP w Gdyni 
(przez Oksywie i Pogórze) wykonywany do 
tej pory o godz. 3.33. Uruchomiony zostaje 
natomiast kurs z Dworca Gł. PKP do Po-
górza Górnego (przez Obłuże i Oksywie) o 
godz. 3.52. 

Linia N94 - Likwidacji ulega kurs z Gdyni 
Dworca Gł. PKP do Pogórza Górnego o godz. 
4.17. Ponadto kurs z Węzła F. Cegielskiej o 
godz. 23.22 będzie kończyć się we wszystkie 
dni tygodnia na Pogórzu Górnym. Kurs linii 
N94 o godz. 1.48 z Pogórza Górnego do 
Rewy będzie wykonywany bez zajazdu do 
Mechelinek. Wszystkie przystanki linii N94 
na terenie Gminy Kosakowo, począwszy od 
nocy z 31 stycznia na 1 lutego będą mieć 
charakter warunkowy (na żądanie). 

Linia 710 - Wybrane kursy trolejbusów 
linii 710 wykonywane we wszystkie dni ty-
godnia, po godz. 22.30: 

- z pętli „Kacze Buki” i „Dąbrowa Miętowa” 
zostają opóźnione do 10 minut; 

- z pętli „3 Maja – Hala” oraz „Gdynia 
Dw. Gł. PKP” zostają przyspieszone do 5 
minut. 

Kurs linii 710 z pętli „Cisowa SKM”, wy-
konywany do tej pory o godz. 23.10 zostaje 
opóźniony na godz. 23.30. Na przystanku 
„Morska - Estakada” umożliwiona będzie 
przesiadka na autobus linii nocnej N20 w 
kierunku Witomina i Chwarzna. 

Linie 723, 760 i 770 - Na liniach 723 
i 760 skorygowane (do 5 minut) zostają 
odjazdy z przystanku „Morska - Estakada” 
w kierunku Stoczni Gdynia (linia 723) oraz 
Węzła F. Cegielskiej (linia 760). Na linii 770 
zmiany dotyczą likwidacji kursu z Dębogórza 
Słonecznikowej do Pogórza w niedziele i 
święta.  �
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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: 1.02 - Jerzy 
Mikłaszewski, 8.02 - Paweł Padias, 15.02 
- Jacek Ziółkowski, 22.02 - Arkadiusz Bi-
lecki, 1.03 - Kamil Góral, 8.03 - Krystyna 
Klimko, 15.03 - Elżbieta Konopko, 22.03 
-  Stanisława Kozłowska, 9.03 - Marcin 
Limanin. Z radnymi dyżurować będą funk-
cjonariusze 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: 
3.02 - Krzysztof Surgoft, 10.02 - Stanisław 
Skłodowski. Ponadto: 3.02 w  godz. 16.00  
- 17.00 dyżurować będzie radny Miasta 
- Paweł Stolarczyk, a 10.02 w godz. 17.00 
-18.00 dyżurować będzie radny Miasta - 
Marcin Horała. W pierwszą i trzecią środę 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować 
będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.

 Dyżur radnej miasta Ewy Krym w ostatni 
piątek miesiąca od godz. 11.30 do 12.30 w 
sali nr 43 SP 40 ul. Rozewska 33.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do sie-

dziby 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 dyżuruje 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Stefaniszyn 
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. Wito-
mińskiej 8. 

***
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: 
4.02 - Lech Woltersdorf, 11.02 - Halina 
Raszka, 18.02 - Adam Olszewski, 25.02 
- Zenon Roda, 4.03 - Regina Szmal, 11.03 
- Rafał Daniluk, 18.03 - Teresa Dyszlewicz, 
25.03 - Zenon Roda. W każdy 2-gi czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

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

***
Rada Dzielnicy Karwiny, informuje, iż 1.02  

dyżury pełnią: w godz. 16.00-18.00 radna 
miasta Mirosława Borusewicz,w godz. 
17.00 -19.00 radna dzielnicy Henryka Neu-
bauer, w godz. 17.00 -18.00 przedstawiciele 
Straży Miejskiej.

***

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 Miasta Sławomir 
Kwiatkowski. Ponadto w każdy trzeci czwar-
tek 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 zaprasza miesz-

kańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 
14, tel. 58 665 50 00, e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, na dyżury radnych w każdy ponie-
działek w godz.18.00 - 19.00. W pierwszy 
poniedziałek miesiąca tj.1.02.w godz.18.00-
19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej 
Denis. W drugi poniedziałek miesiąca tj. 8.02 
w godz.18.00 - 19.00 dyżuruje radny miasta 
Gdyni Marek Łucyk. Harmonogram dyżurów 
radnych dzielnicy w miesiącu lutym: 1.02.- 
Janina Tarczewska - Nowak, 8.02.- Beata 
Undziło, 15.02.- Gerard Bastian, 22.02- wi-
ceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Daniel 
Prieba. 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 pośrednic-
twem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.
pl. W każdą środę w godz. 18.00-19.00 dyżur 
pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej. Również w każdy wtorek 
w godz.10.00-12.00 w świetlicy socjotera-
peutycznej 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. 58 664 56 
21. I tak: 3.02 - Anna Kamińska,10.02  - Ma-
rek Klaczyński, 17.02 - Aneta Kłos, 24.02 
- Urszula Kowalik. W I środę m-ca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arka-
diusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę 

m-ca funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***

Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 
Biuro Rady Dzielnicy czynne jest w: ponie-
działki - godz. 15.00 - 19.00, w środy - godz. 
10.00 - 15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00. 
Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują 
w poniedziałki w godz. 17.00-18.00: I po-
niedziałek miesiąca - Józef Leszczyński, 
wiceprzewodniczący 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. 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: 4.02 - Adam Boro-
do,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 Dzielnicy Śródmieście zaprasza do 
odwiedzenia strony internetowej rady: www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontakto-
wanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.
srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady 
w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Sta-
rodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w 
godz. 17.00 - 18.00, tel. 58 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 3.02. – Aleksandra Korbeń, 10.02. 
– Jan Labudda, 17.02. – Tadeusz Myszka,  
24.02. – Renata Pacholarz. W drugą środę 
miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur 
pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostat-
nią 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. 58 624 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. 58 620 87 69 czynne jest we wtorek, 
środę w godz. 11.00 - 18.00. �

Rady Dzielnic informują



Gdynia, 29 stycznia 2010 r. - 4 lutego 2010 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr  937

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne, porzucone psy 
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą 
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt Animals. 

Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. 58 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. 

Psa lub kota może adoptować osoba 
pełnoletnia, posługująca się dowodem oso-
bistym. 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

Dzięki Państwa hojności w przekazy-
waniu 1% podatku za 2008 rok, Gdyńskie 
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w 2009 
roku zorganizowało cykl warsztatów eduka-
cyjnych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów pod hasłem „Zwierzę nie jest 
zabawką”. Akcją tą byliśmy w stanie objąć 
w 2009 roku 14 szkół (w tym 4 dzięki czę-
ściowej dotacji Miasta  Gdyni) z Gdyni - 10, 
Gdańska - 1, Sopotu - 1 i Kartuz - 2. 

