
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

14 lutego 2010 roku (niedziela) o godz. 
17.00 rozpocznie się uroczystość otwarcia 
pierwszego w Polsce, profesjonalnego 
obiektu zbudowanego z myślą o uprawianiu 
rugby. 

Podczas otwarcia Stadionu RC Arka 
zagra z Reprezentacją Polski. 

Na krótkie zgrupowanie i mecz w Gdyni 
trener Putra powołał następujących za-
wodników Reprezentacji Polski: Grzegorz 
Janiec, Sławomir Kaszuba, Marek Płonka, 
Łukasz Doroszkiewicz, Rafał Wojcieszak, 
Krzysztof Krzewicki, Mariusz Wilczuk, 
Robert Kwiatkowski i Piotr Piszczek (Le-
chia Gdańsk); Michał Królikowski, Piotr 
Karpiński, Kacper Ławski, Paweł Grabski, 
Łukasz Żórawski i Tomasz Stępień (Bu-
dowalni Łódź); Aleksander Bartoszewicz, 
Emil Kowalewski, Robert Pawelec i Woj-
ciech Łukasiewicz (Orkan Sochaczew), 
Michał Kędra i Wojciech Piotrowicz 
(Budowlani Lublin) oraz Konrad Jarosz 
(Juvenia Kraków); Jakub Gruszczcyński 
(Posnania) i Piotr Psuj (Bemowo-AZS 
AWF Warszawa). W składzie RC Arka 
Gdynia wystąpią: Marcin Wilczuk, Jacek 
Wojaczek, Wojciech Ruszkiewicz, Pa-
weł Nowak, Robert Andrzejczuk, Rafał 
Kwiatkowski, Sebastian Głuszek, Paweł 
Dąbrowski, Darek Komisarczuk, Da-
niel Podolski, Sergo Kvernadze, Karol 
Denysiuk, Bakuri Czubinidze, Marcin 
Malochwy, Kamil Simionkowski, Daniel 

Barkowiak, Piotr Kaszubowski, Mateusz 
Moroz, Dawid Kołduński, Marcel Zebroń, 
Stanislaw Kriczun, Konrad Chromiński.

Na mecz rugby tego dnia wstęp oczy-
wiście wolny. 

Radzimy ciepło się ubrać, choć orga-
nizatorzy zapewniają gorącą grochówkę i 
herbatę, a z dodatkowych atrakcji - sztuczne 
ognie!

Warto dodać, że gdyński stadion rugby 
jest jednym z najnowocześniejszych w Euro-
pie, spełnia najwyższe standardy certyfikacji 
IRB i FIFA. Uniwersalny i wielofunkcyjny 
charakter obiektu, doskonałe parametry 
techniczne, najnowszej technologii podgrze-
wana murawa, nowoczesne oświetlenie oraz 
obszerne zaplecze i infrastruktura pozwolą 
w przyszłości m.in. na organizację zawodów 
rugby, piłki nożnej czy też futbolu amerykań-
skiego. Parametry obiektu: długość trybuny: 
104 m, szerokość trybuny: 22 m, 2500 tys. 
miejsc siedzących + trybuny zewnętrzne 
na 500 miejsc,  powierzchnia użytkowa po-
mieszczeń: ponad 1300 m², wymiary boiska 
120 na 74 m.  Budowa stadionu rugby trwała 
rok, pochłonęła niespełna 24 000 000 zł.

Stadion Rugby to kolejny istotny element 
tzw. gdyńskiego Forum Sportu, w skład któ-
rego wchodzą: Hala Sportowo-Widowiskowa 
i obiekty Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, a już niedługo nowoczesny Stadion 
Piłkarski.  �

Stadion Rugby - inauguracja Ryby mają głos - 
głosujmy na „Leszcze”

14 lutego zapraszamy przed ekrany 
telewizorów na krajowe eliminacje Eurowi-
zji 2010. Na antenie TVP1 o godz. 20.15 
dziesięć zespołów rozpocznie rywalizację o 
możliwość reprezentowania Polski w finale 
konkursu w stolicy Norwegii – Oslo. A wśród 
nich – gdyński zespół Leszcze z utworem 
„Weekend”.

O zwycięstwie zadecyduje publiczność 
w głosowaniu SMS-owym. Odpowiedni 
numer zostanie uruchomiony podczas 
koncertu – 14 lutego. „Leszcze” wystąpią 
jako pierwsi, co miejmy nadzieję będzie 
dobrą wróżbą. Zachęcamy do głosowania 
na nich! Za Leszczami przemawia fakt, że 
słowo weekend zrozumie każdy mieszkaniec 
Europy. Formacja Leszcze to artystyczne 
zderzenie muzyków jazzowych, klasycznych 
i rockowych. Liderem zespołu jest Maciej 
Miecznikowski – z wykształcenia śpiewak 
operowy, a z zamiłowania charyzmatyczny 
showman. To unikalna barwa jego głosu i 
przewrotne interpretacje  sprawiają, że trud-
no pomylić „Leszcze” z jakimkolwiek innym 
polskim zespołem. 

Teledysk utworu „Weekend”, który krę-
cony był w zabytkowym gdyńskim Dworcu 
Morskim, można obejrzeć w internecie: 

http://www.youtube.com/user/Leszcze-
TV?blend=2&ob=1&rclk=cti. 

Zróbmy im prezent i dajmy rybom głos! �

Z wizytą u Baltika w przeddzień pierwszego rejsu 

Baltik w kamizelce ratunkowej  i jego wybawca  Fot. Sylwia Szumielewicz

 9 lutego  br. w przeddzień pierwszego rejsu r/v Baltica z nowym członkiem załogi 
- psiakiem Baltikiem (uratowanym 25 stycznia z dryfujacej kry), a zarazem w przededniu 
84. urodzin Gdyni na ręce kapitana jednostki Jerzego Wosachlo oraz pana Adama 
Buczyńskiego - wybawcy psiaka - przekazał listy gratulacyjne oraz podarunki prezy-
dent Gdyni.

Głównym beneficjentem darów był oczywiście Baltik, który otrzymał przede wszystkim 
znaczek nr 1000 (z wygrawerowanym napisem „Baltik bohater”) na dowód, że jest już 
psim obywatelem naszego miasta, ponadto wyposażenie, gwarantujące mu bezpie-
czeństwo i zdrowie - zwłaszcza w morzu (super mocna smycz, szelki, witaminy) oraz 
frisbee do zabaw na lądzie. 

Prezydent Wojciech Szczurek wyraził w listach nadzieję, że Baltik znajdzie czas 
mimo morskiej służby, by uczestniczyć w roli honorowego gościa w przygotowywanych 
wydarzeniach w ramach gdyńskiej kampanii  Pies w wielkim mieście. 

Tego samego dnia Baltik ze swym opiekunem przekazał w darze dla Schroniska 
Ciapkowo otrzymaną od hojnych darczyńców karmę (Baltik ze względu na chorą wątrobę 
jest na diecie). �

Współpraca na rzecz rozwoju turystyki
12 lutego br., w Urzędzie Miasta 

Gdyni odbywa się II Spotkanie Part-
nerów projektu Interface (Program 
Współpracy Transgranicznej Południo-
wy Bałtyk). 

W programie uczestniczą miasta: 
Rostock (koordynator) oraz Gdynia, 
Karlskrona, Trelleborg,  Gedser a także 

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza w Gdańsku, Stena Line i inni 
partnerzy. 

Celem projektu jest maksymalne ułatwienie podróży promem dla 
pasażerów niezmotoryzowanych czy niepełnosprawnych. Terminale 
promowe mają mieć bezpośrednie połączenie komunikacyjne, aby 
ułatwić uczestnikom dużych imprez (np. Open’er) czy kameralnych 

- wygodne i bezpieczne dotarcie do celu podróży. Stworzony będzie 
szczegółowy i atrakcyjny system informacji o ofertach turystycznych  
miast – połączonych linią promową. Miasto Gdynia uczestniczy w 
projekcie z budżetem 150.000 Euro (głównie jako koszty własne 
Urzędu – koszt zatrudnienia pracowników wydziałów, mających 
wpływ na rozwój połączeń promowych z/do Gdyni). Miasto odzysku-
je 85% tych kosztów. Koordynatorem projektu jest Biuro Rozwoju 
Miasta. Badane będą m. in. opinie pasażerów o jakości usług na 
terminalu promowym i na promie. 

Każdy, kto chciałby przekazać swoje własne opinie z odbytej 
podróży lub postulaty poprawy jej wygody, proszony jest o kontakt 
telefoniczny 58 668 21 11 lub e-mail r&d_office@gdynia.pl

Projekt posługuje się logo, którego autorką jest gdynianka Eury-
dyka Kata. �
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18 stycznia br. Kuba Pachocki został 
zwycięzcą III serii międzynarodowego kon-
kursu High School Programming League 
2009/2010 natomiast miesiąc później, 16 
lutego 2010 r. Uniwersyteckich Zawodów 
Informatycznych, organizowanych przez 
Uniwersytet Jagielloński. 

Tegoroczny maturzysta III LO w Gdyni 
– Jakub Pachocki – jest wybitnie utalento-
wanym młodym informatykiem. Świadczą o 
tym liczne osiągnięcia w konkursach polskich 
i międzynarodowych: srebrny medal na XXI 
Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycz-
nej (Bułgaria, 2009), złoty w XVI Olimpiadzie 
Informatycznej Krajów Europy Środkowej 
(Rumunia, 2009), zwycięstwo w XV Bałtyc-

kiej Olimpiadzie Informatycznej (Szwecja), 
XVI Olimpiadzie Informatycznej (2009) i XIV 
Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej.

Poza tym Kuba jest zwycięzcą Sponta-
nicznego Konkursu Informatycznego (2009) 
i Uniwersyteckich Zawodów Informatycznych 
(2010) – w obu konkursach jako jedyny roz-
wiązał wszystkie zadania. Drużyna Jakuba 
zajęła I miejsce w rankingu licealistów w 
Central European Programming Contest ‘09. 
Kuba jest podopiecznym Stowarzyszenia 
Talent z Gdyni (www.talent.edu.pl). Aktywnie 
uczestniczy we wszystkich inicjatywach or-
ganizacji – warsztatach, kołach naukowych 
i obozach. Poza informatyką, Kuba lubi 
muzykę i śpiew. �

Kuba Pachocki – informatyczny talent z III LO

Od 24 do 29 stycznia pięcioro uczniów 
II LO w Gdyni, jako jedyny zespół z Pol-
ski, brało udział w symulacji obrad ONZ 
w holenderskiej Hadze. To najpopular-
niejsza, największa i najpoważniejsza 
europejska konferencja tego typu dla 
licealistów. Polska zadebiutowała w tym 
wydarzeniu. Łącznie w obradach uczestni-
czyło trzy tysiące uczniów z całego świata. 

The Hague International Model United 
Nations (THIMUN) to obrady odbywające 
się w całości w języku angielskim. Uczniowie 
wcielają się w przedstawicieli przydzielo-
nych im krajów lub instytucji i dyskutują 
na temat m.in. problemów światowego 
głodu, braku edukacji, terroryzmu, klęsk 
żywiołowych czy konieczności zwrócenia 
uwagi na problemy potrzebujących oraz 
sposobów ich wspólnego rozwiązania. 

Troje członków gdyńskiego zespołu repre-
zentowało Międzynarodową Agencję Energii 
Atomowej, a dwoje było przedstawicielami 
Turcji. Dyskutowali m.in. o kwestii broni nukle-
arnej na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy przy-
gotowywali również własne rezolucje, których 
celem było utrzymanie i obrona postulatów, 
a w końcu zachęcenie reszty przedstawicieli 
innych krajów do zamieszczenia części tych 
postulatów w rezolucji kończącej obrady.

Dla uczestników było to inspirujące 
doświadczenie i świetna okazja do wyko-
rzystania swych umiejętności retorycznych 
i erystycznych. Wyjazd umożliwiło wsparcie 
Miasta Gdynia. �

ONZ-towskie ćwiczenie 
gdyńskich licealistów

Tradycyjnie w dniach 12 - 14 marca 2010r. 
Gdynia znów stanie się „Podróżniczym 
oknem na świat”. 

W naszej Hali Sportowo-Widowiskowej 
GDYNIA będziemy mieli okazję wysłuchać 
ponad 60 prelekcji podczas trzech dni Ogól-
nopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i 
Alpinistów. W niedzielę tradycyjnie odbędzie 
się finał nagrody KOLOSY za rok 2009.

Podczas imprezy na terenie obiektu będą 
trwały także targi książki i sprzętu outdo-
orowego. W trakcie przerw  będzie można 
podziwiać konkursową wystawę zdjęć FO-
TOGLOB, a także wystawę „Uśmiech Świa-
ta”, której autorką jest znana z telewizyjnych 
programów Elżbieta Dzikowska.

W tym roku oprócz relacji z niesamowitych 
wypraw na dużej sali, zaplanowano wykłady 
w sali seminaryjnej, gdzie między innymi 
będzie okazja spotkania z autorem książek 
podróżniczych Wojciechem Cejrowskim.

Szczegółowy program imprezy wkrótce 
w „Ratuszu” i na stronie internetowej: www.
gdynia.pl �

Od 15 lutego do 26 lutego 2010 r., w 
związku z zimowymi feriami w szkołach, 
komunikacja miejska w dni powszednie funk-
cjonować będzie według rozkładów jazdy 
ważnych w dni wolne od nauki szkolnej. 

Kursy oznaczone w rozkładach jazdy 
literą „s” nie będą wykonywane. Będą nato-
miast wykonywane kursy oznaczone literą 
„w” lub „v”.

Nie będzie funkcjonować linia 244 w 
Sopocie.

***

Bilety rodzinne dla rodzin wielodzietnych 
będą wydawane w dniach 22–26 lutego 2010 
r. Bilety będzie można odbierać w siedzibie 
ZKM w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 
w pokoju nr 15, w dni powszednie w godz. 
8.00 – 14.00 (po tym terminie wyłącznie w 
godz.: 8.00 - 10.00). 

