
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

W związku z rozpoczynającą się nową 
kadencją Komitetu Regionów Unii Euro-
pejskiej, członkowie Grupy EA (European 
Alliance - Przymierze Europejskie) mianowali 
Stanisława Szwabskiego, Przewodniczą-
cego Rady Miasta Gdyni na stanowisko 
koordynatora politycznego Grupy w Komisji 
CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawo-
wania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i 
Zewnętrznych) Komitetu. 

Obecny zakres kompetencji Komisji 
CIVEX obejmuje tak ważne dziedziny jak: 
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości, polityka imigracyjna, azylowa 
i wizowa, karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, aktywność obywatelska, de-
centralizacja, sprawowanie rządów, lepsze 
stanowienie prawa (w tym zmniejszanie 
obciążeń administracyjnych), wdrażanie trak-
tatu o UE, europejska polityka sąsiedztwa, 
partnerstwo wschodnie i europejska polityka 
śródziemnomorska, zdecentralizowana 
współpraca na rzecz rozwoju oraz rozsze-
rzenia (kwestie globalne nieobjęte pracami 
grup roboczych Prezydium). Będąc politycz-
nym koordynatorem Grupy EA dla tej komisji 
Stanisław Szwabski będzie wspierać prace 
swoich kolegów z grupy oraz koordynować 
organizacje prac komisji. 

Przewodniczący Szwabski został również 
mianowany na członka Eurośródziemno-
morskiego Zgromadzenia Samorządów 
Lokalnych i Regionalnych (ARLEM). �

Stanisław Szwabski 
koordynatorem CIVEXW niedzielę 14 lutego 2010 roku przy 

ul. Kazimierza Górskiego uroczyście 
otwarto pierwszy w Polsce, profe-
sjonalny obiekt zbudowany z myślą 
o uprawianiu rugby. Stadion będzie 
areną zarówno rozgrywek ligowych, jak 
i największych wydarzeń sportowych, 
również o randze międzynarodowej. 
Oficjalnie otwarcie stadionu ogłosił 
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 
Obiekt poświęcił metropolita gdański 
arcybisku Sławoj Leszek Głódź. 

Trybuna usytuowana jest po połu-
dniowej stronie płyty boiska do rugby. 
Pod jej środkową częścią znajduje się 
budynek zaplecza, w którym zlokalizowane są pomieszczenia sportowe, biurowe oraz rekre-
acyjne. Obiekt wyposażony jest m.in. w wentylację mechaniczną i klimatyzację, monitoring 

wizyjny, system komenta-
tora sportowego, telebim, 
instalację nagłośnienia i 
stanowiska dla mediów. 

Budowa stadionu roz-
poczęła się 2 grudnia 2008 
r. i trwała rok. Obiekt kosz-
tował 30 mln zł. Inwesto-
rem jest gmina Gdynia, 
a wykonawcą była firma 
PPHU „MARBUD” Ryszard 
Marcinkiewicz z Gdyni.

W inauguracyjnym me-
czu reprezentacja Polski 
pokonała Arkę 33:5 (19:0).

Więcej informacji na 
stronie internetowej: www.
gdynia.pl .

Narodowy stadion rugby - jak marzenie

Gdynia na planie filmowym
15 lutego 2010 r. wystartowały plenerowe 

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

Autorami scenariusza, wiernie odtwarza-
jącego tamte wydarzenia, w oparciu o losy 
gdyńskiego stoczniowca Brunona Drywy, 
który 17 grudnia zginął od strzały w plecy, a 
także jego rodziny oraz na podstawie relacji 
i dokumentów są: Mirosław Piepka i Michał 
Pruski - dziennikarze, którzy jako kilkuna-
stoletni chłopcy byli świadkami wydarzeń w 
Gdańsku i w Gdyni. Film reżyseruje Antoni 
Krauze. Autorem zdjęć jest Jacek Petrycki, 
a muzyki – Michał Lorenc. 

W głównych rolach zobaczymy: Martę 
Bucką-Honzatko z Krakowa oraz akto-
rów scen trójmiejskich  – Martę Kalmus-
Jankowską i Michała Kowalskiego. W 
rolach epizodycznych wystąpią Wojciech 
Pszoniak - jako Władysław Gomułka, Piotr 
Fronczewski jako Zenon Kliszko, Krystyna 
Janda - jako anonimowa kobieta, Witold 

Dębicki jako Mieczysław Moczar. 
Premiera filmu planowana jest na jesień 

2010 r. (W związku ze zdjęciami do filmu, na 
ulicach Gdyni wystąpią pewne utrudnienia w 
ruchu samochodów i pieszych - informacje 
na ten temat zamieszczamy na str. 7 „Ra-
tusza”).