W warsztatach dotychczas:
- ok. 500 uczniów dostarczyło kilkaset 

kilogramów karmy i koce do schronisk dla 
bezdomnych zwierząt oraz spotkało się z 
lekarzami weterynarii - ok. 5000 uczniów 
spotkało się z psami pracującymi (z psami 
ratownikami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
i z Polskiego Czerwonego Krzyża, psami z 
KM Policji w Gdyni i KP Policji w Kartuzach, 
psami pracującymi w Straży Granicznej i 
psami terapeutami z Fundacji DOGTOR) i 

wysłuchało pogadanki na temat „Rola psa 
w życiu człowieka i człowieka w życiu psa”;

- ok. 2000 uczniów brało udział w Konkur-
sie Plastycznym „Zwierzę nie jest zabawką” 
a finaliści otrzymali wyróżnienia w postaci 
plecaków z logo Stowarzyszenia. Autorzy 
najlepszych 10 prac otrzymali w nagrodę cy-
frowe aparaty fotograficzne. Prace finalistów 
były eksponowane na wystawie w gdyńskim 
Multikinie GEMINI przez 2 tygodnie;

- ok. 700 uczniów uczestniczyło w kuli-
gach i wycieczkach po lesie podczas wyjaz-
du na Kaszuby gdzie spotkali się z leśnikami 
i przedstawicielami Parku Krajobrazowego. 
Ze względu na bardzo duże zainteresowa-
nie nauczycieli ze szkół uczestniczących w 
warsztatach oraz z innych szkół pragnęli-
byśmy, w roku 2010 i latach następnych,  
zwiększyć liczbę szkół i uczniów objętych tą 
formą edukacji, mającej na celu kształtowa-
nie właściwej postawy wobec zwierząt wśród 

najmłodszych. Taka forma edukacji podnosi 
świadomość dzieci co może wpłynąć na 
zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt 
oraz przynosi wymierne korzyści w postaci 
pomocy dla schronisk dla bezdomnych 
zwierząt. Dodatkowo Stowarzyszenie, z 
otrzymanych od Państwa środków, zakupiło 
ponad tonę karmy i dwukrotnie (w kwietniu 
i grudniu) dostarczyło ją do schronisk w 
Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Wspomogliśmy 
także darowiznami Fundację „DOGTOR” i 
psy pracujące z Ochotniczej Staży Pożarnej 
w Gdańsku.  Wspieraliśmy finansowo osoby 
niezamożne leczące i sterylizujące zwierzęta 
poprzez częściowe pokrywanie kosztów 
leczenia z konta Stowarzyszenia.

Program Warsztatów znaleźć można 
na stronie Stowarzyszenia: www.gspz.pl a 
korespondencję kierować należy na adres 
reksio@lecznica.gdynia.pl �

Zwierzę nie jest zabawką – podsumowanie cyklu 2009 roku

Melektra to ok. dwuletnia, wystery-
l izowana sunia. Wesoła, energiczna, 
przy czym pewna siebie i swojej siły. 

Nieco niezależna, samodzielna i niena-
chalna. Melektra jest specyficznym psem, 
na pewno potrzebuje doświadczonego 
przewodnika, osoby odpowiedzialnej, opa-
nowanej i cierpliwej. Kogoś, kto przed-
stawi jej jasno zasady panujące w domu. 

Melektra potrafi świetnie pilnować posesji, 
oszczekać, jednocześnie jednak oczekuje 
zainteresowania ze strony człowieka i ludz-
kiej czułości. Nie wykazuje ona agresji w 
kontaktach z innymi psami, z sukami bywa 
różnie. Nie nadaje się także do domu z ma-
łymi dziećmi, najlepszy dla niej byłby dom z 
ogrodem. �

Mały Książe w Akwarium Gdyńskim
Mały Książę - takie imię nadali 

aktorzy Teatru Miejskiego Beata 
i i Mariusz Żarneccy rekinowi 
brodatemu z Akwarium Gdyń-
skiego. Prawo do jego adopcji 
wylicytowali za 1,5 tysiąca zło-
tych podczas aukcji 18. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mały Książę pokonał 
inne rozważane imiona: Tajfun, 
Prozerpina, Neptun i Bąbel.

Uroczystość nadania imie-
nia odbyła się w niedzielę 24 
stycznia 2010 r. w Akwarium 
Gdyńskim. 

Rekin przebywa obecnie w 
zbiorniku zapasowym, w którym 
aklimatyzuje się i dorasta, w oczekiwaniu na swoje docelowe mieszkanie. Będzie nim zbior-
nik heksagonalny - obecnie w trakcie budowy. Rekin brodaty charakteryzuje się ciekawym 
ubarwieniem, przypominającym skórę lamparta, stąd czasem nazywany bywa lamparcim. 
Mówi się o nim także rekin-zebra, ponieważ młodociane osobniki mają na ciele biało-czarne 
paski przypominające rysunek na skórze zebry. W trakcie dorastania ubarwienie zmienia się 
na żółtawe do brązowego z ciemnymi plamkami. Strona brzuszna pozostaje jasna. Rekin 
brodaty jest łagodnym leniuchem, niegroźnym dla człowieka. W naturalnym środowisku 

występuje w tropikach (Ocean Spokojny, 
wybrzeża wschodniej Afryki). Żywi się mię-
czakami, krabami i małymi rybami. 

Uwaga! Każdy, kto odwiedzi Akwarium 
Gdyńskie w sobotę 30.01 lub niedzielę 
31.01.2010r, będzie mógł osobiście odwie-
dzić Małego Księcia. Będzie można także 
zobaczyć makietę przyszłego domu naszego 
ulubieńca. Dział Edukacji Morskiej Akwarium 
Gdyńskiego przygotował wiele atrakcji  dla 
najmłodszych i troszkę starszych gości…

                                              Zdjęcia wykonał Bartosz Pietrzak.

Mrozy trzymają, także nad morzem. 
Przywykłe do dokarmiania przez ludzi ptaki, 
zwłaszcza łabędzie, kaczki i mewy - właśnie 
teraz potrzebują najbardziej pomocy ludzi. A 
oni przychodzą gromadnie kiedy jest piękna 
pogoda i w weekendy...

Dlatego gdyńscy strażnicy miejscy z 
Eko-Patrolu już od ponad tygodnia systema-
tycznie dokarmiają ptactwo, wykładając co 
dwa dni ok. 50 kg rozmaitych ziaren i zbóż. 
Eko-Patrol rozpoczyna wykładanie karmy na 
początku al. Jana Pawła II - za pomnikiem 
Conrada. Następna „stacja” - to basen jach-
towy. Kolejne miejsce - to ostroga Bulwaru 
Nadmorskiego koło restauracji Barracuda 
i wreszcie czwarty przystanek - Orłowo, 
blisko przystani rybackiej. Przypominamy, 
że najgorszą karmą dla ptaków jest CHLEB! 
Najlepsze są ziarna, suszone warzywa, 

owoce, zboża, śruta. Tym właśnie karmią 
ptaki nasi strażnicy.