Aby otrzymać bilet rodzinny dla rodzin 
wielodzietnych należy: 

- okazać dokument tożsamości jednego 
z rodziców; 

- przedstawić zaświadczenie o zameldo-

waniu jednego z rodziców wraz z dziećmi 
pod wspólnym adresem na terenie Gdyni, 
wydane przez UM w Gdyni; 

- udokumentować posiadanie min. czwor-
ga dzieci; 

- okazać zaświadczenie o kontynuacji 
nauki, w przypadku dzieci pomiędzy 18 a 
22 rokiem życia; 

- dokonać zwrotu biletu z ubiegłego 
roku. 

Bilety uzyskują ważność z chwilą wyda-
nia. �

ZKM informuje

Podróżnicy znów 
spotkają się w Gdyni

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 
2) zaprasza 6 marca niepełnosprawne panie 
na casting do pokazu mody „Piękne mimo 
wszystko”. Początek – godz. 11.00. 

Uczestniczki castingu powinny być peł-
noletnie i posiadać aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności. Jej stopień nie ma 
znaczenia. Liczy się miła aparycja, otwar-
tość i umiejętność dostrzegania własnego 
piękna.

Pokaz odbędzie się w kwietniu. Niepełno-

sprawne i pełnosprawne panie zaprezentują 
łącznie 20 strojów. Po prezentacji wszystkie 
kreacje trafią do sprzedaży. 

Warto dodać, że ubrania dla osób niepeł-
nosprawnych różnią się nieco od tych szy-
tych standardowo, m.in. nie mogą wkręcać 
się w wózek inwalidzki, mają też podniesiony 
z tyłu stan. 

Panie zainteresowane wzięciem udziału 
w castingu proszone są o kontakt pod nu-
merem telefonu 510 176 669. �

Niepełnosprawne modelki poszukiwane

„Miasto z morza” - dodatkowe pokazy
W Klubie Filmowym w Gdyni, ul. Wa-

szyngtona 1 /obok stoczni Nauta/ odbędą 
się dodatkowe (na bezpłatne zaproszenia) 
pokazy filmu „Miasto z morza”. Na projek-
cje zaprasza Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. 

W związku z ogromnym zainteresowa-
niem projekcjami ponawiamy pokazy filmu 

20.02.2010 r. w godz.: 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30.

Odbiór bezpłatnych zaproszeń na po-
szczególne seanse: Gdyńskie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, 
81-364 Gdynia, tel. 58 621 80 98 w dniach: 
15.02.2010 r. do 19.02.2010 w godz. 10.00-
19.00. �

W środę 17 lutego br. o godz. 12.00 w sali 
105 rozpocznie się XL Sesja Rady Miasta. 
Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje  
nad projektami uchwał:

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845 w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdyni na rok 2010,

- zaopiniowania wniosku o dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Pracy pozostają-
cych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej kosztów utrzymania Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gdyni,

- przedłużenia umowy o współpracy po-
między miastem Gdynia i miastem Kłajpeda 
(Litwa) na czas nieokreślony,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
działki drogowej przy ul. Kapitańskiej,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
przy ul. Pionierów 17,

- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
przy ul. Szturmanów 9,

- wyrażenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Gorczycowej 27 na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego,

- wyrażenia zgody na nabycie użytkowa-
nia wieczystego ustanowionego na gruncie 
Gminy Miasta Gdyni – ul. Krawiecka,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położo-
nej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej,

- przejęcia na własność Gminy Miasta 
Gdyni pojazdów usuniętych z dróg na tere-
nie Gdyni,

- ustalenia na terenie Miasta Gdyni stref 
wolnych od dymu tytoniowego. �

Sesja Rady Miasta
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Ciemny, gęsty dym unoszący się nad 
dzielnicą domków jednorodzinnych – to 
częsty widok o tej porze roku. W domowych 
piecach i kominkach mieszkańcy spalają 
często swoje śmieci, nie zdając sobie sprawy 
z niebezpieczeństwa, które się z tym wiąże. 
Najczęstszym powodem takiego postępo-
wania jest przekonanie, że to sposób na 
oszczędności. Wiele osób tłumaczy to sobie 
tak: „Po co płacić za wywóz odpadów, które 
można puścić z dymem?”. Tymczasem 
spalanie odpadów w domowych piecach 
jest niezgodne z przepisami prawa, w tym 
prawa lokalnego, tzw. Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta 
Gdyni. Ponadto, jak mówią kominiarze, spa-
lanie śmieci powoduje szybkie niszczenie 
kominów, w których osadza się tzw. mokra 
sadza. Może ona spowodować nawet za-
palenie się przewodu kominowego i pożar 
domu. Ponieważ mokrą sadzę bardzo trudno 
usunąć, jest to kosztowna usługa.

Błędem jest także myślenie, że śmieci 
do niczego się nie nadają. Dzięki se-
gregacji odpadów można odzyskać wiele 
surowców wtórnych. Za posegregowane 
odpady przekazane do firmy wywozowej 
nie trzeba dodatkowo płacić, gdyż firma, z 
którą podpisaliśmy umowę ma obowiązek 
odebrać nasze selektywnie zebrane odpady 
z odpowiednią, ustaloną z właścicielem nie-
ruchomości częstotliwością, w ramach jednej 
opłaty za odbiór odpadów zmieszanych. 

Dlaczego jeszcze „puszczanie śmieci z 
dymem” jest takie złe? – Wśród wielu argu-
mentów najważniejszym jest szkodliwość, 
dla zdrowia ludzkiego i środowiska, 

związków wytwarzanych w trakcie spalania 
odpadów. Stężenie rakotwórczych dioksyn 
i furanów w dymie, jaki powstaje podczas 
spalania śmieci w niskich temperaturach 
(czyli w domowych piecach), aż 1000 – krot-
nie przekracza dopuszczalne normy. Co 
gorsza, pył, gaz i para z kominków unosi się 
bardzo nisko nad ziemią i bardzo szybko na 
nią opada. Osoba spalająca we własnym 
piecu śmieci zatruwa siebie, swoją ro-
dzinę oraz najbliższych sąsiadów! Nawet 
jeśli unikniemy bezpośredniego kontaktu z 
substancjami unoszącymi się w powietrzu, 
to trafią one do gleby i wody, a stamtąd do 
naszego pożywienia.

Jeżeli spalać – to nie indywidualnie! 
Odpady z uwagi na ich dużą wartość ener-
getyczną mogą być spalane tylko w jednym 
miejscu – w specjalnych instalacjach do 
termicznego przekształcania odpadów. Tylko 
tam odpady spalane są w bardzo wysokiej 
temperaturze (o wiele wyższej niż w domo-
wych piecach). Spaliny zostają oczyszczone 
przez niezwykle skuteczne filtry i w efekcie 
pozbawione toksycznych substancji.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, tak jak w latach poprzednich, 
kontynuuje obecnie kampanię pt.: „W domo-
wym piecu spalanie śmieci truje i rujnu-
je”. Jej celem jest uświadomienie szkodliwo-
ści i niebezpieczeństwa spalania odpadów 
w warunkach domowych oraz promowanie 
zachowań przyjaznych środowisku. 

Każda placówka oświatowa na terenie 
gmin Związku (czyli także miasta Gdyni) 
może wziąć aktywny udział w akcji, poprzez 
samodzielne przygotowanie i przeprowadze-

nie co najmniej trzech działań (np. lekcje 
wychowawcze, spotkania z rodzicami, 
szkolne wydawnictwa itp.) adresowanych 
do własnych uczniów, ich rodziców i lokalnej 
społeczności. Działania muszą propago-
wać zachowania prośrodowiskowe, które 
dotyczą szkodliwości spalania odpadów w 
domowych piecach. Do dyspozycji szkół 
i przedszkoli są materiały edukacyjne 
(ulotki, plakaty, broszurki).

Jak do tej pory, akcja cieszy się dużym 
zainteresowaniem nauczycieli. Wiele szkół 
zgłosiło swój udział i prowadzi swoje działa-
nia adresowane do społeczności lokalnych. 
W dalszym ciągu można zgłaszać swój 
udział w akcji. Dyrekcja danej placówki 
musi wówczas wysłać zgłoszenie na adres 
Związku. Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 14 marca bieżącego roku. W czerwcu 
Komisja Związku wyróżni placówki oświato-
we, które brały udział w akcji oraz nagrodzi 
koordynatorów, którzy wykażą się najwięk-
szą aktywnością.

Więcej informacji na temat działań 
Związku oraz akcji (w tym regulamin i zgło-
szenie dotyczące akcji, a także materiały 
edukacyjne) znajdą Państwo pod adresem 
www.kzg.pl. 

Kontakt:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdy-
nia, 

- gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 
11, dgo@kzg.pl

- ochrona środowiska i edukacja eko-
logiczna: tel. 58 624 75 15, dos@kzg.pl. 

Strona internetowa: www.kzg.pl c.d.n.�

Czym palisz w swoim domu ?
Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki przygotował dla Państwa krótki cykl artykułów dotyczący gospodarowania śmie-

ciami. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do wcielania w życie poniższych porad i zaleceń. 

Od ponad roku rodziców i nauczycieli 
niepokoi powstanie legalnego sklepu z 
tzw. dopalaczami. Czym są owe „dopa-
lacze”?

Dopalacze są to środki narkotyczne, które 
nie znajdują się lub pierwotnie nie znajdo-
wały się na liście środków odurzających 
i psychotropowych  zawartej w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że 
są lub były legalne a handel nimi nie powo-
dowuje/powodował znamion przestępstwa i 
nie podlegał karze. Od marca 2009 część z 
tych substancji została wpisana na ww listę 
w ramach nowelizacji ustawy. Wiele osób o 
tym nie wie, i jest przekonanych, że nadal 
są legalne (bo „co nie jest zabronione jest 
dozwolone”). Dopalacze najkrócej można 
by nazwać zamiennikami narkotyków, które 
działają na człowieka w bardzo podobny 
sposób jak prawdziwe narkotyki. „Dopa-
lacz”, czy „dopalacze” to termin nieposia-
dający charakteru naukowego. Używa się 
go potocznie, dla nazwania grupy różnych 
substancji lub ich mieszanek o rzekomym 
bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym 
(np. zmieniającym świadomość czy napęd 
psychoruchowy). Do grupy tzw. dopalaczy 
zalicza się nie tylko substancje, które można 
nabyć za pośrednictwem wyspecjalizowa-

nych sklepów, tzw. smart shopów, ale rów-
nież środki chemiczne dostępne w sklepach 
chemicznych, w aptekach – na receptę lub 
bez, mające w odpowiedniej ilości lub lekko 
spreparowane domowym sposobem działa-
nie psychoaktywne. 

Czy tego rodzaju środki psychoaktyw-
ne są bezpieczne dla użytkowników?

Zamieszczane na stronach interneto-
wych informacje na temat badań rzekomo 
potwierdzających brak szkodliwości określo-
nej substancji stwierdzają, że przynajmniej 
niektóre dopalacze są ,,bezpieczną alterna-
tywą dla szkodliwych efektów nielegalnych 
i uzależniających narkotyków”. Tymczasem 
informacje z badań dotyczą jedynie faktu, 
że nie zawierają one substancji objętych 
kontrolą prawną, co nie jest równoznaczne 
z tym, że oferowane produkty są bezpieczne 
dla użytkowników. Nie ma zatem mowy o 
żadnym certyfikacie bezpieczeństwa uży-
wania. Wiele substancji jest od niedawna 
zsyntetyzowanych, dlatego często nie są 
znane długofalowe skutki ich zażywania. Są 
to na ogół wyciągi z egzotycznych roślin lub 
substancje syntetyczne, których konsekwen-
cje działania  poznamy zapewne dopiero 
za kilka lat. Natomiast wiadomo, że nawet 
jednorazowe zażycie jakiegokolwiek środka 

psychoaktywnego może być niebezpieczne 
zarówno dla użytkownika, jak i dla otocze-
nia.   Przecież nie trzeba być alkoholikiem, 
aby pod wpływem alkoholu spowodować 
wypadek samochodowy.  Znane są liczne 
przypadki zatruć „dopalaczami”, które mogą 
wywoływać nie tylko poważne zaburzenia 
świadomości czy bardzo agresywne za-
chowania, ale też zaburzenia rytmu serca, 
oddychania, problemy żołądkowo – jelitowe, 
problemy z nerkami a nawet zgon. Każdy 
może inaczej zareagować na działanie 
narkotyku. Jeśli chodzi o leki lub inne sub-
stancje, łącznie z niektórymi powszechnie 
stosowanymi przyprawami kuchennymi czy 
środkami chemicznymi, sprawa jest jeszcze 
trudniejsza. Trudno zabronić sprzedaży 
środków czystości, chemii gospodarczej 
czy „łagodnych” leków bez recepty tylko 
dlatego, że są osoby, które używają ich do 
celów niezgodnych z przeznaczeniem. Sze-
rzej o uzależnieniu lekowym napiszemy za 
dwa tygodnie, lecz już dzisiaj warto abyśmy 
sami się zastanowili nad swoim podejściem 
do leków – czy bierzemy je zawsze w ilości 
ściśle przepisanej przez lekarza i czy zawsze 
użycie leku jest uzasadnione.  c.d.n. �

Trzeźwo myśląc - część VI
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2a, przekazuje Państwu informacje dotyczące problemu uzależnień i 

terapii. Oto część szósta 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. 
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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: 15.02 - Jacek 
Ziółkowski, 22.02 - Arkadiusz Bilecki, 1.03 
- Kamil Góral, 8.03 - Krystyna Klimko, 
15.03 - Elżbieta Konopko, 22.03 - Stani-
sława Kozłowska, 9.03 - Marcin Limanin. 
Z radnymi dyżurować będą funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
nr 10, ul. Morska 192 tel: 58 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00. W pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą funk-
cjonariusze Straży Miejskiej. Dyżur radnej 
miasta Ewy Krym w ostatni piątek miesiąca 
od godz. 11.30 do 12.30 w sali nr 43 SP 40 
ul. Rozewska 33.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. 58 664 
35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy 
czwartek w godz: 17.00 - 18.00. W pierwszy 
czwartek miesiąca w godz.17.00 - 19.00 dy-
żuruje Przewodnicząca Rady Jadwiga Ste-
faniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/. Ponadto w 
biurze rady dyżuruje radny miasta Marcin 
Horała w każdy drugi czwartek miesiąca w 
godz.17.00 - 18.00. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.gdynia-cisowa.info

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

zaprasza mieszkańców do biura Rady w 
Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Jowisza 
60 (tel. 58 621 40 29) w każdy wtorek, środę 
i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 
i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 
dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. 
Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę od 
godz. 17.00 do 18.00. Kontakt e-mailowy: 
rada.chwarzno@gdynia.pl

***
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. Harmonogram dyżurów: 17.02 
- Ewa Szelągowska, 24.02 - Włodzimierz 
Bardo.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 rad-
ni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 
17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 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 funkcjona-
riusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

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

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO 
w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00: 
18.02 - Teodozja Janki, 25.02 - wiceprze-
wodnicząca ZD Irena Koszucka, 4.03 
- wiceprzewodniczący ZD Łukasz Narloch, 
11.03 - przewodnicząca ZD Danuta Podgór-
ska, 18.03 - Arkadiusz Radzimowski. W 

każdy pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-
16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir 
Kwiatkowski. Ponadto w każdy trzeci 
czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur 
pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

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

***
Rada Dzielnicy Obłuże 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. Harmonogram 
dyżurów: 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.