***
Dwa tygodnie (od 4 do 17 lutego) spę-

dziła w Gdyni ekipa polsko-niemieckiego 
filmu familijnego pt. „Zimowy ojciec”. Zdjęcia 
realizowane były m.in. na terenie Dalmoru – 
statek „Żerań”, stoczni remontowej „Nauta”, 
Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT, 
a także w okolicach Rewy. „Zimowy ojciec” 
to historia 11-letniej dziewczynki o imieniu 
Kattaka, która decyduje się na wyruszenie 
w bardzo ekscytującą podróż z Berlina do 
Polski, w poszukiwaniu własnego ojca. 
Towarzyszy jej starsza opiekunka, 75-letnia 
Lene - Niemka z Prus Wschodnich. 

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 19 stycz-
nia 2010 r. w Jenie (Niemcy), a zakończą 3 
marca. Duża część zdjęć realizowana jest 
na terenie Gdyni i w najbliższych okolicach, 

gdyż twórców filmu urzekła modernistyczna 
architektura miasta oraz niepowtarzalny 
portowy klimat, idealnie pasujący do opo-
wiadanej w filmie historii. Widzowie będą 
mogli zobaczyć w filmie m.in. Estakadę 
Kwiatkowskiego i panoramę Oksywia, Skwer 
Kościuszki z panoramą miasta w tle oraz 
kilka znanych gdyńskich ulic. Filmowcy nie 
ominęli także plaży w Rewie, gdzie zreali-
zowali zdjęcia zatoki. Reżyserem filmu jest 
Johannes Schmid, autorem zdjęć - Michael 
Bertl, a scenografię stworzyli: Dorothee von 
Bodelschwingh i Katarzyna Filimoniuk. W 
filmie występują m.in.: Nina Monka, Ursula 
Werner, Leon Seidel, Merab Ninidze, Ka-
tharina Marie Schubert, Maxim Mehmed. 
Na ekranie zobaczymy także polskich ak-
torów, m.in. Daniela Olbrychskiego, Julię 
Kamińską i aktora Teatru Miejskiego w 
Gdyni – Dariusza Siastacza. 

Premiera planowana jest na grudzień 
tego roku. Miasto Gdynia wspomaga reali-
zację filmu kwotą 360 tys. zł z Gdyńskiego 
Funduszu Filmowego. Budżet „Zimowego 
ojca” wynosi 8 mln zł.  �

Nowi obywatele w urodziny Gdyni
W dniu urodzin Gdyni - 10 lutego - w 

Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Redłowie 
na świat przyszło siedmioro dzieci – dwie 
dziewczynki oraz pięciu chłopców, w tym 
para bliźniąt. Noworodki oraz ich mamy 

odwiedził w szpitalu prezydent Wojciech 
Szczurek. 

Mamy noworodków otrzymały w prezen-
cie listy gratulacyjne, a dzieci - cieplutkie 
rożki okolicznościowe (rodzaj becika) z logo 

„Gdynia dzieciom” oraz maskotki - pluszowe 
misie w sweterku z logo miasta. 

Życzymy, aby nowi gdyńscy obywatele ro-
śli zdrowo i rozwijali się tak jak ich miasto. �

Fotografie wykonał  Bartosz Pietrzak
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10 lutego 1926 roku rozporządzeniem 
Rady Ministrów Gdynia otrzymała prawa 
miejskie. Nieprzypadkowo w tym dniu - w 6. 
rocznicę zaślubin Polski z morzem, których 
dokonał generał Józef Haller, tuż po odzy-
skaniu przez Ojczyznę dostępu do morza. 
10 lutego jest więc tradycyjnie Świętem 
Gdyni.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
Gdyni w Teatrze Muzycznym zostały wręczo-
ne Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„Za wybitne zasługi dla Gdyni” (sylwetki 
laureatów prezentowaliśmy w ubiegłym 
tygodniu w „Ratuszu” nr 939) oraz Nagroda 
Przewodniczącego Rady Miasta - „Czas 
Gdyni” za najlepszą gdyńską inwestycję 
roku 2009. 