Apelujemy też do wszystkich miesz-
kańców o pomoc innym zwierzętom w 
przetrwaniu mrozów.  Pamiętajmy, że nie 
należy pozostawiać zwierząt na zewnątrz 
budynków, szczególnie dotyczy to osob-
ników starych i chorych!  Budy dla psów 
należy uszczelnić, wypełnić słomą oraz 
przybić zasłonkę z grubego koca przed 
wejściem. Nie zapominajmy o regularnym 
napełnianiu misek świeżą wodą. Pies powi-
nien otrzymać wysokokaloryczyną karmę. 
Metalowe łańcuchy nie mogą być zakładane 
bezpośrednio na szyję bez skórzanej obro-
ży. W czasie największych mrozów należy 
psa spuścić, oczywiście na ogrodzonym 
terenie. Psy ras nieprzystosowanych do 
niskich temperatur i szczeniaki nie mogą 

Pamiętajmy o zwierzętach!

długo przebywać na zewnątrz, a na noc na-
leży je bezwzględnie zabrać do domów lub 
ocieplonych pomieszczeń gospodarczych. 

Pamiętajmy, że koty nie są przystosowane 
do mrozów i w tak niskich temperaturach 
giną. Nie pozostawiajmy ich na zewnątrz! 
Pozwólmy im schronić się np. w piwnicy. �
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W ramach projektu edukacyjnego „Gdyń-
skie Międzyszkolne Obchody Roku Juliusza 
Słowackiego” 11 grudnia 2009 roku w V 
Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbył 
się wykład prof. dr hab. Jana Ciechowicza z 
Uniwersytetu Gdańskiego na temat Juliusz 
Słowacki teatralny: ,,Kordian”. W spotkaniu 
zorganizowanym przez polonistkę V Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni mgr Katarzynę 
Żelezik udział wzięli nauczyciele i młodzież  
z IV, V i VI Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni.

Po wykładzie wystąpili uczniowie V LO 
nagrodzeni w Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim i Poezji Śpiewanej: Marta 
Łabiak z klasy Ic, prezentująca wiersz J. 
Słowackiego pt. ,,Przekleństwo” (II miejsce 
w konkursie) i Tomasz Hrycz z klasy IIa, 
który przedstawił własną aranżację mu-
zyczną wiersza pt. ,,Do Matki” (II miejsce 
w konkursie).

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni oraz organizatorzy spotkania dzię-
kują prof. dr hab. Janowi Ciechowiczowi za 
uświetnienie Gdyńskich Międzyszkolnych 
Obchodów Roku Juliusza Słowackiego.

***
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 

Urzędzie Miasta Gdyni serdecznie dziękuje 
Gdynianom, którzy 14 stycznia br. wzięli 
udział w ambulansowym poborze krwi. 

Zgłosiło się 32 chętnych, z tego krew mogły 
oddać 22 osoby. Pobrano 9,9 l krwi. Kolejny 
pobór zaplanowano 11  marca br.

***
Fundacja „Pomoc dla seniora im. dr 

Jadwigi Titz - Kosko” składa serdeczne 
podziękowania członkom Klubu Wolonta-
riatu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marynarki Wojennej w Gdyni za dostarcze-
nie słodyczy i pierników własnego wyrobu. 
Artykuły te pozwoliły przygotować 27 paczek 
świątecznych i rozdać je nieopuszczają-
cym swoich pomieszczeń ze względów 
zdrowotnych mieszkańcom Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych 
im. dr. Jadwigi Titz  - Kosko. Wręczone 
paczki sprawiły wielką radość obdarowanym.

***
Pracownicy socjalni Dzielnicowego 

Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2, ul. 
Bosmańska 32A pragną złożyć  serdeczne 
podziękowania za sponsorowanie i prze-
kazanie 80 paczek świątecznych i żyw-
nościowych dla naszych podopiecznych. 
Podziękowania składamy Marzenie Tylickiej, 
Irenie Chojnackiej, Pracownikom Apteki Dy-
żurnej na Placu Kaszubskim, Beacie Horała 
i jej Przyjaciołom, Przedstawicielom Firmy 
KRKA, Agnieszce Sobol, Piotrowi i Elenie. 
Madziu dziękujemy za wielki dar serca. �

Wydział  Dochodów Urzędu Miasta Gdyni 
informuje, że od 1 stycznia 2010 r. została 
zmieniona siedziba i numery telefonów Re-
feratu Egzekucji Administracyjnej.

Nowa siedziba: ul. 10 Lutego 24, 81-364 

Gdynia, pokoje nr 111 – 113, poborcy skar-
bowi – 124, fax. 58 668 21 40, tel. 58 668 
21 43, 58 668 21 44, poborcy tel. 58 668 21 
48 51. �

Podziękowania

Wydział Dochodów w nowej siedzibie

Zarząd Stowarzyszenia Niepełnospraw-
nych w Gdyni zaprasza seniorów 55+ do 
Klubu Seniora mieszczącego się w budynku 
mieszkalnym w Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Cypriana Kamila Norwida w Gdyni (wej-
ście ze szczytu budynku do piwnicy). 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.  �

Spotkania seniorów

Rodzice, którzy chcą:
- lepiej zrozumieć swoje dziecko,
- upewnić się w swoich metodach wycho-

wawczych,
- poprawić swoje relacje z dzieckiem,
- nauczyć się być jeszcze lepszym ro-

dzicem,
- wymienić się doświadczeniami z inny-

mi,
mogą skorzystać z zajęć z cyklu: „Szkoła 

dla Rodziców”. Najbliższe spotkanie odbę-
dzie się:

- 5.02. w godz. 16.00 - 20.00 - Część I;
- 6.02. w godzi. 9.00 - 15.00 - Część II.
Temat zajęć: Kary i nagrody w wychowa-

niu dziecka. Zajęcia odbywają się w Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 3, 
Gdynia tel. 58 621 61 35.

***
Fundacja Samarytanie oraz Przedszko-

le Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają  
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
na warsztaty psychologiczno-edukacyjne  
w ramach projektu Akademia Rodzica. 

Celem projektu jest poznanie kolejnych faz 
rozwoju dziecka w wieku  przedszkolnym ( jego 
problemów oraz pomocy w ich rozwiązywaniu). 

Spotkania odbywać się będą  w każdy I-szy  
wtorek m-ca o godz 18.00  w Centrum Organi-
zacji 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. �

Pomoc rodzicom

W wyniku przeprowadzenia publicznej 
zbiórki do skarbony, która znajdowała się 
na pokładzie ORP „Błyskawica” zebrano 
7839,70 zł. Powyższą kwotę wpłacono na 
konto Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Mu-
zeum „Błyskawica”, którego głównym celem 
statutowym jest wspieranie technicznego 
utrzymania i remontu historycznego okrętu, 
jakim jest niszczyciel „Błyskawica”.

Zbiórkę do skarbony prowadzili członko-

wie towarzystwa.
 Do chwili obecnej z zebranej kwoty, 

3780,29 zł wydano na wykonanie wentylacji 
w pomieszczeniu przetwornic oraz wymia-
nę wentylatora w kuchni okrętowej ORP 
„Błyskawica”. Pozostała kwota 4059,41 zł 
jest zdeponowana na koncie Towarzystwa 
Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica” i 
zostanie w miarę potrzeb wydatkowana na 
cele statutowe. �

Po zbiórce publicznej

Od 2007 roku w MOPS w Gdyni prowa-
dzony jest program edukacyjno-korekcyjny 
dla osób stosujących przemoc wobec naj-
bliższych. Program potrwa do końca roku. 
Są jeszcze wolne miejsca. 