15 stycznia 2010 r. (poniedziałek) w 
godz. 12.00-13.00 w Filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni Obłużu ul. Boisko 6 dyżu-
rować będzie radny miasta Marek Łucyk.

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

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

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej 
Nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we 
wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w 
godz. 8.00 - 15.00. Telefon: 58 664 92 75. 
Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl.

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

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym przy ul. 
Steyera 2, tel. 58 665 70 64 w poniedz. w 
godz. 14.00 - 20.00, wtorek w godz. 8.00-
12.00, oraz w środę w godz. 16.00 - 20.00. 
Do kontaktu z radnymi zapraszamy również 
za pośrednictwem adresu e-mail: rada.po-
gorze@gdynia.pl. W każdą środę w godz. 
18.00-19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjo-
nariusze Policji i Straży Miejskiej. Również 
w każdy wtorek w godz.10.00-12.00 w 
świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy 
ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, 
funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. 
Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. 58 664 56 
21. I tak: 17.02 - Aneta Kłos, 24.02 - Urszu-
la Kowalik. W I środę m-ca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz 
Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady Dzielnicy czynne jest w: ponie-
działki - godz. 15.00 - 19.00, w środy - godz. 

10.00 - 15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00. 
Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w 
poniedziałki w godz. 17.00-18.00: I ponie-
działek miesiąca - Józef Leszczyński, wi-
ceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek 
miesiąca - Wiesława Nadolska, przewod-
nicząca Zarządu, III poniedziałek miesiąca 
- Alicja Kowalczyk, wiceprzewodniczaca 
Zarządu. Radni pełnia dyżury w czwartki w 
godz. 17.00 - 18.00. Radna 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: 18.02 - Adam Borodo, 
25.02 - Dariusz Kuczyński. Rada Dzielni-
cy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia 
strony internetowej rady: www.srodmiescie.
miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z 
radą poprzez adres e-mail: rada.srodmie-
scie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy 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: 17.02. - Ta-
deusz Myszka, 24.02. - Renata Pacholarz. 
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów 
radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży 
Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur 
pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski 
w biurze rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-
16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik 
MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. 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
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Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne, porzucone psy i 
koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Kroll - to ok. 8 letni, wykastrowany psiak. 
Od 5 lat ciepłe poranki i chłodne wieczory 
spędza za kratami boksu. Mimo swojego 
długiego pobytu w schronisku nie stracił na-
dziei, nadal jest pogodnym, wesołym i ener-
gicznym psem. Nadal radośnie podbiega do 
krat, na widok przechodzącego człowieka. 
Kroll uwielbia ludzi, jest psem bardzo kontak-
towym, chętnym do współpracy, doskonale 
odnalazłby się w mieszkaniu. Największą 
radość sprawiają mu długie spacery z na-
szymi wolontariuszkami. �

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni rozpoczyna 
w tym miesiącu akcję pielęgnacji drzewosta-
nów w rejonie Kaczych Buków oraz między 
ulicą Płocką a ogródkami działkowymi 
wzdłuż ulic Witolda i Gedymina. Ma ona na 
celu poprawę jakości i wartości drzew. 

Obowiązek wykonania tzw. cięć pielęgna-
cyjnych wynika z Planu Urządzania Lasu na 
lata 2006 - 2015 zatwierdzonego przez Pre-
zydenta Miasta Gdyni. Zabiegi służą zmniej-
szeniu zagęszczenia drzew oraz ułatwieniu 
rozwoju najwartościowszych okazów.

Prace będą wykonane zgodnie z zasada-
mi hodowli i ochrony lasu, przy zachowaniu 
wymogów ekologii i ochrony środowiska. 

Podkreślamy, że prace nie wynikają z 
chęci pozyskania surowca drzewnego i 
czerpania zysków, ale przeprowadzane 
są wyłącznie ze względów hodowlanych i 
sanitarnych. Nie mają nic wspólnego z de-
wastacją lasów. �

Pielęgnacja lasu

I Urząd Skarbowy nformuje:
Ważne informacje dotyczące akcji PIT 

za 2009 rok:
I. Ostateczny termin składania zeznań 

podatkowych PIT za 2009 rok upływa 30 
kwietnia 2010 roku.

II. Sposób złożenia zeznania:
- osobiście we właściwym miejscowo 

urzędzie;
- listem poleconym, za pobraniem opłaty 

pocztowej na adres: Pierwszy Urząd Skarbo-
wy, ul. Władysława IV 2/4, 81- 353 Gdynia. 
Na liście poleconym musi być podane: imię i 
nazwisko oraz dokładny adres nadawcy;

- elektronicznie za pośrednictwem Inter-
netu www.e-deklaracje.gov.pl

• z bezpiecznym podpisem,
• bez bezpiecznego podpisu dot. zeznań 

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; 
osoby dokonujące wspólnego rozliczenia 
z małżonkiem przed złożeniem zeznania 
składają w urzędzie pełnomocnictwo na 
formularzu UPL-1.

III. Wpłaty wynikające z zeznania podat-
kowego dokonuje się w kasie Urzędu lub 
na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk 
95 1010 114 0014 371 2223 000000 z dopi-
skiem na odwrocie przekazu: „Rozliczenie 
podatku dochodowego za 2009 r.” oraz 
numer NIP Podatnika. 

IV. Sposób otrzymania nadpłaty podat-
ku:

- na rachunek bankowy (podany lub uak-
tualniony na druku NIP-3 lub NIP-1),

- w gotówce (gdy brak obowiązku posia-
dania rachunku bankowego) w formie:

* przekazu pocztowego (pomniejszenie 
nadpłaty o koszty przekazu pocztowego),

* wypłata w kasie Urzędu (po okazaniu 
dowodu tożsamości).

Klienci Urzędu mają prawo do wyboru 
formy zwrotu. Nadpłaty podlegają zaliczeniu 
z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych, a w razie ich 
braku podlegają zwrotowi z Urzędu w termi-
nie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie 
wypełnionego zeznania rocznego.

V. Punkt obsługi podatnika w Pierwszym 
Urzędzie Skarbowym w Gdyni: 

- parter (wydawanie formularzy zeznań 
rocznych wraz z objaśnieniami),

- parter sala obsługi podatnika (udzie-
lanie informacji, składanie zeznań podat-
kowych). 

Punkty czynne są: w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 
15.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 
18.00. Informacje można uzyskać również 
pod numerami telefonów: 

- dla podatników prowadzących działal-
ność gospodarczą, najem tel. 58 690 22 61; 
58 690 22 56; 

- dla podatników osiągających przychody 
z wynagrodzeń, emerytur, rent, itp. tel. 58 
690 22 75; 58 690 22 69; 58 690 22 45;

- przez Krajową Informację Podatkową 
tel. 801 055 055, 22 330 03 30;

oraz na stronach internetowych: www.
mofnet.gov.pl, www.kip.gov.pl.

Kasy Urzędu czynne są: w poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -
13.00, a w środę w godz. 8.00-15.00. 

VI. 1% na rzecz OPP - Przekazanie przez 
Urząd 1% na rzecz wskazanej w zeznaniu 
OPP może nastąpić pod warunkiem:

- wpłaty należnego podatku w terminie 
(brak zaległości podatkowej);

- złożenia zeznania w terminie tj. do 30 
kwietnia 2010 r.;

- złożenia ewentualnej korekty zeznania 
w terminie do 31 maja 2010 r.

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 
1% podatku zamieszczono na stronie: www.
mpips.gov.pl

II Urząd Skarbowy informuje:
I. Roczne rozliczenie podatku dochodo-

wego od osób fizycznych za 2009 r. można 
przesłać:

-  listem poleconym za pobraniem opłaty 
pocztowej, na adres: Drugi Urząd Skarbowy 
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 25

Ponadto na liście poleconym musi być 
podane: imię, nazwisko i dokładny adres 
nadawcy

- w formie elektronicznej, za pośrednic-
twem Internetu www.e-deklaracje.gov.pl

dotyczy zeznań podatkowych: PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

II. Wpłaty wynikające z zeznania podatko-
wego dokonuje się w kasie Urzędu lub na ra-
chunek bankowy: NBP o/o Gdańsk 48 1010 
1140 0165 4822 2300 0000 z dopiskiem na 
odwrocie przekazu: „ROZLICZENIE PODAT-
KU DOCHODOWEGO ZA 2009 r.”

Numer NIP Podatnika
III. Podatnicy mają prawo do wyboru 

formy zwrotu nadpłaty podatku: gotówką w 
kasie  lub przekazem pocztowym.

IV.Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzę-
du na poczet zaległych oraz bieżących 
zobowiązań podatkowych, a w razie ich 
braku podlegają zwrotowi z Urzędu w ter-
minie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania 
rocznego. W celu usprawnienia rozliczenia 
zwrotów nadpłat wynikających ze złożonego 
zeznania, prosimy o podanie lub aktualizację 
rachunków bankowych, na które urząd doko-
na przelewu.Nadpłata zwracana przekazem 
pocztowym jest pomniejszana o koszty 
przekazu pocztowego.

V. Punkt obsługi podatnika w Drugim 
Urzędzie Skarbowym w Gdyni

- parter sala obsługi podatnika
a) Udzielanie informacji 
Informacje w zakresie:
• kryteriów podziału podatników  zobowią-

zanych do składania zeznań na kategorie w 
zależności od rodzaju formularza zeznania 
podatkowego,

• wyboru odpowiedniego formularza ze-
znania rocznego oraz załączników,

• tytułów uprawniających do odliczeń od 
dochodu i od podatku,

• dokumentów uprawniających do doko-
nania odliczeń,

• sposobu wypełnienia formularza zezna-
nia rocznego,

• terminów i sposobu złożenia zeznania 
rocznego,

• terminów i sposobu dokonania wpłaty 
podatku,

• terminów i sposobu otrzymania zwrotów 
nadpłaty podatku,

• konsekwencji wiążących się z niezłoże-
niem lub nieterminowym złożeniem zeznania 
rocznego

b) Wydawanie wszystkich formularzy 
zeznań rocznych wraz z objaśnieniami

c) Składanie zeznań podatkowych
Punkty są czynne:
• udzielanie informacji, wydawanie dru-

ków i przyjmowanie zeznań rocznych 
- w środy w godzinach od 8.00 do 

18.00,
- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w 

godzinach od 8.00 do 15.00,
VI. Informacje można uzyskać również 

pod numerami telefonów: 58 690 21 24, 58 
690 21 03; 58 690 21 37, 58 690 21 43, 58 
690 21 44; 58 6902145, 58 69 02 149; 58 
690 21 71, 58 690 21 78; 58 690 21 82, 58 
690 21 83; 

Stanowisko kasowe urzędu czynne: w 
środy w godzinach od 8.00 do 14.00, 

w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w 
godzinach od 8.00 do 13.00.

Ostateczny termin składania zeznań 
podatkowych dotyczących podatku docho-
dowego od osób fizycznych za 2009 rok 
upływa 30 kwietnia 2010 roku. �

Czas na rozliczenie PIT z Urzędem Skarbowym

W czwartek 18 lutego 2010 r. w godz. od 
10.30 do 12.00 w kawiarni F. Minga przy Bul-
warze Nadmorskim odbędzie się spotkanie 
z mgr. fizjoterapii Renatą Skwierawską na 
temat: „Zapobieganie najczęstszym pro-
blemom rozwojowym wieku niemowlęcego 
i poniemowlęcego”.

Organizatorzy: Mama Też Może, UM Gdy-
nia, Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz  

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Dom Marzeń” �

Spotkanie dla rodziców
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Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, re-
alizująca ogólnopolski program Akademia 
Walki z Rakiem, rozpoczyna nowy cykl zajęć 
ruchowych, pt. „Izolacje – body work”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych (osoby, u  których zdiagnozowano 
chorobę nowotworową, rodziny i bliskich), na 
cotygodniowe zajęcia usprawniająco – relak-
sujące. Izolacje -  BODY WORK to zajęcia 
polegają na ćwiczeniach poszczególnych 
parti ciała, aby poruszały się swobodnie, 
odizolowane od reszty ciała. Trening koor-
dynacji ciała wpływa pozytywnie na półkule 
mózgu oraz płynność i grację ruchów rąk. 
Tempo ćwiczeń dopasowane jest do kondycji 
grupy, instruktorka pomaga uczestnikom i 
przystępnie tłumaczy specyfikę ruchu.

Korzyści:
• zwiększenie świadomości ciała, 
• poprawa kondycji fizycznej, 
• poprawa koordynacji ruchowej, 
• wzmocnienie mięśni, zwiększenie rucho-

mości w stawach,
• wzrost umiejętności koncentracji, 
• rozluźnienie napięć mięśniowych, 
• poprawa płynności ruchu. 
Zapraszamy do siedziby Fundacji „Gdyń-

ski Most Nadziei”, przy ul. Władysława IV 51. 
Każdy poniedziałek, godz. 11.45 (zajęcia 
trwają godzinę), niezbędny będzie wygodny 
strój sportowy i dobry humor. Zajęcia prowa-
dzi Magdalena Langowska, choreotera-
peutka Studio Tańca i Choreoterapii DANCE 
& SOUL. Fundacja „Gdyński Most Nadziei” 
jest organizacją pozarządową, każdy może 
wesprzeć jej działania przekazując 1% po-
datku na rzecz Fundacji. Wspólnie możemy 
mobilizować chorych na nowotwory do walki 
z rakiem, aby nie był on tematem tabu, ale 
przyczyniał się do większej mobilizacji, roz-
wijania świadomości i profilaktyki wśród całej 
społeczności, co wspólnie możemy osiągnąć 
dzięki środkom finansowym pochodzącym z 
odpisu 1%. Przyłącz się do nas. �

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni 
informuje, że od dnia 15 lutego do 30 kwiet-
nia 2010 r. pracownicy Urzędu Miejskiego 
Gdyni będą roznosić decyzje wymiarowe 
podatku od nieruchomości na rok 2010.

Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni 
odbywać się będzie: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 16.00 do 20.00, 

• w soboty w godzinach od 10.00 do 
16.00 

Każdy z pracowników będzie posiadał 
aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat 
podatku od nieruchomości dokonywać 
można: Przelewem bankowym na konto 
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni 36 1440 
10 26 0000 0000 0033 4995; W oddziałach 
Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na 
terenie Gdyni:

• ul. 3 – Maja 27/31;
• ul. Kielecka 2;
• ul. Kilińskiego 10;
• ul. Starowiejska 41/43;
• Pl. Górnośląski 17;
• ul. Gen. Marii Wittekówny 2. �

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 Tera-
pii Zajęciowej (pracownia dziennikarsko- in-
formatyczna) znalazło zatrudnienie w ramach 
umowy o pracę. Zachęcamy wszystkich do 
odwiedzenia sklepu i skorzystania z jego z 
oferty. 

Adres: www.skleppromyk.wirtualne.net �

Centrum Integracja Gdynia Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji zaprasza na 
bezpłatne szkolenie pt.: „Napisz do urzędu!”, 
które odbędzie się 23 lutego w siedzibie 
Centrum przy ul. Traugutta 2. Początek 
– godz. 16.30. Uczestnicy dowiedzą się jak w 
prosty i klarowny sposób formułować pisma 
kierowane do urzędu, poznają procedury 
postępowania oraz wszelkie terminy i koszty 
z nimi związane – także w przypadku decyzji 
odmownej. 

Szkolenie ma na celu przełamanie stra-
chu przed urzędami i oporu przeciwko podej-
mowaniu działań z nimi związanych. 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!
Organizatorzy proszą o potwierdzenie 

uczestnictwa w szkoleniu pod numerem 
telefonu 58 660 28 38 do 19 lutego. 

Organizatorami są: Magdalena Bursa 
oraz Tomasz Borowczyk – absolwenci Wy-
działu Prawa i Administracji UG, specjaliści 
w dziedzinie prawa administracyjnego.  �

Napisz do urzędu – szkolenie w Gdyni

Akademia Walki z Rakiem zaprasza na zajęcia Uwaga, podatek                          
od nieruchomości 2010

Sklep internetowy 
„Promyka”

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informu-
je, że przystąpił do realizacji projektu „Mój 
biznes” skierowanego do byłych pracowni-
ków Stoczni Gdynia objętych Programem 
Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób, 
których stosunek pracy wygasł lub został 
rozwiązany z przyczyn niedotyczących pra-
cownika (w okresie nie dłuższym niż 6-mcy 
przed dniem przystąpienia do projektu), za-
mieszkałych w województwie pomorskim.

Celem projektu jest wsparcie postaw 
przedsiębiorczych, których rezultatem 
będzie założenie własnej działalności go-

spodarczej.
W ramach projektu każdy z uczestników 

będzie miał możliwość skorzystania z:
• doradztwa zawodowego i biznesowego 

(dot. zakładania działalności gospodar-
czej);

• udział w szkoleniu „Od biznesu do wła-
snej firmy”;

• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na 
założenie własnej firmy;

• finansowe wsparcie pomostowe.
Zapisz się już dziś – liczba miejsc ogra-

niczona. �

Przyjdź i zostań przedsiębiorcą!

W dniach od 1.06.2010 r. do 30.05.2011 r. 
(12 miesięcy) w Gaziantep w Turcji odbędzie 
się długoterminowy Wolontariat Europejski 
„Explorers of Cultures”

Organizatorem jest Centrum Współpracy 
Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 
Gdynia. Osobą odpowiedzialną jest Mar-
tyna Skura (martyna@cwm.org.pl, 058 
6202480). Termin zgłoszeń upływa 01.04. 
2010 r. W sumie dysponujemy 2 miejscami 
dla wolontariuszy z Polski. Język roboczy: 
j.angielski.  Wiek: 18-30 lat.

Opis projektu: Podczas projektu będzie 
możliwość pracy w mieście Gaziantep, 
w którym pracuje organizacja Gaziantep 
Improvement Youth and Sports Club (zaj-
muje się lokalną działalnością kulturalną,. 
organizuje imprezy, festiwale, warsztaty i 
projekty lokalne oraz międzynarodowe). 
Udział w projekcie to okazja do rozwinię-
cia swoich umiejętności organizatorskich 
oraz językowych, doświadczenie pracy w 
międzynarodowym zespole nad wspólnymi 
projektami i przedsięwzięciami. 

Zadania podczas wolontariatu w Turcji:
• Pomoc przy organizowaniu zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży (tenis, 
koszykówka, siatkówka, gry na orientację, 
pływanie itp.);

• organizowanie obozu skautowego; 
• pomoc w przeprowadzeniu zajęć i 

warsztatów artystycznych (fotografia, turecki 
folklor, rysowanie, malowanie, gra na instru-
mentach itp.);

• pomoc w przygotowaniu warsztatów i 
seminariów organizowanych przez turecką 
organizację;

• pomoc w przeprowadzeniu kampanii 
społecznych wśród lokalnej społeczności;

• praca w biurze organizacji;
• pomoc w przeprowadzeniu regularnych 

działań (szkolenia, seminaria itp.);
• Promocja Wolontariatu Europejskiego 

wśród lokalnej młodzieży;
• praca w klubie filmowym;
• oraz wiele innych.
Więcej informacji można znaleźć na stro-

nie internetowej www.cwm.org.pl
Koszty: 90% kosztów transportu mię-

dzynarodowego, transportu lokalnego, wy-
żywienia, zakwaterowania, programu oraz 
kieszonkowe pokrywają tureccy organizato-
rzy. Projekt finansowany jest przez Program 
Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. 
Wolontariusz pokrywa jedynie 10% kosztów 
podróży międzynarodowej.

Aby wziąć udział w projekcie należy: 
1. Przesłać CV ze zdjęciem oraz list mo-

tywacyjny w języku angielskim najpóźniej 
do 1.04.2010 r. Dokumenty przesłać można 
pocztą, faxem 58 660 64 45 lub e-mailem 
(martyna@cwm.org.pl).

2. Następnie odbędzie się obowiązkowe 
spotkanie informacyjne nt. Wolontariatu 
Europejskiego i projektu w Turcji.

3. Centrum Współpracy Młodzieży skon-
taktuje się z wybranymi osobami w celu 
spotkania indywidualnego, którego celem 
będzie bliższe poznanie wolontariusza oraz 
jego motywacji. O ostatecznych wynikach 
rekrutacji wolontariusz zostanie poinformo-
wany drogą mailową.

W liście motywacyjnym należy zawrzeć 
odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje 
Cię wolontariat, dlaczego chcesz wyjechać 
za granicę, jakie są Twoje zainteresowa-
nia, w jaki sposób chciałbyś je rozwijać, 
jakie są Twoje doświadczenia między-
narodowe, jak chciałbyś wykorzystać po 
powrocie wiedzę i umiejętności nabyte 
przez Ciebie podczas pobytu za granicą, 
opisz swoje cechy charakteru (te pozy-
tywne i negatywne) oraz dotychczasowe 
doświadczenia pozaszkolne – praca, wo-
lontariat, współpraca z organizacjami itp. 

W liście zaznacz również, który termin 
wolontariatu najbardziej Ci odpowiada.  �

Wolontariat dla młodych i aktywnych
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Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształcenia Mowy 
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym 
na spotkanie ze specjalistami (psycholog, 
logopedzi, oligofrenopedagog) 17.02.2010 
w godz. 16.30.-18.30 do Przedszkola Samo-
rządowego nr 7 ul. Władysława IV 56 tel. 58 
620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są 
bezpłatne. Program realizowany z funduszy 
gminy Gdynia.

 ***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające 
na co dzień do przedszkola na zajęcia 
opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do 
Przedszkola Samorządowego nr 44, Gdynia  
Karwiny ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62, 
58 629 30 62 w dn. 20.02.2010 r. w godz. 
9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny. Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. �

Dla dzieci

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza VIII 
Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Grudę 
Bursztynu”. Regulamin:

1. Konkurs ma charakter otwarty i obej-
muje  dziedzinę twórczości literacko-saty-
rycznej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest na-
desłanie jednego zestawu złożonego z 
trzech utworów satyrycznych (forma i treść 
dowolna), dotychczas niepublikowanych 
i nie nagradzanych w innych konkursach, 
o objętości do czterech stron (w sumie) 
maszynopisu lub wydruku komputerowego 
w formacie A-4, w trzech egzemplarzach. 
Prace należy opatrzyć godłem. Nazwisko, 
adres, telefon autora należy umieścić w 
osobnej, zaklejonej kopercie z godłem jak 
w maszynopisie. 

3. Organizatorzy przewidują, że najlepszy 
utwór satyryczny o tematyce związanej z 
Gdynią (w szerokim znaczeniu) zostanie 
dodatkowo wyróżniony  nagrodą „REJS”.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych 
wierszy. 

5. Teksty należy przesłać do 31.03.2010r. 
na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Ło-
wicka 51, 81-504 Gdynia

6. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy 
tekstów zostaną listownie zaproszeni na 
Galę rozdania nagród, która odbędzie się 
23.04.2010 r. o godz. 18.00. w Klubie CHAR-
LIE w Gdyni.

7. Nagrody: Laureat Głównej Nagrody 
otrzyma „Grudę Bursztynu” oraz 5.000 zło-
tych. Pozostali laureaci konkursu otrzymają 
nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane 
przez organizatorów i sponsorów. 

Organizator zastrzega prawo innego 
podziału nagród przez jury.

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. 
Oddział Gdańsk, Radio Gdańsk S.A., Pismo 
satyryczne „Twój dobry humor” W-wa

Informacja: Teresa Wojciechowska
tel./fax: 58 664 73 77
info@centrumkulturygdynia.org. �

„O Grudę Bursztynu” walczyć będą dowcipem

Urząd Miasta Gdyni zaprasza nauczycieli 
II klas gdyńskich szkół podstawowych do 
udziału w IV edycji konkursu „Jak żyć w 
przyjaźni?”.  Z wykorzystaniem książeczki 
„Dziecięce zasady – Jak żyć w przyjaźni?” 
należy przygotować scenariusz lekcji, pod-
czas której dzieci będą mogły nauczyć się 
tolerancji i szacunku dla wszelkiej odmienno-
ści, w tym również – niepełnosprawności.  

Materiały konkursowe: scenariusze lekcji 
wraz z dokumentacją z przeprowadzonych 
zajęć (np. fotografie, film, prace dzieci i 
inne) należy nadsyłać pocztą w zaklejanych 
kopertach z napisem: Konkurs „Jak żyć w 
przyjaźni?” na adres: 

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych 

Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsud-
skiego 52/54, 81-382 Gdynia lub złożyć oso-
biście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 
Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). 

Termin składania prac konkursowych 
upływa 1 marca 2010 roku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsud-
skiego 52/54, pok. 114 A, tel. 58 66 88 793, 
e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 
końca maja 2010 roku. 

Organizatorem konkursu jest Prezydent 
Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. �

„Jak żyć w przyjaźni?” –                                    
 lekcje tolerancji i szacunku

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. 
Tatrzańska 40, zaprasza byłych pracowni-
ków, absolwentów i wszystkich sympatyków 
na jubileusz 50-lecia szkoły, który odbędzie 
się 23 kwietnia 2010 r. 24 kwietnia 2010 r. 
zaplanowano „Dzień Absolwenta”, podczas 
którego będzie można zwiedzić szkołę, 
spotkać się z koleżankami i kolegami oraz 
miło spędzić czas. Osoby zainteresowane 
udziałem w uroczystościach proszone są o 
kontakt z sekretariatem szkoły w celu uzy-
skania niezbędnych informacji: tel. 58 620 66 
64, fax 58 661 52 50, e-mail:ssp26gdynia@
wp.pl. �

Jubileusz szkoły SP 26

W Klubie Filmowym
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1, Gdynia 

/obok stoczni Nauta/ zaprasza w dniach 12 
- 17 lutego 2010 r.

- o godz. 18.00 (Uwaga, brak seansu dnia 
13.02.) na film pt.: „POLAŃSKI. ŚCIGANY 
I POŻĄDANY”. Reżyseria: Marina Zeno-
vich, występują: Roger Gunson, Roman 
Polański, Samantha Geimer, szczegóły: 
dokumentalny, USA, Wielka Brytania, 2008, 
99 min.

Dokument „Polański. Ścigany i pożądany” 
próbuje odpowiedzieć na pytanie, co wyda-
rzyło się w 1977 roku i dlaczego Roman Po-
lański, oskarżony o gwałt na 13-latce, uciekł 

przed amerykańskim wymiarem sprawiedli-
wości. Półtoragodzinny film dokumentalny 
„Polański. Ścigany i pożądany” powstawał 
pięć lat. W tym czasie reżyserka, Marina Ze-
novich, zdołała dotrzeć do najważniejszych 
osób związanych z głośnym procesem, w 
tym do samej ofiary Samanthy Gailey...

- o godz. 20.00 na film pt: „BIAŁA WSTĄŻ-
KA”. Reżyseria: Michael Haneke, wystę-
pują: Christian Friedel, Leonie Benesch, 
Fion Mutert. Szczegóły: dramat/wojenny, 
Austria, Francja, Niemcy, 2009, 145 min.