Nagroda „Czas Gdyni” przyznawana 
jest co roku gdyńskim inwestorom (osobom 
fizycznym lub prawnym), którzy najbardziej 
przyczynili się do rozwoju miasta w minio-
nym roku. Ma na celu promocję osiągnięć 
gdyńskich firm. Kapituła, przyznając tę na-
grodę, kieruje się następującymi kryteriami: 
wysokość zainwestowanego kapitału, wzbo-
gacenie majątku gminy, liczba utworzonych 
miejsc prac, wpływ na promocję miasta, 
walory architektoniczne obiektu i wpływ na 
otoczenie, poprawa warunków życia miesz-
kańców, wpływ na rozwój turystyki, inwesty-
cje proekologiczne i wpływ na transformację 
gospodarczą miasta. 

Nagrodę „Czas Gdyni” za najlepszą in-
westycję roku 2009 otrzymała firma INVEST 
KOMFORT S.A. za budynek mieszkalno 
- usługowy „Sea Towers”.  Odebrał ją 
prezes firmy Mieczysław Ciomek.

Sea Towers to kompleks budynków skła-
dający się z dwóch wież o funkcji mieszkalnej 
usytuowanych na wspólnej podstawie, w 
której mieści się zaplecze techniczne, ga-
raże, lokale usługowo-biurowe, handlowe 
oraz rekreacyjne. Inwestycja wyróżnia się 
skalą przedsięwzięcia - jest to najwyższy 
budynek o funkcji mieszkalnej w Polsce. 
Realizacja budynku wymagała rozwiązania 
wielu problemów technicznych związanych 
między innymi z posadowieniem w bez-

pośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. W 
miejscu lokalizacji budynku do lat 20-tych 
znajdowało się morze.

Budynek posiada bardzo czytelną, dyna-
miczną formę przestrzenną, zrealizowaną 
przy użyciu wysokiej jakości materiałów 
budowlanych, z dużą dbałością o detal 
architektoniczny. Położenie budynku oraz 
jego wysokość powoduje, że jest on istot-
nym, widocznym z wielu miejsc elementem 
w panoramie Gdyni. Szczególnie istotnym 
od strony morza. Unikalna lokalizacja w 
samym centrum Gdyni oraz szeroki zakres 
funkcji usługowych i rekreacyjnych sprawia, 
że obiekt staje się elementem animacji życia 
publicznego w mieście i niewątpliwie jedną 
z turystycznych atrakcji Gdyni. 

Autorem projektu jest mgr inż. arch. 
Andrzej Kapuścik, biuro architektoniczne 
z Wiednia. 

WYRÓŻNIENIE „Czas Gdyni” za najlep-
szą inwestycję roku 2009 otrzymali: 

- Morski Port Handlowy za przebudowę 
i modernizację ulicy Polskiej - etap I. Na-
grodę odebrał prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia Jerzy Jarosiński. 

Objęty projektem obszar ulic Polskiej, 
Celnej i Rotterdamskiej jest terenem porto-
wo-przemysłowym Gdyni. Charakteryzuje 
się intensywną zabudową przemysłowo-ma-
gazynową i stanowi ważny obszar zaplecza 
portu. Cel inwestycji to dostosowanie para-
metrów technicznych ulic do natężeń ruchu 
i obciążeń, w szczególności po otwarciu 
planowanej nowej bazy promowej. Ulica 
Polska jest bardzo ważną arterią komuni-
kacyjną portu - wyprowadza ruch z portu do 
ul. Janka Wiśniewskiego i dalej przez Trasę 
Kwiatkowskiego do drogi krajowej nr 6 oraz 
poprzez ul. Chrzanowskiego do centrum 
miasta. Ta kompleksowa inwestycja pod-
niosła estetykę całego terenu. Poprawiono 
jakość i wygląd nawierzchni, rozebrano 
liczne zdewastowane i szpecące budynki 
warsztatów, magazynów, kiosków. Usunięto 
stare i zbudowano nowe ogrodzenia, ujed-
nolicono wiaty przystankowe wymieniając 
je na znacznie bardziej estetyczne. Wy-

budowano nowe oświetlenie uliczne oraz 
zrewaloryzowano i znacznie wzbogacono 
szatę roślinną. Projekt umożliwia dalszą 
rozbudowę układu drogowego obsługujące-
go obszary portowe. Zmodernizowana ulica 
Polska poprawia standard obsługi portu i 
firm związanych z tym terenem i gospodarką 
morską. Umożliwia też dalszy rozwój portu i 
miasta. Poprawia również wizerunek Gdyni, 
jako miasta dynamicznego i otwartego na 
nowych inwestorów. Projekt został dofinan-
sowany przez Unię Europejską. 