Program ma pomóc sprawcom w zaprze-
staniu przemocy. Ma kształtować postawę 
partnerstwa i szacunku w stosunku do innych 
osób, spowodować branie odpowiedzialno-
ści za zachowania agresywne. Osoby mogą 
zgłaszać się do programu dobrowolnie lub 
za pośrednictwem pracowników socjalnych, 
policji, kuratorów czy też przez sąd. 

Spotkania indywidualne oraz zajęcia 
grupowe odbywają się raz w tygodniu. Są 
to  3 – godzinne sesje w grupie około 6 
– 10 osób. 

Program ma charakter edukacyjny i 
korekcyjny. 

W części edukacyjnej uczestnicy za-
poznają się z wiedzą na temat zjawiska 
przemocy. W części korekcyjnej zdobywają 
umiejętności jak nie stosować przemocy, 
trenują umiejętności społeczne  i zachowania 
asertywne, a także naukę konstruktywnego 
rozwiązywania sporów i korzystania ze 
wsparcia społecznego.

Program finansowany jest z Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 
Do programu mogą zgłaszać się osoby 

pragnące zmienić swoje postępowanie 
które:

▪ pod wpływem złości zaczynają krzyczeć, 
wyzywać, obrażać najbliższych,

▪ wypowiadają słowa i robią rzeczy w sto-
sunku do bliskich, których później żałują,

▪ niszczą lub rzucają przedmiotami
▪ kiedy się zdenerwują grożą bliskim,
▪ zmuszają bliskich do rzeczy, których ci 

nie chcą robić
Takie zachowanie oznacza przemoc 

wobec bliskich.
Program jest realizowany przez Zespół 

Placówek Specjalistycznych przy ul. Wej-
herowskiej 65. 

Konsultacje i spotkania odbywają się w 
poniedziałki i piątki  w godz. 16.00 – 19.00 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Gdyni, przy ul Armii Krajowej 44, IV piętro, 
pokój 415.

Kontakt telefoniczny pod numerem 662 72 
80 05. W poniedziałki  w godz. 15.00 – 21.00 
i w piątki w godz. 9.00 – 21.00. 

Potencjalni chętni nie powinni martwić się 
kosztami połączenia – wystarczy zgłosić się 
pod podany numer, a specjalista prowadzący 
program na pewno oddzwoni.  �

Program dla sprawców przemocy w rodzinie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło 

Miejskie w Gdyni informuje, że w ramach 
swojej działalności planuje utworzenie grupy 
młodzieżowej.  

W związku z tym prosi młodzież i młode 
osoby chore na cukrzycę, o zgłaszanie się 
do siedziby Koła w Gdyni, ul. Armii Krajowej 
44, w Przychodni Śródmieście. �

Dla diabetyków

Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego Nr 1

w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni od 1.03.2010 r – księgową ds. płac 
w wymiarze 0,5 etatu. Dokumenty należy 
składać do dnia 15.02.2010 r. w sekretaria-
cie szkoły w godz. 9.00 - 13.00 lub przesłać 
na adres: sosw1@sosw1.eu. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
58 625 98 83.

Wydawnictwo Artystyczne DiArt oraz 
Muzeum Miasta Gdyni zapraszają na pro-
mocję albumu Ireneusza Dunajskiego 
„Gdynia. Życie Miasta”. Spotkanie z auto-
rem odbędzie się w sobotę 6 lutego o godz. 
17.30 w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1).

Promocja albumu
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Kontynuujemy kalendarium wydarzeń wojennych w Gdyni opracowane przez Jacka Ostapkowicza z Muzeum Miasta Gdyni. W tym 
odcinku prezentujemy rok 1944 i fragment wydarzeń roku 1945. Za tydzień: kolejne wydarzenia roku 1945. 

Kalendarium wydarzeń II wojny światowej w Gdyni - 12.05.1944 - 26.04.1945

Rok 1944

Rok 1945

c.d.n.
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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.

Zakres tematyczny spotkania:
- miejsca gdzie można bezpiecznie się 

kąpać oraz zasady korzystania z nich;
- zasady wzywania pomocy w sytuacji gdy 

będziemy świadkami zdarzenia;
- zasady udzielania pierwszej pomocy 

(resuscytacji krążeniowo – oddechowej) w  
sytuacji, gdy  będziemy mieli do czynienia z 
osobą nieprzytomną; 

- pokaz sprzętu wykorzystywanego w akcji 
ratowniczej przez ratowników WOPR;

- praktyczne ćwiczenia z resuscytacji krą-
żeniowo – oddechowej na fantomach.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwier-
dzający udział w szkoleniu. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Osobą kontaktową w kwestii 
szkolenia jest Michał Urban, tel. 58 660 
28 30, 519 066 489, e-mail: michal.urban@
integracja.org  �

Bezpiecznie nad wodą 
- szkolenie dla gdynian

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w 
Gdyni we współpracy z Gdyńskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji organizuje zawody 
w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla 
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. 
Zawody strzeleckie w ramach Ligi zostaną 
przeprowadzone systemem czterorundowym 
dla szkół ponadgimnazjalnych w terminie: 
4.03.2010 r., 18.03.2010 r., 1.04.2010 r., 
15.04.2010 r. gimnazjalnych w terminie: 
11.03.2010 r., 25.03.2010 r., 8.04.2010 r., 
22.04.2010 r.

Termin zgłoszenia do zawodów do 
dnia 2.03.2010 r. w Zarządzie Rejonowym 
LOK Gdynia ul. Świętojańska 5/7 we wtorki 
i czwartki w godz. 13.00 - 15.00. 

Informacji dotyczących zawodów udziela-
ją:Zygmunt Osiadacz tel. 501 090 161 Jerzy 
Greszkiewicz tel. 605 375 145 fax. 58 620 
76 74. Regulamin zawodów znajduje się na 
stronie www.gosirgdynia.pl  �

Szkolna Liga Strzelecka

Zapraszamy na regularne zajęcia Nordic 
Walking. Maszerujemy m.in. na Obłużu, Kar-
winach i w Orłowie. Do udziału w treningach 
szczególnie zachęcamy osoby w wieku 55+. 
Więcej informacji e-mail: anna@nordicwal-
king.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz na www.
nordicwalking.org.pl  �

Marsze Nordic Walking

Fundacja Gospodarcza zaprasza byłych 
pracowników przemysłu stoczniowego, 
którzy stracili pracę w związku z restruktury-
zacją przemysłu stoczniowego oraz niepra-
cujących członków ich najbliższych rodzin 
(zamieszkujących w jednym gospodarstwie 
domowym) na warsztaty „Moje mikroprzed-
siębiorstwo”, które odbędą się w dniach 2-4 
marca 2010 roku w siedzibie Fundacji.