„Biała wstążka” to najnowsze dzieło 
Michaela Haneke – autora takich filmów jak 

„Funny Games” i „Pianistka”. Na rok przed 
wybuchem I wojny światowej seria niewyja-
śnionych wydarzeń zakłóca spokojne życie 
jednej z niemieckich wsi. Groźny wypadek, 
pożar i uprowadzenie dwójki dzieci wstrząsa-
ją wiodącymi spokojne życie mieszkańcami. 
Nauczyciel miejscowej szkoły obserwuje 
rozwój wydarzeń, aby wkrótce poznać 
przerażającą prawdę. Mistrzowska narracja 
Haneke wprowadza widza w hipnotyczne 
tempo kolejnych wydarzeń. „Biała wstążka” 
to niemiecki kandydat do Oscara 2010 w 
kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Bilety na oba filmy: 10 zł.  �

W niedzielę, 14 lutego o godz. 13.00 
Kółko Dzieciaste zaprasza do Domu Pa-
rafialnego w Gdyni, ul. Św. Mikołaja 1, na 
bajkę „Jak Paweł i Gaweł” w wykonaniu 
Teatru „Klapa”. 

„Jak Paweł i Gaweł” to zabawny spektakl 
teatru „Klapa”. Koperek i Kminek przedsta-
wią historię dwóch sąsiadów, którzy często 
popadali ze sobą w konflikt. Jakie były 
przyczyny nieporozumień i jak kończyły 
się sąsiedzkie kłótnie, dzieci dowiedzą się 
oglądając niedzielny spektakl. Informacje: 
Lucyna Labudda, tel.: 504 038 470, www.
kolkodzieciaste.pl, info@kolkodzieciaste.pl, 
l.labudda@gmail.com. Wstęp 10 zł. �

Teatrzyk Klapa                    
dla najmłodszych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, 
że w związku z realizacją na terenie Miasta 
Gdyni zdjęć do filmu pt. „Czarny Czwartek 
Gdynia ’70” wystapią utrudnienia w ruchu 
pojazdów i pieszych. I tak: 

- 15 lutego 2010 r.: Gdynia Mały Kack - 
rejon skrzyżowania ulic: Łowickiej i Bielskiej 
(zamknięcie ulicy Bielskiej w godzinach od 
15.00 do 20.00 oraz kilkunastominutowe 
zamknięcie ul. Łowickiej na odcinku od ul. 
Wieluńskiej do ulicy Piotrkowskiej w wyżej 
wymienionym czasie);

- 19, 20, 21 lutego 2010 r.: ul. Janka 
Wiśniewskiego w rejonie przystanku SKM 
Gdynia-Stocznia (19 lutego - połówkowe 
zamknięcie – zawężenie jezdni (kierunek 
Obłuże) w godz.18.00 -21.00 oraz całkowite 
zamknięcie ul. Wiśniewskiego na odcinku 
od Ronda Ofiar Grudnia 1970 r. do ul. Placu 
Konstytucji w godz. 21.00 - 8.00 i skierowanie 
ruchu trasą objazdową: al. Solidarności, ul. 
Indyjską, Polską, Chrzanowskiego, 20 lutego 
- połówkowe zamknięcie – zawężenie jezdni 

(kierunek Obłuże) w godz. 18.30-20.30 oraz 
kilkunastominutowe całkowite zamknięcia ul. 
Wiśniewskiego na odcinku od Ronda Ofiar 
Grudnia 1970 r. do ul. Placu Konstytucji w 
godz. 20.30-9.00 i skierowanie ruchu trasą 
objazdową: al. Solidarności, ul. Indyjską, Pol-
ską, Chrzanowskiego 21 lutego - połówkowe 
zamknięcie – zawężenie jezdni (kierunek  
Obłuże) w godz. 21.00 do 9.00 );

- 20 i 21 lutego 2010 r.: kładka dla 
pieszych nad torami PKP Gdynia Stocznia 
(wyłączanie z ruchu pieszego kładki na czas 
realizacji ujęć); 

Uczestników ruchu drogowego w związ-
ku z wyżej wymienionymi utrudnieniami 
prosimy o zachowanie szczególnej uwagi, 
dostosowanie do wprowadzanych zmian 
oraz podporządkowanie się poleceniom 
wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i 
Straży Miejskiej.

O dalszych zmianach w ruchu informować 
będziemy w kolejnych numerach „Ratu-
sza”.  �

Uwaga, zmiany w organizacji ruchu w mieście

„Rockz” pub, Gdynia, ul. Warszawska 5 
zaprasza na koncert The Włodek Stepuro 
- klimat rocka, ale kameralnie (unplugged). 
Czas: wtorek, 16 lutego 2010 r., godz. 19.30. 
Wstęp wolny.

Koncert
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Kalendarium wydarzeń II wojny światowej - 7.07. - 21.08.1945
Kontynuujemy kalendarium wydarzeń wojennych, a także tego co działo się już po wyzwoleniu do końca roku 1945 w Gdyni opra-

cowane przez Jacka Ostapkowicza z Muzeum Miasta Gdyni. W tym odcinku prezentujemy kolejny fragment wydarzeń roku 1945 (od 
7.07. do 21.08.). 

Za tydzień kolejny odcinek kalendarium. 

c.d.n.
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Fundacja Samarytanie oraz Przedszkole 
Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają ro-
dziców dzieci w wieku przedszkolnych na 
warsztaty psychologiczno-edukacyjne  w 
ramach projektu Akademia Rodzica. Celem 
projektu jest poznanie kolejnych faz rozwoju 
dziecka w wieku przedszkolnym (jego proble-
mów oraz pomocy w ich rozwiązywaniu). 

Spotkania odbywać się będą w każdy I-
szy  wtorek m-ca o godz 18.00  w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy 
ul. 3 Maja. Najbliższe spotkanie 2 marca br. 
Liczba miejsc - 20. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
58 624 10 71 lub 697 72 68 81. 

***
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu w Gdyni, ul. Reja 2a zaprasza 
rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje 
dziecko, upewnić się w swoich metodach 
wychowawczych, poprawić swoje relacje z 
dzieckiem, nauczyć się być jeszcze lepszym 
rodzicem, wymienić się doświadczeniami z 
innymi. Konsultacje indywidualne - w każdy 
wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na 
rozmowę) oraz na zajęciach z cyklu: „Szkoła 
dla Rodziców”. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się:
- 26.02. w godz. 16.00 - 20.00 - Część I
- 27.02. w godz. 9.00 -15.00 - Część II
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilak-

tyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A; Gdynia. 
Na konsultacje i warsztaty zapraszamy 
wszystkich rodziców, niezależnie od wieku 
dziecka, tel. 58 621 61 35. �

Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51) 
zaprasza na miejskie eliminacje 55. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, które 
odbędą się w dniach 17-19 marca 2010 r. od 
godz. 10.00. Zgłoszenia osób chętnych do 
udziału w eliminacjach  miejskich przyjmo-
wane są do 12 marca 2010 roku w siedzibie 
Centrum Kultury w Gdyni. Kontakt – Teresa 
Wojciechowska, tel. 58 664 73 77, e-mail: 
sekretariat@ckg.neostrada.pl .

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą 
wziąć w nim udział uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych oraz dorośli. Prowadzony jest 
w drodze wielostopniowych eliminacji w for-
mie czterech odrębnych turniejów: recytator-

skiego, turnieju „Wywiedzione ze słowa”, te-
atrów jednego aktora oraz poezji śpiewanej. 
Spotkania finałowe odbędą się w czerwcu. 
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie 
interpretacji repertuaru lub zrealizowanie 
monodramu nieprezentowanego wcześniej w 
żadnym konkursie oraz złożenie wypełnionej 
karty zgłoszenia w odpowiednim terminie we 
wskazanej placówce kulturalno-oświatowej.  

Organizatorem konkursu jest Towarzy-
stwo Kultury Teatralnej. 

Szczegółowe informacje, regulamin kon-
kursu oraz karty uczestników znajdują się 
na stronie internetowej: http://www.tkt.art.
pl/Strona_TKT/HOME.html. �

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu 
Szkół nr 15 w Gdyni pragnie złożyć serdecz-
ne podziękowania za wsparcie rzeczowe 
w postaci upominków na aukcję podczas 
koncertu „Dzieci Rodzicom. Rodzice Szkole” 
zorganizowanego w dniu 28 stycznia 2010r. 
Zarządowi Portu Morskiego Gdynia S. A. 
oraz Dyrekcji Multikina w Gdyni.

***
Rada Dzielnicy Redłowo składa ser-

deczne podziękowanie firmie Remontowo-
Budowlanej ADREM za zasponsorowanie 
nadruków na  strojach sportowych dla dwóch 
młodzieżowych zespołów piłki nożnej będą-
cych pod opieką Rady Dzielnicy Redłowo. �

Podziękowania

Środowisko Harcerzy - Kombatantów Taj-
nego Hufca Harcerzy informuje, że zostały 
podjęte prace mające na celu utworzenie 
Archiwum Tajnego Hufca Harcerzy. Depo-
zytariuszem zgromadzonych dokumentów 
dotyczących działalności Hufca oraz życia 
jego członków, a także pamiątek związanych 
z organizacją został dr Mariusz Kardas.

Depozytariusz upoważniony jest do:
• podjęcia prac mających na celu utwo-

rzenie Archiwum;
• sukcesywnego gromadzenia zbiorów 

poprzez pozyskiwanie dokumentów i pa-
miątek związanych z organizacją oraz jej 

członkami;
• sprawowania opieki nad zgromadzonymi 

zbiorami;
• na bazie pozyskanych zbiorów do pod-

jęcia wszelkich działań mających na celu 
upamiętnienie działalności Hufca w okresie 
II wojny światowej; 

• dbania o wykorzystywane zbiorów dla 
celów naukowo-badawczych.

Osoby zainteresowane kwestią Archi-
wum Tajnego Hufca Harcerzy proszone są 
o kontakt z depozytariuszem dr Mariuszem 
Kardasem pod nr tel. 692 82 20 07 lub adre-
sem e-mail: kardasm@poczta.gdynia.pl. �

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbo-
wego w Gdyni zachęca uczniów gdyńskich 
szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kon-
kursie organizowanym przez Ministerstwo 
Finansów na scenariusz filmu animowanego 
oraz koncepcję serii filmów animowanych o 
tematyce ekonomicznej. 

Więcej szczegółów na stronie: www.kon-
kursmf.edukator.pl. �

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do 
wzięcia udziału w jubileuszowej X edycji kon-
kursu Wyspa Zagadek. Konkurs ma na celu 
zainspirowanie uczniów twórczym myśle-
niem. Dzieci powinny napisać przemyślane 
odpowiedzi na pytania  z I etapu i  przesłać  je   
na adres biura konkursu.  Uczniowie z klas 
IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a 
uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I  
klasy gimnazjum  starszą grupę wiekową. 

Każdy z uczestników  startuje w konkursie 
indywidualnie, po wcześniejszym zgłosze-
niu jego udziału przez szkolnego opiekuna 
konkursu.  Konkurs jest wpisany przez Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza 
imprez (olimpiady i konkursy wiedzy)  na rok 
szkolny 2009/2010. 

Terminarz I etapu konkursu:
1. Do dnia 15  marca   2010 r. szkolny 

opiekun konkursu powinien przesłać 
zgłoszenie udziału uczniów na adres 
biura organizacyjnego. Zgłoszenie powin-
no zawierać klasę oraz imiona i nazwiska 
uczestników, dane kontaktowe  opiekuna 
oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. 
Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, 
że prace nie będą sprawdzane przez jury 
konkursu.

2. Do dnia 30 marca 2010 roku (liczy się 
data stempla pocztowego) należy przesłać 
prace na adres: Biuro organizacyjne kon-
kursu Wyspa Zagadek 81-881 Sopot, ul. 
Kolberga 15. (Prosimy o podanie na pracach 
pisemnych adresu domowego!). Zakwalifiko-
wani do finałów krajowych uczniowie otrzy-
mają do dnia 27 maja 2010 roku stosowne 

zaproszenia. 
Termin finałów krajowych zostanie  po-

dany na zaproszeniu  po sprawdzeniu prac 
z pierwszego etapu. Nagrodą dla laureatów 
finałów krajowych jest  wyjazd do szwedz-
kiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia 
Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwast-
niewski, a opiekę naukową sprawuje profe-
sor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa 
Bauman. Sponsorami konkursu są:  Urząd 
Miasta Sopot, Klub Rotary - Gdynia, Stena 
Line oraz Drukarnia Spartan - Gdynia.

 Pytania kwalifikacyjne pierwszego 
etapu. Odpowiedz pisemnie na pytania: 

1. Kim jesteś? Odpowiedz, opisując  jedno 
lub kilka zdarzeń  ze swojego życia. 

2. Wybierz jeden dzień i zapisz jego roz-
kład  w postaci dziennika zapachów. Narysuj 
mapę tego dnia, uwzględniając wszystkie 
wyczute przez Ciebie zapachy.  Do każdego 
z nich przypisz określony kolor. Nie zapomnij 
o legendzie do mapy.

3. Weź kawałek jabłka, pogryź i potrzy-
maj w ustach przez 3 minuty. Zrób to samo 
z serem żółtym, a potem z chlebem. Jakie  
różnice zauważasz i jakie smaki rozpozna-
jesz? 

4. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie. 
Napisz w kilku zdaniach czym się żywisz i 
co Ci najbardziej smakuje. Pierwsze zdanie 
zapisz w lustrzanym odbiciu.

5. Jak doszło do napisania pracy konkur-
sowej? Jakie myśli i uczucia temu towarzy-
szyły?  �

Ogólnopolski X Konkurs Twórczego Używania 
Umysłu Wyspa Zagadek 2010

Harcerze poszukują materiałów archiwalnych

Konkurs filmowy             
dla licealistów

Dla rodziców

„Szkoła Otwarta” w Zespole Szkół nr 14 w 
Gdyni, ul. Nagietkowa 73,  zaprasza osoby, 
które ukończyły pięćdziesiąty rok życia na 
zajęcia GIMNASTYKA 50 +. 