- Firma MARITEX zbudowała nową 
siedzibę, budynek biurowo-magazynowy. 
Wyróżnia go trafna skala wpisująca się 
doskonale w istniejącą kameralną zabu-
dowę. Architektura twórczo nawiązuje do 
modernizmu gdyńskiego poprzez zasto-
sowanie prostych krawędzi, dużych szkla-
nych płaszczyzn, wertykalnych podziałów 
elewacji oraz elementów detalu. Cechuje 
ją umiar i powściągliwość, które stanowiły 
zasadę projektową najlepszych architektów 
modernistów. Zwraca uwagę elegancja 
detalu fasad, adekwatna do skali i funkcji 
obiektu oraz monochromatyczna kolorysty-
ka, a także zastosowanie współczesnych 
materiałów jak: stal nierdzewna, tynk, szkło. 
Na podkreślenie zasługuje wysoka jakość 
wykonawstwa budowlanego i rozwiązań de-
talu. Założenie urbanistyczne i architektura 
podnoszą rangę terenów biurowo-magazy-
nowo-produkcyjnych ulic Chwaszczyńskiej 
i Rdestowej.

Autorami projektu są architekci: Marek 
Biernat, Michał Żołnierkiewicz i Kaja 
Krajewska.

Nagrodzone zostały także władze Gdyni. 
Złote Krzyże Zasługi przyznane przez prezy-
denta RP otrzymali: Przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Szwabski, wiceprezyden-
ci Gdyni - Ewa Łowkiel, Michał Guć, Marek 
Stępa, Bogusław Stasiak, Sekretarz Miasta 
Jerzy Zając, Skarbnik Miasta Krzysztof 
Szałucki oraz Naczelnik Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Tomasz 
Banel. �

Po uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 84. urodzin Gdyni

9 lutego w Wyższej Szkole Administracji 
i Biznesu odbyła się uroczystość wodowa-
nia książki „Archiwum Morskie Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. W 90-lecie powrotu Polski 
nad Bałtyk”. 

Książka jest unikatowym zbiorem publika-
cji i wypowiedzi Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
a także innych osobistości ważnych dla histo-
rii Polski, Pomorza i Gdyni. W gronie osób, 
których wypowiedzi zostały przywołane w 
„Archiwum” są m.in. Franciszka Cegielska, 
Maria Dąbrowska, Józef Haller, ks. Hilary 
Jastak, Ignacy Mościcki, Gustaw Orlicz-
Dreszer, Ignacy Paderewski, Kazimierz 
Sosnkowski, Melchior Wańkowicz, Tadeusz 
Wenda, ks. Józef Wrycza, Stefan Żeromski. 
Główna część zbioru stanowią prace Euge-
niusza Kwiatkowskiego, począwszy od prze-
mówienia na forum Sejmu w lutym 1927r., 
przez relacje z odbudowy Wybrzeża z lat 
1945-47, skończywszy na oświadczeniu dla 
prasy z 1972 r. Książkę kończą: wypowiedź 
Julity Macierewicz-Ryś, wnuczki E. Kwiat-
kowskiego oraz projekt rezolucji Sejmu w 
90. rocznicę powrotu nad Bałtyk – autorstwa 
prof. Mariana Marka Drozdowskiego, autora 
wyboru tekstów do „Archiwum”. 

O książce: www.eugeniuszkwiatkowski.
blogspot.com.  �

Archiwum Morskie 
KwiatkowskiegoAż 296 osób ma szansę wygrania wy-

jazdu na Światową Wystawę EXPO 2010 
do Szanghaju we wrześniu tego roku. Tylu 
bowiem uczestników zgłosiło się do ósmej 
edycji konkursu „Gdyński Biznesplan”. Naj-
młodszy z nich ma 18, a najstarszy 71 lat.

Oto kilka innych ciekawostek staty-
stycznych. 

Największą grupę tworzą osoby w wieku 
21-30 lat. Jest ich 187. 

Zdecydowana większość, bo aż 245 pro-
jektów biznesplanów dotyczy sektora usług, 
24 – produkcji/rzemiosła, a 23 – handlu. 