Warsztaty dostarczą Państwu wiedzy na 
temat procedury zakładania działalności 
gospodarczej, przygotowania biznesplanu i 
możliwości finansowania rozwoju firmy.

Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu 
i wypłatę stypendium szkoleniowego.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie 
i dostarczenie podpisanego formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego w siedzibie 
Fundacji Gospodarczej (Olimpijska 2, 
Gdynia) oraz na stronie internetowej: www.
fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w 
fazie realizacji.

W sprawie dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 58 622 60 17 lub 58 622 20 52.

***
Działania realizowane w ramach Pomor-

skiego Miasteczka Zawodów przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni:

- Doradztwo biznesowe*,
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie 

CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygo-

towaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*,
- Badanie predyspozycji zawodowych*
- Jak założyć działalność gospodarczą? 

25.02.2010,
- Jak napisać biznesplan? 4.02.2010 r.,
- Podstawy korzystania z edytora tekstu 

Word 16 - 17.02.2010,
- Podstawy korzystania z arkusza kalku-

lacyjnego Excel 19.02.2010 r.,
- Jak przgotować się do rozmowy kwali-

fikacyjnej 2.02.2010 r.,
*wymaga wcześniejszego ustalenia ter-

minu spotkania.
*Wszystkich zainteresowanych spo-

tkaniem z doradcą zawodowym, doradcą 
biznesowym  oraz zbadaniem predyspo-
zycji zawodowych prosimy o wcześniejszy 
kontakt.

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia 
pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się 
osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia 
miesiąca od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
telefoniczny  pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 
17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście 
do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w 
siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia  
ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.).  

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

Zawodów jest dofinansowana ze środków 
Urzędu Miasta Gdyni. �

Fundacja Gospodarcza szkoli

Z okazji XX- lecia Polskiego Stowarzy-
szenia Pedagogów i Animatorów KLANZA 
zapraszamy do udziału w konkursie na 
scenariusz lekcji i/lub zabawy fabularyzo-
wanej, realizowanych z wykorzystaniem 
metod KLANZY. Konkurs adresowany jest 
do nauczycieli, pedagogów i wychowawców 
wszystkich typów przedszkoli, szkół i placó-
wek oświatowo-wychowawczych.

Celem konkursu jest wyłonienie najcie-
kawszych i najbardziej przydatnych pomy-
słów, wzbogacających tradycyjne metody 
nauczania, czyniących lekcje bardziej atrak-
cyjnymi dla uczniów oraz propozycji atrakcyj-
nych zabaw integracyjno - edukacyjnych dla 
różnych grup wiekowych z wykorzystaniem 
metod KLANZY.

Prace konkursowe, w formie drukowanego 
dokumentu, oraz jego formy elektronicznej 
na opisanej płycie CD, wraz z podpisanym 
oświadczeniem potwierdzającym autorstwo, 
należy dostarczyć do organizatora konkursu 
na adres: PSPiA KLANZA ul. Peowiaków 
10/9 , 20-007 Lublin, w terminie do dnia 28 
lutego 2010 roku. Nagrodzone scenariusze 
zostaną opublikowane w wydawnictwie jubi-
leuszowym. Szczegółowe zasady konkursu 
znajdują się w Regulaminie na stronie: www.
klanza.org.pl

***
Centrum Szkolaniowe KLANZA zaprasza 

na szkolenie pt. „Godzina wychowawcza i 
wyjazd poza szkołę - propozycje zabaw i 
gier w obiektach zamkniętych.”

Termin: 29-30.01.2010 piątek w godz. 
16.00-19.30; sobota 9.00-13.00

Koszt: 150 zł. Miejsce: Gdyńska Szkoła 
Społeczna, ul. Kapitańska 37.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli i 
pedagogów pracujących z młodzieżą gimna-
zjalną i licealną. Cel warsztatów: przekaza-
nie podstawowych informacji i umiejętności 
z zakresu pracy z młodzieżą w wieku gim-
nazjalnym na godzinach wychowawczych, 
wyjazdach, biwakach i obozach.

Program szkolenia obejmuje cykl po-
dzielonych tematycznie zajęć, zabaw, gier, 
które docelowo przeznaczone są do pracy 
z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Zajęcia 
podzielone są na kilka rodzajów ze względu 
na formę i cel:

- zajęcia ruchowe, integracyjne;
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kre-

atywności i twórczego myślenia;
- zadania logiczne i sytuacje problemo-

we;
- zajęcia parateatralne.
Dodatkowo uczestnicy otrzymają ma-

teriały szkoleniowe z opisem gier i zabaw 
(również tych nie omawianych na szkoleniu), 
ze scenariuszami gier fabularnych.

Zapisy drogą mailową: biuro@klanza.pl �

Klanza - konkurs i szkolenie

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro 

na utrzymanie zimowe i sprzątanie pozimowe dróg kat. III 

w rejonie I, część D w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/zima1rej. Termin składania ofert: do dnia 1.02.2010 r. o godz. 10.30., miejsce: w siedzi-
bie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
w sprawach merytorycznych: Jerzy Kwiatek tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 – 15.00 w sprawach 
proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 87 w godz. 7.30 – 15.30.

10 lutego 2010 r. odbędą się XIX Mistrzo-
stwa Szkół Ponadgimnazjalnych  i VII Mi-
strzostwa Szkół Gimnazjalnych w  Sportach 
Siłowych, których organizatorem jest Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bandery Polskiej 
w Gdyni. Najsilniejsi uczniowie gdyńskich 
szkół spotkają się na pomoście ciężarowym 
w walce o mistrzowskie tytuły w wyciskaniu 
sztangi leżąc dziewcząt i chłopców oraz w 
trójboju siłowym. Zapraszamy wszystkich 
chętnych uczniów do wzięcia udziału w 
mistrzostwach, a sympatyków sportów siło-
wych do obserwacji zawodów. Szczegółowe 
regulaminy uczestnictwa zostały przesłane 
do szkół oraz są dostępne na stronie inter-
netowej szkoły www.bandera.neostrada.pl �

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

***
Zarząd Stowarzyszenia Niepełnospraw-

nych w Gdyni serdecznie zaprasza Osoby 
Niepełnosprawne mające orzeczenie o gru-
pie inwalidzkiej na ćwiczenia rehabilitacyjne, 
które odbywają się cztery dni w tygodniu. 

Poniedziałek - godziny stałe od 13.00 
do 16.00, sobota - godziny stałe od 9.00 do 
12.00. Pozostałe dwa dni w tygodniu naprze-
miennie wtorek, czwartek od godz. 9.00 do 
12 00, lub środa, piątek od 9.00 do 12.00. 

Ćwiczenia odbywają się w budynku 
mieszkalnym w Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. K. C. Norwida w Gdyni, ul Norwida 4 E/ 9 
(wejście ze szczytu budynku do piwnicy).

Ćwiczenia są bezpłatne, dofinansowane 
przez Miasto Gdynia. Szczegółowe informa-
cje pod numerem tel. 516 064 198, 516 064 
198, 509 754 784 .

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

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

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

- „Początek”, piątek  godz. 17.30, Gdynia  

ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta), ostatni 
piątek miesiąca mityng otwarty.