Zajęcia prowadzi instruktor kinezyge-
rontoprofilaktyki. Zapisy: tel.: 792 272 735. 
Dodatkowych informacji udziela koordynator 
programu Ewa Woźniak, tel.: 606 572 048, 
szkolaotwarta@poczta.onet.pl. �

Szkoła Otwarta -                  
dla seniorówGdyńscy policjanci szukają świadków 

zdarzenia mającego miejsce  27.10.2009 r. 
około godz. 14.00 w Gdyni na al. Zwycięstwa 
(skrzyżowanie z ul. Bernadowską), gdzie na 
przejściu dla pieszych samochód osobowy 
potrącił mężczyznę. 61-letni mężczyzna 
przechodzący przez przejście dla pieszych 
bez sygnalizacji świetlnej został potrącony 
przez volkswagena passata o początkowym 
numerze rej. GD. W wyniku wypadku pie-
szy doznał średnich obrażeń ciała i został 
przewieziony karetką do szpitala. Policjanci 
poszukują kobiety, która podawała się za le-

karza i udzielała pomocy na miejscu zdarze-
nia pokrzywdzonemu, a przed zdarzeniem 
jechała za pojazdem, który potrącił pieszego. 
Wszystkich świadków zdarzenia prosi się o 
kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji 
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana pod 
numerem tel.:  

58 66 21 255 - dyżurny jednostki, 
58 66 21 280, 58 66 21 286 - funkcjona-

riusz prowadzący sprawę 
997, 112 - numery alarmowe
lub osobisty pod adresem Gdynia, ul. 

Wachowiaka 6. �

Policja poszukuje świadków wypadku
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Gdyńska Szkoła Artstyczna przyjmuje 
dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystycz-
ne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie 
formy aktywności twórczej dziecka. Popra-
wiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordy-
nację ruchową, poczucie wiary i pewności 
siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika 
- taniec, gra na instrumentach, rysunek, 
tworzenie, zabawy, konkursy, festiwale, 
koncerty, nagrania studyjne, udział w pro-
gramach telewizyjnych.

Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne ul. Kwi-
dzyńska 15, Cisowa ul. Lniana 8 tel. 514 841 
492, iwonaguberska@wp.pl

***
 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w 

Gdyni, ul. Żeromskiego 31 81-346 Gdynia, 
tel. 58 62081 17, fax. 58 661 43 71 ogłasza 
nabór zimowy na następujące kierunki 
kształcenia:

- Opiekunka dziecięca – 2 lata (system 
wieczorowy)

- Opiekun medyczny – 1 rok (system 
zaoczny).

Szkoła bezpłatna.
***

Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 
prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 
2,5 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Wito-
minie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 

Podstawa programowa MEN „Wesołe 
Przedszkole”. Codzienne zajęcia: język 
angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, 
taniec, nauka pływania. Posiadamy salę gim-
nastyczną, 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@samarytanie.pl

***
Kółko Dzieciaste Gdynia ul. Św. Mikołaja 

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

czwartki godz. 10.30 – 11.30 (cena 60 zł 
miesięcznie -4 zajęcia po 60 minut);

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

- Rytmika dla 4-6 latków we wtorki godz. 
16.30 – 17.30 (cena 60 zł miesięcznie - 4 
zajęcia po 60 minut);

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

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

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

***
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców zaprasza na 30-godzinny kurs pt. 
„Literatura krajów regionu Morza Bałtyckie-
go”. Pierwsze zajęcia odbędą się 20 marca 
2010 (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 w gma-
chu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, Gdynia 
ul. Tatrzańska 35. Kolejne zajęcia zostały 
zaplanowane w tych samych godzinach, w 
następujących dniach: 17 i 24.04, 8 i 22.05 
oraz 5.06. Kurs dostarczy ogólnej wiedzy 
na temat współczesnych pisarzy z krajów.  
Umożliwi omówienie i analizę fragmentów 
prozy (świata przedstawionego, kreacji 
bohatera, narratora i narracji). Ponadto 
kurs orientuje słuchaczy w nowościach wy-
dawniczych wymienionych krajów, przybliża 
kulturę regionów krajów nadbałtyckich. 

Opłata za kurs wynosi 120 zł.
Informacje i zapisy: http://www.arrupe.

org/pl/unibal.html lub unibal@poczta.gdy-
nia.pl

***
Studio Tańca i Choreoterapii Dance & 

Soul: 
- ogłasza zapisy na grupę Choreoterapii. 

Terapia tańcem pozwala zadbać o kondycję 
psychiczną i fizyczną, poprawia samooce-
nę, dodaje pewności siebie, łagodzi stres i 
napięcia mięśniowe. Nabór na piątek godz. 
18.00. Koszt: 50 zł/4 spotkania. Lokalizacja: 
Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapitańska 
37. Zajęcia prowadzi Magdalena Langow-
ska (magdalena@danceandsoul.pl.). Więcej 
na stronie: www.danceandsoul.pl 

- zaprasza na warsztaty walentynkowe! 
Trzy godziny nauki najbardziej romantycz-
nego tańca latynoskiego - bachaty. Termin: 
13 lutego br., godz. 12.00-15.00. Koszt: 50 
zł. Lokalizacja: Gdynia ul. Wolności 16/1. 
Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl. 

Więcej informacji na stronie www.dan-
ceandsoul.pl 

***
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Gdyni, 

ul. Tatrzańska 40 ogłasza zapisy na rok 
szkolny 2010/11. Oferuje naukę w mało 
licznych klasach, zajęcia jednozmianowe 
(lekcje kończą się ok. godz. 13.30), opiekę 
świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, 
bezpłatną terapię logopedyczną, peda-
gogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę 
języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mogą 
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach 
pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła” 
(koszykówka, zajęcia teatralne, nauka gry 
na instrumentach, informatyczne, plastyczne 
i inne). W ramach wychowania fizycznego 

dzieci korzystają z zajęć na basenie. Dla 
uczniów klas pierwszych (6-latków) oferuje 
osobną świetlicę. Zapisu można dokonać 
osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 
8.00 – 14.00 lub telefonicznie: tel. 58 620 
66 64, 58 661 52 50.

Zapraszamy wszystkich rodziców na 
spotkanie prezentujące szkołę w dniu 4 
marca 2010 r. o godz. 18.00. Będzie można 
skonsultować się z psychologiem , pedago-
giem i logopedą.

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych na wszystkich poziomach naucza-
nia. Gramatyka francuska w pigułce, przygo-
towanie do matury i DELF-u, konwersacje z 
lektorem francuskim. 

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

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko – Fran-
cuskiej zaprasza na 30 godzinne intensywne 
kursy języka francuskiego w okresie ferii 
zimowych od 15 do 26 lutego 2010. Poziom 
podstawowy, średni i konwersacja – 3 go-
dziny 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.

***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. 

Tadeusza Wendy w Gdyni ul. Morska 79 
przyjmie słuchaczy na II semestr Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w zawodzie 
Technik Mechanik. Zajęcia odbywają się w 
piątki i soboty co 2 tydzień.

Informacje pod nr telefonu: 58 621 68 91/92.
***

Nowo otwarty KLUB MALUSZKA TUP 
TUP prowadzi całoroczne zapisy dzieci do 
swojej placówki. Zaprasza rodziców oraz 
dzieci w wieku od 5,5 miesiąca do 3 lat. 

Mieścimy się w Gdyni Wiczlinie przy ul. 
Gradowej 16. Dzieci mają do dyspozycji 
duże bawialnie, sypialnie oraz ogródek. 
Klub zapewnia najmłodszym dzieciom 
opiekę i edukację, wspiera ich rozwój 
emocjonalny, intelektualny i społeczny w 
atmosferze zabawy, uśmiechu i radości.

Tel. 503 097 773, 600 236 690 www.tup-
tup.com.pl, klubmaluszkatuptup@wp.pl �

Zapisy do...

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 r. godz.17.30 (mi-
tyng otwarty) w klubie Abstynenta (ul.Trau-
gutta 9 ) dla uczczenia pierwszej rocznicy 
powstania grupy AL-ANON „POCZĄTEK”.     

***
 Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

mieszczący się w budynku Przychodni Chy-
lonia I, ul. Rozewska 31 pok.104 prowadzi 
bezpłatne konsultacje z protetyki i ortodoncji 
w poniedziałki i czwartki po uprzedniej reje-
stracji telefonicznej  tel: 783 036 071.

***
 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. Prosimy umawiać się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-
18.00. MED-ACTIV

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

Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 
(058) 629 29 20.

Szczegóły: www.med-activ.pl.
***

Gabinet Doradztwa Żywieniowego i 
Dietetyki w Gdyni, ul Warszawska 61/1 
serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie 

zawartości tkanki tłuszczowej w ciele z 
określeniem ryzyka chorób cywilizacyjnych. 
Badanie obejmuje: elektroniczny pomiar 
procentowej zawartości tłuszczu w ciele 
i jego rozmieszczenia, pomiar masy mię-
śniowej oraz określenie współczynnika BMI 
i metabolizmu spoczynkowego. Jeśli masz 
problem ze stabilizacją wagi, potrzebujesz 
porady dietetycznej proponujemy również 
dobór indywidualnego programu żywienio-
wego. 

Rejestracja i szczegółowe informacje pod 
nr tel. 604 913 634 - w dni powszednie od 
godz. 10.00 do 17.00.

***
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 przeprowadzane są w Gab. 
RTG i Mammograficznym w Gdyni przy ul. 
Wejherowskiej 59 (Przych.Vita-Med). 

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod 
numerem tel. 58 623 36 37 od pon. do piątku 
w godz. od 9.00 do 18.00. �

Na zdrowie
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Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 
i chłopców na treningi piłki siatkowej. Zajęcia 
odbywają się w ZS nr 15 w Gdyni-Chwarznie, 
ul. Jowisza 60. Preferowane są dzieci w 
wieku 9-12 lat. Zapisy:

- dziewczęta: poniedziałki, godz. 18.15,
- chłopcy: wtorki, godz. 18.15.
Należy zabrać sprzęt sportowy.

***
Gdyńska Szkoła Pływania „Wodnik” 

wznawia zajęcia z nauki pływania. Zaprasza 
na pływalnię Akademii Morskiej w Gdyni, ul. 
Jana Pawła II. Kontakt: Roman Grabowski, 
tel. 601 91 28 08. Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do soboty.

***
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 �

Zajęcia sportowe

W dniach 13-14 lutego 2010 r. odbędą się 
w Hali Sportowo - Widowiskowej GDYNIA, 
ul. K. Górskiego 8 trzy mecze. I tak:

- 13.02.2010 r. (sobota) godz. 15.00 -Lo-
tos Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 

- 13.02.2010 (sobota) godz. 19.00 -Asse-
co Prokom Gdynia - AZS Koszalin 

- 14.02.2010 (niedziela) godz. 14.00 -vi-
stal Łączpol Gdynia - KS AZS AWF Wrocław.

Więcej informacji na: www.hswgdynia.
pl. �

W Hali GDYNIA

W ubiegłotygodniowym numerze Ratusza 
przekazliśmy Państwu  pakiet informacji na 
temat atrakcji, jakie zostały przygotowane 
dla dzieci na tegoroczne ferie zimowe. Dziś 
prezentujemy szczegóły dotyczące ferii zi-
mowych na sportowo z GOSiR-em. 

Plan zajęć:
- koszykówka - od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 - 11.30 (Hala LA GOSiR);
- unihokej – od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-14.00 (Hala Gier GOSiR, ul. 
Olimpijska 2); 

- tenis stołowy – od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 14.00 (Hala Gier GOSiR);

- piłka nożna – od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 -11.30 (Hala LA GOSiR);

- siatkówka – od poniedziałku do piątku w 
godz. 11.30 - 14.00 (Hala LA GOSiR); 

- capoeira – od poniedziałku do piątku w 
godz. 11.30 - 14.00 (Hala LA GOSiR);

- tenis ziemny - poniedziałek i czwartek 
w godz. 10.00 - 12.00 (Hala w Suchym 
Dworze);

- judo – wtorek i czwartek w godz. 15.00 
- 16.00 (Flota);

- pływanie – od poniedziałku do piątku 
(15-19 lutego) w godz. 10.00 -11.30 (Hotel 
Gdynia);

- karate kyokushin – od poniedziałku do 
piątku (22-26 lutego) w godz. 14.00 - 15.00 
(Fitness Club 27 przy ul. Słowackiego 53);

- siłownia & fitness – od poniedziałku do 
piątku (22-26 lutego) w godz. 14.00 - 15.00 
(Fitness Club 27 przy ul. Słowackiego 53);

- strzelectwo – poniedziałek, środa, piątek 
w godz. 10.00 - 12.00 (Akademia Marynarki 
Wojennej).

Przygody w Adventure Park
Kolibki Adventure Park zaprasza od 15 do 

28 lutego w godz. 12.00 - 16.00 na ściankę 
wspinaczkową, Mini Park Linowy oraz sza-
lone zjazdy na dętkach.

Zapraszamy dzieci i młodzież na bez-
płatne zajęcia podczas ferii zimowych do 
Ogniska ZMCh „Polska YMCA”, ul. Że-
romskiego 26

- Aerobik - środa godz. 19.00 - 20.00, 
piątek godz. 18.00-19.00 

- Aikido - wtorek godz. 17.00 - 18.00, 
piątek godz. 17.00 - 18.00

- Breakdance - wtorek godz. 16.00 - 17.00 
(początkująca),wtorek godz. 18.00 - 20.00 
(zaawansowana)

- Capoeira- poniedziałek, piątek godz. 
17.00 - 18.00

- Iaido- wtorek, czwartek godz. 18.00 
- 19.00

- Kendo-wtorek, czwartek godz. 19.00 
- 21.00

- Kung Fu -  wtorek, czwartek godz. 18.00 
- 19.00

- Kick Boxing – wtorek, czwartek godz. 
17.00 - 18.00

- Warsztaty Aktorskie – poniedziałek 
godz. 17.00 - 20.00

- Siatkówka dla dziewcząt 11 -14 lat 
- od poniedziałku do piątku godz. 11.00 - 
13.00.  �

Sportowe ferie

6 lutego 2010 odbyło się Grand Prix Gdyni 
w Biegach Ulicznych i Nordic Walking 2010. 
Mroźny wiatr, ujemna temperatura i skuta 
lodem Zatoka Gdyńska nie przestraszyły 
wszystkich tych, którzy aktywnie na sporto-
wo postanowili uczcić 84 urodziny naszego 
nadmorskiego miasta. 

Jako pierwsi do rywalizacji wystartowali 
uczestnicy Gdynia Nordic Walking Race, 
pierwszego wyścigu w tej coraz bardziej 
popularnej dyscyplinie sportu, których na 
starcie zameldowało się ponad 60-ciu. 

Pierwszym zwycięzcą został zawodnik 
WKS Flota Gdynia – Piotr Zapolski, który 
3 godziny później wystartował w Biegu 
Głównym na 10 km. Warto wspomnieć, że 
Marsz Urodzinowy rozpoczął cykl Grand 
Prix Gdynia Nordic Walking Race 2010, 
który składać będzie się z 4 wyścigów: 
Marszu Europejskiego - 8 maja, Nocnego 
Marszu Świętojańskiego – 19 czerwca oraz 
podsumowującego Marszu Niepodległości 
zaplanowanego na 11 listopada. 

Godzinę po Nordic Walkerach na starcie 
stanęli uczniowie szkół podstawowych, ry-
walizujący na dystansie 1 km. Jako pierwszy 
linię mety minął Mateusz Standura z SP 16, 
a wśród dziewcząt zwyciężyła jego szkolna 
koleżanka Magdalena Dias. Kolejną grupę 
stanowili ich starsi koledzy ze szkół gim-
nazjalnych. Tutaj sytuacja przebiegała pod 
dyktando Magdaleny Kotas z gimnazjum nr 
10 w Gdyni oraz Błażeja Wnuka z Wielkiego 
Kliczu. W klasyfikacji najstarszych uczniów, 
zwyciężyli odpowiednio Marek Kowalski z 
SKLA Sopot oraz Ewa Zaborowska z KS 
Wejherowo. 

Najwięcej emocji jak zawsze dostarczył 
bieg główny, rozegrany na 10 km trasie zgod-
nie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Wprowadzono tu wiele udogodnień, 
zarówno na starcie, na trasie jak i na mecie 
biegu. Zawodnicy przy zapisach pobierali 
specjalne „chipy” służące do elektronicznego 
pomiaru czasu. Na starcie każdy zgodnie ze 
swoimi możliwościami zajmował miejsce w 
odpowiednim sektorze startowym. 

Spośród niemal 400 uczestników na linii 
startu stanęło wielu utytułowanych biegaczy, 
można śmiało powiedzieć że cała pomorska 
czołówka. Do faworytów zaliczali się Jan 
Białk, Karol Rzeszewicz, Bartosz Ma-
zerski oraz Radosław Dudycz – obecny 
Mistrz Polski w maratonie i zwycięzca GPX 

cyklu z ubiegłego roku. Wśród pań w gronie 
faworytek do zwycięstwa typowano Marię 
Maj-Roksz oraz Monikę Wirkus, obie z 
KS Wejher Wejherowo. Miłym akcentem 
rozpoczął się sam bieg. 

Z okazji 84 urodzin miasta biegacze 
pod egidą Akademii Biegania przekazali 
wspaniały tort urodzinowy władzom miasta, 
reprezentowanym przez Joannę Zielińską 
– Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu 
i Jerzego Jałoszewskiego – Dyrektora 
GOSiR.

Po wystrzale startera, od samego po-
czątku ton rywalizacji nadał Radek Dudycz, 
który stopniowo z okrążenia na okrążenie 
powiększał swoją przewagę i niezagrożony, 
jako pierwszy minął linię mety z czasem 
31:55. Drugi uplasował się Bartosz Mazer-
ski, a na najniższym stopniu podium stanął 
Kamil Włodarczyk. W kategorii kobiet 
zwyciężyła zdecydowanie Maria-Maj Roksz 
przed Moniką Wirkus i Darią Lajn. Jako że 
jest to Bieg Urodzinowy Gdyni, organizatorzy 
przewidzieli nagrody dla najlepszych i naj-
szybszych mieszkańców Gdyni. Najszybszy-
mi Gdynianinami zostali Damian Sławiński 
i Alicja Jankowska a najstarszymi Marzena 
Hetman i Adam Mackiewicz.

Wielkie brawa i gratulacje za udzielenie 
pierwszej pomocy należą się dla dwóch 
zawodników, którzy pomogli biegnącemu 
koledze, wezwali pomoc i czekali przy nim 
na przyjazd lekarza a byli to Grzegorz Oksa-
nowicz i Maciej Łabiak. 

Po zakończeniu biegu dla wszystkich 
przewidziano pamiątkowe medale, masaż 
sportowy, ciepłą herbatę a dla najlepszych 
trofea sportowe w postaci bonów na sprzęt 
sportowy, wycieczek promem do Szwecji, 
kursów tańca czy wejściówek do centrum 
fitness i SPA. 

Kolejny bieg z cyklu GPX – Bieg Europej-
ski odbędzie się 8 maja, na który serdeczne 
zapraszamy. 

Sponsorzy: Multimedia, Baltic Oasis, 
Stena Line, Centrum Tańca Szczepan, 
Saucony, Bortex, DrMassage, InterPlastic, 
Exel, BioElita, Contrast Café, Pływalnia Kryta 
Witomino, Kwiaciarnia Gdyńska, Geomawit, 
Zatoka, Centrum U7, Versus Led, IVO, ZKM 
Gdynia, Kolibki Adventure Park, SKM Szyb-
ka Kolej Miejska w Trójmieście.

Patroni Medialni: Polska Dziennik Bałtyc-
ki, Radio ESKA, MaratonyPolskie.pl, A-TV. �

Po Biegu i Marszu Urodzinowym Gdyni
13 lutego br. o godz. 9.00 w Kolibkach 

Adventure Park (teren byłego motocrossu) 
startuje Quadmania - dla wszystkich miło-
śników czterokołowców oraz kibiców sportów 
motorowych. Podział na dwie klasy: 2k-na-
pęd na jedna oś, 4k -napęd na 4 koła. 

Uczestnicy rywalizować będą o Puchar 
Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. 

Ilość miejsc ograniczona. Wpisowe 120 
zł. Impreza potrwa do godz. 16.00.

Więcej info 58 350 50 99, 608 511 961 
Zapisy: biuro@adventurepark.pl; mar-

cin@ekspedycje.com.pl. Organizatorzy przy-
gotowali atrakcyjne nagrody i gorący posiłek 
dla uczestników, wspólne ognisko.

***
14 lutego 2010 r. Kolibki Adventure Park 

zaprasza na Walentynki dla zakochanych i 
zakochujących się... Tylko tego dnia propo-
nujemy żar kominka w drewnianej chacie, 
najsłodszy stół słodkości, czarkę grzanego 
wina, ale to wszystko na zakończenie, bo-
wiem wcześniej czeka Was: 

Pakiet ON: udowadniał zręczność w pro-
wadzeniu wierzchowca XXI wieku = quada, 
obwożąc swą lubą po torach terenowych - 15 
minut; udowodni Jej swą męskość skacząc 
z podestu 20 metrów ponad ziemią = skok 
adrenaliny - 5 - 30 minut zależnie od odwagi 
śmiałka; wraz z Nią będzie wykazywał się 
sztuką strzelecką - strzelnica dla obojga 
około 30 minut

Pakiet ONA: udowadniała Jemu, że ponad 
wszelką wątpliwość doskonale prowadzi auto 
terenowe, wywożąc Lubego w las (uwaga w 
aucie jest też instruktor!, dbamy o morale) 
- 15 minut, prowadzi ONA; pokaże Jemu jak 
jest dzielną i zręczną osóbką, pokonując tra-
sy zjazdów linowych - tyrolki - około 15 minut; 
wraz z nim zgłębi tajniki sztuk strzeleckich 
- strzelnica dla obojga około 30 minut 

pakiet ON - 80 zł pakiet ONA - 80 zł 
przy zakupie pakietu ON i ONA cena 140 

zł. �

W Kolibkach...
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40  
w Gdyni ul. Rozewska 33

zatrudni od 1.03.2010 r. sprzątaczkę w peł-
nym wymiarze czasu pracy. Zgłoszenia i 
informacje w sekretariacie szkoły tel. 58 623 
25 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy 
pokoju nr 340 wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa przezna-
czonej do wydzierżawienia na czas określony – 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona 
jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazach do 
wydzierżawienia zostało wywieszonych sześć części w/w nieruchomości o powierzchniach: 525 
m², 795 m², 407,5 m², 1000 m², 600 m², 480 m² . Przeznaczenie terenu – uprawy jednoroczne, bez 
prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym.  Na wykazie wywieszona została 
również część nieruchomości o powierzchni 1000 m², z przeznaczeniem pod działkę przydomową 
z substandardowym obiektem mieszkalnym. 
Wykazy wywieszono na okres od 05.02.2010 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko:  podinspektor, inspektor lub starszy inspektor w Dziale 
Gospodarki Komunalnej – 1 etat.  Główne obowiązki pracownika: 
ocena oraz opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, 
rzek i potoków, branży wodociągowo - kanalizacyjnej i pokrewnych, ochrony środowiska i innych 
związanych z zakresem działania Zarządu Dróg i Zieleni, ewidencja informacji o wielkości, rodzaju 
i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe, prowadzenie 
korespondencji związanej z zakresem obowiązków, Prowadzenie indywidualnych spraw interwen-
cyjnych związanych z ww. zakresem. 
Wykształcenie, praktyka zawodowa: 
Wykształcenie: techniczne średnie lub wyższe (preferowane wyższe) w specjalności inżynieria 
wodna, inżynieria sanitarna lub budownictwo hydrotechniczne oraz staż w ww. specjalnościach co 
najmniej: średnie – 2 lata na stanowisko podinspektor, 4 lata Wymagania konieczne:obywatelstwo 
polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia - komunikatywność, dobra znajomość miasta 
Gdyni, umiejętność biegłego posługiwania się komputerem 
- sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny, odpowiedzialność i wysoka 
kultura osobista - umiejętność pracy w zespole i właściwej organizacji czasu pracy 
Wymagania pożądane: umiejętność kosztorysowania, prawo jazdy,własny samochód.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 23 lutego 2010 r. pod adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni,  al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „nabór do Działu 
Gospodarki Komunalnej”.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych – 

garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 

Informacje dodatkowe: 
1. Termin oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 459/94 upływa w dniu 31 sierpnia 2104 roku.        
2. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi dla wszystkich nieruchomości będących przedmiotem przetargu 25% wartości udziału w 
gruncie. 3. Dodaje się podatek VAT w wysokości 22% do ceny gruntu, ceny udziału w gruncie, pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste. 4. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej pokrywa Nabywca. 5. Wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie 
wieczyste gruntu będzie licytowana łącznie z ceną lokalu użytkowego – garażu. Wylicytowana kwota pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste będzie 
stanowić podstawę wyliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 
Przetarg odbędzie się 8 marca 2010 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na 
konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 4 marca 2010 roku. Nierucho-
mości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania 
się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 
336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16, na temat sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 12 lub 58 668 
85 13.

Opis nieruchomości KM, 
obręb

Cena gruntu, 
wielkość udziału w gruncie,

cena udziału w gruncie  

Powierzchnia
użytkowa
garażu

KW Cena wywoławcza
(w tym pierwsza  opłata za użytkowanie 

wieczyste gruntu) 
1. Garaż Nr 144 położony przy ul. 

Kopernika, zlokalizowany na działce 
gruntu nr 459/94 o powierzchni  6568 

m2, zabudowanej zespołem 176 boksów 
garażowych.  

61

G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 56/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.395 zł  

16, 00 m2 53717 24.098,75 zł  
(cena garażu 17.000 zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od 
dnia przetargu 

wadium:
2.409, 88 zł
minimalne 

postąpienie:
240, 99 zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

2. Garaż Nr 148 położony przy ul. 
Kopernika, zlokalizowany na działce 
gruntu nr 459/94 o powierzchni  6568 

m2, zabudowanej zespołem 176 boksów 
garażowych.  

61

G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 56/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.395 zł  

15, 60 m2 53717 23.098,75 zł  
(cena garażu 16.000 zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od 
dnia przetargu 

wadium:
2.309, 88 -zł
minimalne 

postąpienie:
230, 99  -zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

3. Garaż Nr 33 położony przy ul. 
Kopernika, zlokalizowany na działce 
gruntu nr 459/94 o powierzchni  6568 

m2, zabudowanej zespołem 176 boksów 
garażowych

61

G
D
Y
N
I
A

cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 57/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.902 zł  

16, 20 m2 53717 22.225,50 zł  
(cena garażu 15.000 zł)  

Zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od 
dnia przetargu 

wadium:
2.222, 55 zł
minimalne 

postąpienie:
222, 26  zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40  
w Gdyni ul. Rozewska 33

zatrudni od 1.03.2010 r. nauczyciela naucza-
nia zintegrowanego (zastępstwo). Zgłoszenia 
i informacje w sekretariacie szkoły tel. 58 623 
25 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrektor Przedszkola w Gdyni 
zatrudni: nauczyciela studentkę V roku, 
absolwentkę  pedagogiki  przedszkolnej 
lub wczesnoszkolnej z przygotowaniem 
muzycznym 58 624 10 71, 697 72 68 81.
www.mali.samarytanie.pl 

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336, wykazu  przeznaczonego do sprzedaży w 
przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej przy ul. Jesionowej 5 w Gdyni, opisanej na karcie mapy Nr 82 obręb Gdynia jako działka 
gruntu nr 941/42 o powierzchni 382 m²,  dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1Y/00000322/1. 
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni od 1 lutego 2010 roku do 22 lutego 2010 roku. 

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV 
piętrze przy pokoju 428 Wykazu nr 798/2010/V/
M nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kontradm.
Czernickiego 1 przeznaczonej do wydzierża-
wienia na czas oznaczony – do 3 lat (Załącznik 
do Zarządzenia nr 13752/10/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia  02.02.2010 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
5.02.2010 r. do 27.02.2010 r.
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Centrala UM Gdynia.........................(58) 668 80 00

TELEFONY ALARMOWE

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

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .  . (58) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194,  695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .  . (58) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .192 88
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW

Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333, 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .  . (58) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  .  . (58) 620 93 33
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 661 85 84
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

Stowarzyszenie Polskich Artystów Mu-
zyków Association Des Artistes Musiciens 
Polonais zaprasza na cykl koncertów w 
Muzeum Miasta Gdyni.