Uwaga!
19 lutego 2010 o godz.17.30 (uroczysty 

mityng otwarty). W klubie Abstynenta (ul.
Traugutta 9) dla uczczenia pierwszej roczni-
cy powstania grupy Al - Anon „Początek”.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

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

Program sponsorowany przez Miasto 
Gdynia. Bezpłatne badanie przysługuje 
mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 
1961 – 1975.

 Program sponsorowany przez NFZ. 
Bezpłatne badanie przysługuje Paniom 
(rocznik od 1941 do 1960), które nie miały 
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy. Programem nie mogą być 
objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą 
nowotworową piersi. 

Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 58 78 11 829.

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna 58 664 39 19 lub osobista w 
pokoju nr 5.

***
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.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 58 
629 29 20. www.med-activ.pl

***
Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-

kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z 
budżetu Gminy) badania w zakresie wykry-
wania choroby nowotworowej piersi u kobiet 
w wieku 35 do 49 lat. Badania te przeprowa-
dzane są w Gab.RTG i Mammograficznym 
w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 (Przych.
Vita-Med). Rejestracja osobista lub telefo-
niczna pod numerem tel.  58 623 36 37 od 
pon. do piątku w godz. od 9.00 do 18.00.

***
DOR-MED w Gdyni zaprasza na audiome-

tryczne, bezpłatne badania słuchu w dniu 4 lu-
tego 2010 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 15.00. 

Badania odbędą się w Portowej Przy-
chodni Lekarskiej przy ul. Chrzanowskiego 
3/5, rejestracja osobista lub telefoniczna: 58 
620 60 71. �

 Na zdrowie

Zapisy do
Kółko Dzieciaste Gdynia ul. Św. Mikołaja 

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

czwartki w godz. 10.30 – 11.30. Cena 60 zł 
miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut)

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

- Rytmika dla 4 - 6 - latków we wtorki o 
godz. 15.00 – 16.00. Cena 60 zł miesięcznie 
(4 zajęcia po 60 minut)

- Warsztaty teatralne dla 4-6-latków w 
poniedziałki o godz. 16.50 – 17.50. Cena 60 
zł miesięcznie (4 zajęcia po 60 minut)

- Warsztaty ceramiczne dla dorosłych we 
wtorki o godz. 18.00 – 20.00. 

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

***
Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni zaprasza 

młodzież w wieku 16 -18 lat na warsztaty 
teatralno- happeningowe „Wyjście z cienia”. 
Projekt warsztatów realizowany i finansowa-
ny jest z europejskiego programu „Młodzież 
w działaniu”. Jeśli chcesz poznać nowych 
ludzi, rozwinąć własne zdolności i wyobraź-
nię – przyjdź. Czekamy na Ciebie. 

W programie: zabawy integracyjne, pod-
stawy tańca, happeningi, występy przed 
szerszą publicznością, wyjazdy do ośrodków 
teatralnych i wiele innych atrakcji.

Spotkania odbywają się przy ul. Śląskiej 
53 (budynek Gdynia House) w czwartki o 
godz. 16.00. 

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 58 
661 30 26, kom. 509 531 750 lub mailowo 

hp11-12@neostrada.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 r. Po-
ziom podstawowy, średni i konwersacja - 3 
godziny 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.

***
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.

***
Akademia Nauki zaprasza na bezpłatne 

warsztaty pokazowe programu edukacyjne-
go Mały Odkrywca, podnoszącego spraw-
ność czytania i rozwoju intelektu dla dzieci 
przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat, w dniach 
3 i 11 luty 2010r. 

Rezerwacja telefoniczna miejsc: Gdynia, 
ul. Świętojańska 59/3, tel. 58 71 43 877, 502 
471 702.

www.gdynia.akademianauki.pl
***

Akademia Nauki zaprasza licealistów, 
studentów i dorosłych na bezpłatny warsz-
tat pokazowy programu Kwantowy Umysł 
- kurs szybkiego czytania i rozwoju intelektu 
w dniach 2 i 9 luty 2010 r. o godz. 17.30. 
Rezerwacja telefoniczna miejsc. Gdynia, ul. 
Świętojańska 59/3, tel. 587 14 38 77, 502 
47 17 02, www.gdynia.akademianauki.pl, 
gdynia@akademianauki.pl

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 
2,5-5 lat do swojej placówki w Gdyni Wi-
tominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 
Podstawa programowa MEN „Wesołe 
Przedszkole”. Codzienne zajęcia: język an-
gielski, muzyka, śpiew, taniec. Posiadamy 
salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. 
Dni otwarte placówki w miesiącu marcu br. 

Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81 www.mali.
samarytanie.pl, e-mail fundacja@samaryta-
nie.pl �
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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 lokali użytkowych stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze nieograniczonego 
przetargu ustnego na działalność dowolną, przy :
- ul. Abrahama 62-70 o pow. 218,70 m²,
- ul. Traugutta 2 o pow.151,30 m² w tym piwnica 43,80 m²,
- ul. Mickiewicza 33 o pow. 22,72 m²
- ul. Morska 108 C o pow. 55,75 m²,
- ul. Świętojańska 83-83A - piwnica o pow. 12 m²,
- ul. Widna 3 – piwnica o pow. 54,15 m²,
- ul. Wójta Radtkego 47- piwnica o pow. 39,04 m²,
- ul. Zgoda 1-11 – piwnica o pow. 46,05 m². 
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta 
Gdyni, pokój 425 (IV piętro), tel. 58 668 89 44. Wykaz wywieszono od dnia 25 stycznia 2010 r. do 
dnia 15 lutego 2010 r. Wpłaty wadium należy dokonać nie później niż do godz. 9.00 dnia przetar-
gu w kasie Urzędu. Wpłaty wadium w formie  przelewu należy dokonać do dnia 1 marca 2010 r. 
(włącznie). Za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta  w NORDEA 
Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. 

Ogłoszenie o sprzedaży 

w trybie przetargu ofertowego sprzętu zbędnego dla placówki 

– samochodu osobowego
1. Sprzedający: Dom Dziecka w Gdyni
2. Adres: ul. Demptowska 46, Gdynia
3. Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Żynda, tel. 58 623 86 86
4.  Opis sprzedawanego samochodu: Marka: DAEWOO, Model: Tico 0.8 Kat., Wersja: 800 SX, rok 
produkcji: 1997, pojemność silnika: 796 ccm, przebieg 82241km.
5.  Samochód można oglądać w Domu Dziecka w Gdyni, ul. Demptowska 46 do dnia 3.02.2010 r. 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
6. Cena wywoławcza: 600 zł. Cena samochodu zawiera podatek VAT.
7. Oferta powinna zawierać:
a. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
b. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c.  Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
8. Termin składania ofert upływa w dniu 3.02.2010 r. o godz. 9.00.
9.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samo-
chodu” w siedzibie Domu Dziecka w Gdyni, ul. Demptowska 46 – sekretariat.
10. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert.
11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Dziecka w Gdyni, 
ul. Demptowska 46.
12.  Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
13.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym od 7 dni od podpi-
sania umowy.
14.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej z ofert.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni 
pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono 
wykaz nieruchomości położonej ul. Koper-
nika 137-139 oznaczonej na KM 71 obręb 
Gdynia jako działka gruntu nr 991/1 i 992/1 
o pow. 4809 m² przeznaczona do zbycia w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 782/2010/V/M stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
13514/10/V/M z dnia 12 stycznia 2010 wy-
wieszony jest na okres 21 dni od 21 stycznia 
2010r. do 2 lutego 2010 r. 