Oto program:
- 28 lutego 2010 r. (niedziela) godz. 12.00 

Inauguracja Koncertów w Muzeum „W wie-
deńskim stylu” Królewska Orkiestra Salono-
wa (14 osobowa orkiestra bez dyrygenta w 
stylowych kostiumach). Soliści:

– Natalia Walewska – skrzypce
– Julia Iwaszkiewicz – sopran
– Krzysztof Gasz – tenor
– Piotr Sutt – instrumenty perkusyjne
- 28 marca 2010 r. (niedziela) godz. 12.00 

„Uśmiech wielkiej muzyki”
- 25 kwietnia 2010 r. godz. 12.00 „Wielkie 

interpretacje”
- 30 maja 2010 r. (niedziela) godz. 12.00 

„Koncert gwiazd” – Koncert trzech tenorów
- 17 czerwca 2010 r. (niedziela) godz. 

12.00 „Chopin w roztańczonym salonie”
- 24 października 2010 r. (niedziela) godz. 

12.00 „Od Bacha do Piazzolli”
- 28 listopada 2010 r. (niedziela) godz. 

12.00 „Fascynacje Fryderyka Chopina”
- 19 grudnia 2010 r. (niedziela) godz. 

12.00 „Muzyka w świątecznym blasku”.
Bilety w cenie wstępu do Muzeum Miasta: 

normalny: 7 zł, ulgowy: 4 zł.  �

Muzycznie w Muzeum Miasta Gdyni

16 lutego Klub Marynarki Wojennej „Ri-
wiera” zaprasza na XI Spotkanie ze Sztuką, 
pt. „Ekspresjonizm – siła deformacji”. Impre-
za rozpocznie się o godzinie 17.30 w sali 213 
Klubu (ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni). 
Wstęp wolny.

Na kolejnym spotkaniu artysta Włady-
sław Pitala opowie o malarstwie ekspre-
sjonistycznym. Jak zwykle można liczyć na 
bogaty zestaw ilustracji.

Ekspresjonizm - kierunek ten bywa nazy-
wany romantyzmem XX wieku z uwagi na 
psychiczną siłę, porywczość, wybuchowość, 
zaangażowanie i niczym nieskrępowany 
indywidualizm. Chociaż słowo „ekspresja” 
określa pewne aspekty każdego dzieła, to w 

nazwie nurtu wskazuje na specyficzny wyraz 
zapoczątkowany pracami van Gogha.

Podczas spotkania zapoznamy się 
między innymi z twórczością artystów: van 
Gogha, Muncha, Ensora, Schile, Soutina, 
Modiglianiego, Rouaulta, Grosza, Kirchne-
ra, Noldego, Kokoschki, Dixa, Beckmanna, 
Webera.

Spotkania ze Sztuką to cykl poświęco-
ny różnym dziedzinom sztuki. Do tej pory 
wieczory z prelegentami – Władysławem 
Pitalą i Adamem Fleksem dotyczyły historii 
malarstwa i fotografii. Wykłady i pokazy są 
rodzajem wycieczki przez historię i geogra-
fię sztuki oraz życiorysy najwybitniejszych 
twórców. �

Spotkanie ze sztuką w „Riwierze”

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

- Kulig na Kaszubach w terminach 13, 
14, 20, 27 lutego 2010 r. oraz w innych 
terminach, zależnych od warunków atmos-
ferycznych.

- Największy w Europie Park Rozrywki - 
„Tropikalna Wyspa” pod Berlinem w terminie 
12-14.02.2010 r., 26-28.03.2010 r.

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

- Kanał Elbląski na trasie: Buczyniec - 
Elbląg (ze zwiedzaniem Elbląga) w terminie 
1.05.2010 r. oraz w dniu 2.05.2010 r. na 
trasie: Elbląg - Ostróda (cała trasa)

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

- Warszawa na Weekend Majowy w ter-
minie 1 - 03.05.2009 r.

- Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem w 
dniu 17.07.2010 r. 

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 

stronie www.gdynia.pttk.pl oraz pod nume-

rem telefonu 58 621 77 51.
***

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

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

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

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

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że można już opłacać składki członkowskie 
PTTK za rok 2010. W tym roku składka 
członkowska wynosi: 32 zł normalna, 16 zł 
ulgowa. Opłacona składka za rok bieżący 
ważna jest do końca marca 2011 roku.

***
OM PTTK w Gdyni informuje, iż trwa na-

bór na kurs pilota wycieczek, który rozpocz-
nie się 15 lutego br. Ostatnie wolne miejsca. 
Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 
stronie www.gdynia.pttk.pl

Wiadomości turystyczne



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 939	 Gdynia, 12 lutego 2010 r. - 18 lutego 2010 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1:

- wystawa „Cudowne lata. Muzyka, po-
ezja, 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 zagościła w Muzeum 
Miasta Gdyni.

Twórcy wystawy na trudne lata naszej hi-
storii spojrzeli jednocześnie poprzez pryzmat 
muzyki, poezji, malarstwa, ale też okiem 
fotograficznego obiektywu...

Na wystawę składa się około 100 dzieł 
sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki 
pochodzących z muzeów i zbiorów prywat-
nych całego kraju i tyle samo dokumental-
nych zdjęć autorstwa wybitnych polskich 
fotografików. Prezentujemy malarstwo 
artystów tej klasy, jak: Edward Dwurnik, 
Maciej Bieniasz, Wiesław Szamborski, 
Jan Lebenstein, Marek Sapetto, Andrzej 
Konwerski, Józef Łukomski, Grzegorz 
Moryciński, dzieła rzeźbiarskie Jana Ku-
cza, Jerzego Jarnuszkiewicza, fotogramy 
Marka Karewicza, Erazma Ciołka, Woj-
ciecha Prażmowskiego, Tomasza Sikory, 
Jarosława Tarania, Macieja Osieckiego. 
Wystawie towarzyszy obszerny, bogato 
ilustrowany katalog. 

Autor wystawy - Łukasz Kossowski.
Komisarz wystawy ze strony Muzeum Li-

teratury w Warszawie - Aleksandra Kaiper-
Miszułowicz. Komisarz wystawy ze strony 
Muzeum Miasta Gdyni - Anna Śliwa.

Wystawa potrwa do 28 marca 2010.
- wystawa fotografii Anny Milewskiej pt. 

„Zimowa wyprawa na Mount Everest 1980. 
Zapach zimy 1979/80. Pierwsze wejście 
na Mount Everest”. Gościem specjalnym 
wernisażu będzie Anna Milewska, wdowa 
po Andrzeju Zawadzie, autorka wystawy 
oraz książki „Życie z Zawadą”. Zimowa wy-
prawa grupy polskich himalaistów pod wodzą 
legendarnego Andrzeja Zawady na Mount 
Everest (Czomolungma), najwyższy szczyt 
Ziemi, była przełomową w historii świato-
wego himalaizmu - po raz pierwszy zdobyto 
ośmiotysięcznik w zimie. W przypadającą 17 
lutego 2010 trzydziestą rocznicę zdobycia 
szczytu przez uczestników wyprawy Krzysz-
tofa Wielickiego i Leszka Cichego, pra-
gniemy zaprezentować niezwykłą, premie-
rową wystawę fotografii dokumentujących 
to wydarzenie, z prywatnego zbioru Andrzeja 
Zawady, w wyborze Anny Milewskiej - wdowy 
po Andrzeju Zawadzie. 

Wystawa odbywa się w mieście szcze-
gólnym - Gdyni, gdzie przyznawana jest 
corocznie Nagroda im. Andrzeja Zawady 
dla młodych globtroterów, fundowana przez 
Prezydenta Miasta Gdyni.

Organizatorzy: Muzeum Miasta Gdyni i 
Fundacja „Positive Image”. 

Wystawa potrwa do 21 marca 2010 r.
- do 28.02.2010 r. - wystawa „Hilary Ja-

stak” 
- 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

***
Klub Marynarki Wojennej w Małej Ga-

lerii Klubu MW /ul. Zawiszy Czarnego 1/ 
zaprasza na wystawę prac Benedykta 
Kroplewskiego, 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. 
Wstęp wolny.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

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

***
Do 18 lutego br. w siedzibie Gdyńskiego 

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

***
Wystawa „Gdynia pod żaglami” w Galerii 

Ratusz, mieszczącej się na pierwszym 
piętrze Urzędu Miasta Gdyni potrwa do 26 
lutego 2010 roku. Są to prace uczestników 
konkursu fotograficznego, ogłoszonego la-
tem ubiegłego roku. Każdy z ponad dwustu 
autorów znajdzie na wystawie przynajmniej 
jedno swoje zdjęcie.

Wystawę można  oglądać od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

***
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 13.02.2010r. 
w godzinach nauki szkolnej.  

***
Do 1 marca br. w Klubie Osiedlowym 

Apteka (ul. Opata Hackiego 17A) oglądać 
można wystawę „Moja dzielnica w fotogra-
fii”. Prace zostały wykonane przez młode i 
utalentowane mieszkanki osiedla podczas 
warsztatów fotograficznych w ramach pro-

Wystawy

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
12 .02 pt  godz . 19 .00 PROCES 
13 .02  sb godz . 19 .00 PROCES 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkwej
12 .02 pt . godz . 19:00  SKRZYPEK NA DACHU, musical
13 .02 sb godz . 15 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
13 .02 sb godz .19 .30 SKRZYPEK NA DACHU, musical
14 .02 nd godz . 16 .00 KOLACJA DLA GŁUPCA, Teatr Ateneum, 
Warszawa  z cyklu Goście Teatru Muzycznego 
14 .02 nd godz . 19 .00  KOLACJA DLA GŁUPCA, Teatr Ateneum, 
Warszawa z cyklu Goście Teatru Muzycznego 
17 .02 śr godz . 18 .00 HIPNOZA, Teatr Bajka, Warszawa
17 .02 śr godz . 20 .00 HIPNOZA, Teatr Bajka, Warszawa
18 .02 czw godz . 20 .00 ALOSZA AWDIEJEW recital z okazji 
35-lecia pracy artystycznej 

Spotkanie poetyckie w Cafe „Strych”

jektu: „Rewitalizacja dzielnicy: ulicy Opata 
Hackiego i Zamenhofa”. Fotografie w inte-
resujący sposób przedstawiają codzienność, 
która na pozór wydaje się szara i nieciekawa, 
jednak w pracach nabiera barw i wyjątkowo-
ści. To dobrze znany świat z zupełnie innej 
perspektywy. Strona internetowa Klubu Apte-
ka: http://www.koapteka.ugu.pl/news.php.

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum Kultury 

i Rozrywki Gemini zaprasza do Fotoplastiko-
nu Gdyńskiego na wystawę prac Jerzego 
Edwarda Stachury. Wystawa czynna do 
3.03.2010 r. w godz. od 12.00 do 20.00.

Jerzy Edward Stachura - poeta, bard, 
malarz. Bratanek i uczeń sławnego Steda 
- Edwarda Stachury. Sted nazywał go Ju-
niorem - stąd „ Piosenka dla Juniora i jego 
gitary”. Urodził się 5.01.1951 r. w Gdyni i całe 
dotychczasowe życie spędził na Grabówku. 
Laureat Konkursu o Laur „Czerwonej Róży” 
- Nagroda Peleryny w 1986 r. za tom poezji 
„Na więcej niż jedno życie”. 

Wydał 12 tomików poezji, jedną mikro-
powieść „Mleczne bary” - unikalną płytę z 
piosenkami Edwarda Stachury.

***
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 3 w 

Grabówku oraz Gdyńska Szkoła Społeczna 
zapraszają do zwiedzania fotowystawy pt.: 
„Koty naturalnie piękne…”. Fotografie dzieci 
i młodzieży oraz zaproszonych gości można 
podziwiać do 28 lutego 2010 r . w MBP Filia 
nr 3 w Gdyni, ul. Morska 113.

Zapraszają rodzice oraz nauczyciele 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej.

***
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 

przy ul. Boisko 6 zaprasza na wystawę 
fotograficzną autorstwa Alfonsa Klejny 
„Boże Męki. Kapliczki i krzyże przydrożne 
na Kaszubach”. Ekspozycja prezentuje 
wspomniane obiekty, znajdujące się na te-
renie Gdyni, okolic Trójmiasta oraz powiatu 
kartuskiego i kościerskiego. Projekt i wyko-
nanie - Grażyna Goszczyńska (Gdańska 
Galeria Fotografii Muzeum Narodowego w 
Gdańsku). Wystawę można oglądać w po-
niedziałki, wtorki, czwartki, piątki w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Filia nr 1 ul. Boisko 6 
Gdynia Obłuże w godz. 11.30 - 19.00 do 2 
marca 2010 r. Wstęp wolny.

Wystawa sfinansowana z grantu Urzędu 
Miasta Gdynia. Alfons Klejna - urodzony 
w 1935 roku w Skrzeszewie,członek Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, wykonał 
ogromne dzieło utrwalenia różnorodności 
i mnogości kapliczek, świątków i krzyży 
na Kaszubach.W ciągu czterech lat autor 
przemierzył pięć tysięcy kilometrów, zużył 50 
rolek filmów fotograficznych i wykonał około 
1,5 tysiąca zdjęć. Wystawa prezentowana 
obecnie w bibliotece na Obłużu to niewielki 
wycinek ogromnej pracy autora. �

Przystań Poetycka „Strych” Centrum 
Kultury w Gdyni zapraszają 18 lutego 2010r. 
(czwartek) godz.19.30 na wieczór poetycki 
„Pokolenia” - 84. Urodziny Gdyni:

- promocja tomu wierszy „Ponad losem” 
Kazimierza Sopucha (Gdynia),

- Wolnogdynianka - czyli konkurs na 
krótki wiersz o Gdyni, Gdynią inspirowany 
lub zawierający słowo Gdynia.

Pula nagród - 300 zł plus niespodzianki.

Spotkanie poprowadzą: Paweł Baranow-
ski&Wojciech Boros. Kawiarnia „STRYCH” 
(tel.: 58 620 30 38) Gdynia, pl. Kaszubski 7B 
(wejście od ul. S. Żeromskiego)

Kazimierz Sopuch - emerytowany profe-
sor UG, socjolog kultury, autor wielu prac na-
ukowych, członek SPP, poeta. Ma na swoim 
koncie jedenaście książek poetyckich; laure-
at m.in.: Nagrody „Czerwonej Róży”(1968) 
oraz Medalu Zygmunta Glogera. �
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