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III 
piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni po-
między pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz 
nieruchomości położonej ul. Marynarska 
22 oznaczonej na KM 43 obręb Gdynia jako 
działka gruntu nr 12 i 95/11 o pow. 1046 m² 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 780/10/
V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 13512/10/V/M 
z dnia 12 stycznia 2009 wywieszony jest na 
okres 21 dni od 21 stycznia 2010 r. do 11 
lutego 2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na III  piętrze 
przy pokoju 342  wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni 
przy: Bulwarze Nadmorskim, obejmującej  część działki gruntu nr 32/10 oznaczonej na KM 134,  
KW 997  o powierzchni 150 m ² przeznaczonych  do  wydzierżawienia na czas  oznaczony do 17 
czerwca  2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności   gastronomiczno - handlowej 
w tymczasowym  pawilonie handlowym (przyszły Dzierżawca musi zwrócić nakłady obecnemu 
dzierżawcy). 
Wykaz nr 784/2010/V/M  stanowi  załącznik do  Zarządzenia  Prezydenta Miasta Gdyni nr 13551/10/
V/M  z dnia 18.01.2010 r. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.01.2010 r. do 11.02.2010 r. 

Centrum Nauki EXPERYMENT                                                                                   
w Pomorskim Parku                         

Naukowo – Technologicznym 
poszukuje pracowników w charakterze 
edukatorów na umowy-zlecenie.  
Szczegóły ogłoszenia w Aktualnościach www.
experyment.gdynia.pl

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro 

na mycie i usuwanie graffiti z obiektów na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/zdiz/graffiti
Termin składania ofert: do dnia 1.02.2010r. o godz. 10.00., miejsce: w siedzibie Zamawiają-
cego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena 
Blank tel. 58 761 20 73 w godz. 7.30 – 15.30 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, 
tel. 58 761 20 87 w godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu  Miasta 
Gdyni  na tablicy ogłoszeń  znajdującej  się 
na IV piętrze  przy  pok. 428
- wykaz nieruchomości przeznaczonej  do wy-
dzierżawienia  na okres 3 lat położonej w Gdyni 
przy ul. Śląskiej o pow. 67 m², oznaczonej  
na karcie mapy KM 53 jako część działki nr 
1035/261, 1036/261. Przeznaczenie przed-
miotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od 
dnia 15.01.2010 r. do dnia 5.02.2010 r.

Zgodnie z Zarządzeniem 

nr 13279/09/V/R 

Prezydenta Miasta Gdyni                    
z dnia 15 grudnia 2009 roku 

zwracamy się z prośbą do osób kierujących 
organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz niepełnosprawnych mieszkańcowi 
Gdyni o wytypowanie jednego kandydata, który 
wejdzie w skład Komisji rozpatrującej wnioski 
o udzielenie dofinansowania, ze środków 
PFRON, do uczestnictwa dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Kandydatów, wraz z krótkim uzasadnie-
niem, prosimy zgłaszać do 10 lutego 2010 
roku na adres niepelnosprawni@gdynia.
pl. Ostateczną decyzję o wyborze dwóch 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
podejmie Powiatowa Społeczna Rada do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 
26 lutego 2010 roku.Informacja o dokonanym 
wyborze zostanie umieszczona w „Ratuszu” 
5 marca 2010 r.
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Prezydent Miasta Gdyni informuje 
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy 
pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej ul. Chylońska-Ślusarska ozna-
czonej na KM 13 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 1042/35 o pow. 2106 m² przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 779/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13511/10/
V/M z dnia 12 stycznia 2010 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 21 stycznia 2010r. do 2 lutego 
2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy 
pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej ul. Marynarska 24 oznaczonej 
na KM 43 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 13 o pow. 671 m² przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 781/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 13513/10/V/M z dnia 12 stycznia 2010 wywieszony jest na okres 21 
dni od 21 stycznia 2010 r. do 11 lutego 2010 r.

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
Biuro 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

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 786/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13553/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 17 o pow. 35 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako części działek nr 101/60 i nr 101/63, prze-
znaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
2. Nr 787/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13554/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Truskawkowej 4 o pow. 4 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako część działki nr  101/63, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
3. Nr 788/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13555/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Truskawkowej 12 o pow. 45 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako części działek nr 101/61 i nr 101/63, prze-
znaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
4. Nr 789/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13556/10/V/M Prezydenta Mia-
sta Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 8 o pow. 14 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako część działki nr  101/61, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
5. Nr 790/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13557/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 10 o pow. 38  m², ozna-
czonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako część działki nr  101/61 i nr 169, przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
6. Nr 791/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13558/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 14 o pow. 33 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, jako część działki nr  101/74, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
7. Nr 792/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13559/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdynia z dnia 18.01.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. 
Maksymiliana o pow. 597 m², oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia, jako części działek 
nr  153,  nr 793/139, nr  795/141, nr 797/142, 799/143, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony - 1 rok.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 21.01.2010 r. 11.02.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się  na IV piętrze przy pokoju 428  Wykazu nr 793/202010/V/M nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonej do wydzierżawienia 
na czas oznaczony – do 3 lat (Załącznik do Zarządzenia nr 13560/2010/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 18.01.2010 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.01.2010 r do 12.02.2010 r.
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1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1:

- 3 lutego 2010 o godz. 13.00 wernisaż 
wystawy „Cudowne lata. Muzyka, poezja, 
malarstwo. Lata 70. i 80.” Ekspozycja 
przygotowana została w 2009 r. przez 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, w ramach obchodów 20. 
rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. 
Po prezentacji w Galerii BWA w Olsztynie, 
na przeszło miesiąc zagości w Muzeum 
Miasta Gdyni.

Twórcy wystawy na trudne lata naszej 
historii spojrzeli jednocześnie poprzez 
pryzmat muzyki, poezji, malarstwa, ale też 
okiem fotograficznego obiektywu. W latach 
70. i 80., o których opowiada nasza wysta-
wa, system komunistyczny, mimo że stracił 
już represyjną brutalność, zachował swoją 
istotę. Po dramatycznych wydarzeniach na 
Wybrzeżu w roku 1970 i w Radomiu w roku 
1976 rodziła się zorganizowana opozycja. 
Jednak nadal o kwestiach zasadniczych 
decydowali funkcjonariusze partyjni i tajna 
policja. Polska pozostawała członkiem 
Układu Warszawskiego i RWPG, a jedynym 
gwarantem jej istnienia, bezpieczeństwa i 
rozwoju pozostawał niepodważalny i wpi-
sany w Konstytucję PRL-u sojusz ze Związ-
kiem Radzieckim. Na wystawę składa się 
około 100 dzieł sztuki z zakresu malarstwa, 
rzeźby, grafiki pochodzących z muzeów i 
zbiorów prywatnych całego kraju i tyle samo 
dokumentalnych zdjęć autorstwa wybitnych 
polskich fotografików. Zaprezentujemy 
malarstwo artystów tej klasy, jak: Edward 
Dwurnik, Maciej Bieniasz, Wiesław Szam-
borski, Jan Lebenstein, Marek Sapetto, 
Andrzej Konwerski, Józef Łukomski, 
Grzegorz Moryciński, dzieła rzeźbiarskie 
Jana Kucza, Jerzego Jarnuszkiewicza, 
fotogramy Marka Karewicza, Erazma 
Ciołka, Wojciecha Prażmowskiego, To-
masza Sikory, Jarosława Tarania, Macieja 
Osieckiego.  Wystawie towarzyszy obszer-
ny, bogato ilustrowany katalog. 

Autor wystawy – Łukasz Kossowski.
Komisarz wystawy ze strony Muzeum 

Literatury w Warszawie – Aleksandra Ka-
iper-Miszułowicz.

Komisarz wystawy ze strony Muzeum 
Miasta Gdyni – Anna Śliwa.

Wystawa potrwa od 4 lutego do 28 marca 
2010.

- Od 6 lutego br. wystawa fotografii Anny 
Milewskiej pt. „Zimowa wyprawa na Mo-
unt Everest 1980. Zapach zimy 1979/80. 
Pierwsze wejście na Mount Everest”. Orga-
nizatorzy: Muzeum Miasta Gdyni i Fundacja 
„Positive Image”. Wernisaż 5 lutego 2010 r. 
o godz.17.00.

- „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.,

- 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 
„Kaszuby w plakacie”. 

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.

- Wystawę prac Benedykta Kroplew-
skiego, w Małej Galerii. Artysta prezentuje 
malarstwo i grafikę. Wystawa czynna 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 le-
karzem okrętowym, stąd zainteresowanie 
tematyką morską. Zamiłowania malarskie 
mógł rozwijać i doskonalić dzięki kontaktom 
zawodowym i towarzyskim ze znanymi arty-
stami malarzami. 

***
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-

Wystawy

5.02.2010 r. o godz. 21.00 w Klubie Mu-
zycznym „Ucho”, ul. św . Piotra 2, Twist and 
Shout!, czyli Ucho w stylu retro.

Pierwszy raz w Uchu! komfortowy mu-
zyczny wehikuł, który zabierze wszystkich 
prosto do szalonych lat 60. i pełnych energii 
lat 70. Złota era soulu, funku i brytyjskiej 
gitarowej retro fali oraz klasyczni już artyści 
tą muzyką zainspirowani. 

W programie legendarne brzmienie: 
Tamla-Motown, klasyczny żeński pop lat 

60., gitarowa brytyjska inwazja, funk, glam, 
nu soul i wiele innych. Diana Ross, Marvin 
Gaye, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Dusty 
Springfield, The Beatles, The Who, T.Rex, 
Chic oraz doza współczesności w postaci 
min. TLC, Amy Winehouse czy Duffy.

Stroje retro mile widziane! 
Muzyczne retro-delicje będzie serwował 

Tomek Garstkowiak (Old Time Radio). 
Wjazd: 8 zł. Dla wszystkich w strojach z 

epoki cena o 2 zł niższa! �

W „Uchu” gra muzyka

nym „Tygiel” w Gdyni przy ul. Abrahama 86 
(wejście od ul. Władysława IV). 

***
Do 18 lutego br. w siedzibie Gdyńskiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 
3 Maja 27/31 prezentowana jest wystawa 
malarstwa Maryli Dobke pt. „Raz zatrzy-
mane”. Autorka prac jest amatorką. Czuje 
potrzebę tworzenia, utrwalając swe marzenia 
na płótnie. Maluje od sześciu lat, najchętniej 
martwą naturę i pejzaże przy użyciu różnej 
techniki (olej, akryl, pastel). 

Brała udział w zajęciach plastycznych 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
a od trzech lat uczestniczy w warsztatach 
prowadzonych pod kierunkiem Andrzeja 
Sobieraja i Marka Wróbla.

 Prace Maryli Dobke prezentowane były 
na 8 wystawach zbiorowych. Aktualna jest 
pierwszą indywidualną wystawą Autorki. 

***
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 „Fryderykiany”, stanowią interpretacje 
dzieł Chopina, a zarazem odzwierciedlają 
historię walczącej Polski, dzieje jej niepod-
ległościowych 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 spektakle baletowe, które 
odbyły się w Piaśnicy i na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Stutthof, upamiętniają wybuch II wojny świa-
towej, wysiedlenia mieszkańców Gdyni oraz 
zagładę tysięcy obywateli polskich. Zdjęcia 
ze spektakli udostępniła Fundacja Krystyny 
Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i 
Muzyki im. S.A. Poniatowskiego.

Wystawę można oglądać w godzinach od 
8.00 do 16.00 do 5 lutego 2010 roku.

***
Galeria Debiut, ul. Orłowska 8 zaprasza 

na wystawę fotografii „Efekt kontrastu” Jacka 
Kutyby. Autor portretuje osoby, różnych „nie-
artystycznych” zawodów, które jednocześnie 
zajmują  się działaniami artystycznymi. 

Wystawa czynna będzie do 13.02.2010 r. 
w godzinach nauki szkolnej.  �

W niedzielę 31 stycznia o godz. 18.00 od-
będzie się kolejny koncert w Sali Concertino 
w Orłowie, ul. Popiela 24. 

Wystąpi  znakomita skrzypaczka z USA 

Brunilda Myftaraj i pianista Rafał Lewan-
dowski. 

W programie Chopin, Brahms, Czajkow-
ski. Wstęp wolny. �

Gdyńskie Impresje Chopinowskie 2010 Repertuar teatralny
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej

29 .01 pt godz .19 .00 MY FAIR LADY, musical
29 .01 pt godz . 19 .30 TAJEMNICZY MR LOVE, komedia 
kryminalna
30 .01 sb godz . 19 .00 MY FAIR LADY, musical
30 .01 sb godz . 19 .30 TAJEMNICZY MR LOVE, komedia 
kryminalna
31 .01 nd godz . 17 .00 MY FAIR LADY, musical
2 .02 wt godz . 20 .00 TOUCH OF IRELAND, widowisko 
taneczno-muzyczne
4 .02 czw godz .19 .00  FAME - SŁAWA, musical
4 .02 czw godz . 19 .30  SZALONE NOŻYCZKI, farsa

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
29  .01 pt godz . 19 .00 PREMIERA!KOSTKA SMALCU Z 
BAKALIAMI - BEZTLENOWCE 
30  .01 sb godz . 19 .00 KOSTKA SMALCU Z BAKALIAMI 
- BEZTLENOWCE 
31 .01 nd godz . 19 .00 KOSTKA SMALCU Z BAKALIAMI 
- BEZTLENOWCE 
3 .12 śr godz . 19 .00 KOSTKA SMALCU Z BAKALIAMI 
- BEZTLENOWCE 
4 .02 czw godz . 19 .00 KOSTKA SMALCU Z BAKALIAMI 
- BEZTLENOWCE 