W przypadku branż 74 projektów wiąże 
się z IT, technologią informacyjną, 49 z inży-
nierią/budownictwem/ochroną środowiska/ 
technologiami, 37 – turystyką/rekreacją/roz-
rywką, a 32 z gastronomią. 

239 uczestników nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej lub ją zawiesiło, natomiast 
57 to osoby prowadzące taką działalność 
lub pracownicy. 

W drugim etapie uczestnicy dostarczają 
organizatorowi przygotowane biznesplany 
w terminie do 31.03.2010 r. Podczas tego 
etapu w Pomorskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym w Gdyni odbędą się bezpłatne 
szkolenia: Jak założyć działalność gospo-
darczą?, Jak napisać biznesplan? oraz 
Marketing w  firmie. Ze względu na dużą 

liczbę uczestników szkolenia prowadzone 
będą w dwóch grupach. 

Etap trzeci zakończy się wyłonieniem 
finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników 
podczas finałowej gali w dniu 31.05.2010 r. 

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

Przypomnijmy, że konkurs adresowany 
jest przede wszystkim do osób nieprowadzą-
cych jeszcze działalności gospodarczej oraz 
do osób działających już na rynku małych 
przedsiębiorstw.  Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest zobowiązanie do prowa-
dzenia przyszłej bądź też przeniesienia 
obecnej działalności na teren Gminy Gdynia. 

Idea konkursu sprowadza się do umoż-
liwienia realizacji pomysłów biznesowych 
przez ludzi, którzy albo nie mają jakich-
kolwiek doświadczeń na tym polu, albo 
niewielkie i niezbyt udane. Kluczem do po-
wodzenia na rynku jest bowiem dobry, oparty 
na sprawdzonych zasadach biznesplan!

Więcej informacji o konkursie na stronach 
internetowych: www.gdynia.pl i www.przed-
siebiorczagdynia.pl. �

Gdyński Biznesplan – podsumowanie I etapu
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Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki przygotował dla Państwa krótki cykl artykułów dotyczący gospodarowania 
śmieciami. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do wcielania w życie poniższych porad i zaleceń (za tydzień kolejny, ostatni odcinek 
cyklu).

Niech cię oświeci...jasność ze śmieci!

Nieodnawialne zasoby naturalne to mię-
dzy innymi paliwa kopalne, takie jak węgiel, 
ropa naftowa, gaz ziemny. Kiedy zostaną 
już wydobyte, są albo spalane i zamieniane 
na energię, albo stają się surowcem wyko-
rzystywanym do produkcji różnego rodzaju 
produktów, np. tworzyw sztucznych, farb. W 
obecnych czasach potrzebujemy coraz wię-
cej energii. Coraz więcej paliw kopalnych wy-
dobywamy i uszczuplamy ich złoża. Ziemia 
jest zasobna w surowce naturalne, ale nie 
oznacza to, że człowiek może eksploatować 
je bez końca. One też w końcu się wyczerpią. 
Trzeba następnych milionów lat i specjalnych 
warunków, aby te złoża powstały od nowa. 
Na to nie mamy czasu, co więcej, nie mają 
na to czasu nawet następne pokolenia.  

Zatem co można zrobić, aby nie tracić su-
rowców naturalnych w tak szybkim tempie? 
Obecne, nowoczesne technologie pozwalają 
na powtórne wykorzystanie części surowców. 
Dotyczy to szczególnie tych, które mogą być 
odzyskiwane z domowych odpadów. Wśród 
nich są odpady surowcowe, takie jak maku-
latura, plastik, szkło. Pewna część naszych 
śmieci stanie się pełnowartościowymi 
surowcami wtórnymi po wcześniejszym po-
sortowaniu na poszczególne rodzaje, klasy i 
gatunki oraz po wstępnym ich oczyszczeniu. 
Warto wiedzieć, że każda tona odzyskanego 
szkła pozwala zaoszczędzić 1,2 tony piasku, 
sody i wapieni. Z kolei tona papieru wypro-
dukowana z makulatury to oszczędność aż 
26,5 tys. litrów wody i 1,5 tys. litrów ropy. A 
ponowne wykorzystanie, dzięki recyklingowi, 
stosu gazet o wysokości 125 cm, pozwala 
oszczędzić piękną 6 metrową sosnę. 

Dlatego tak ważna jest segregacja od-

padów. Pamiętajmy, że za posegregowane 
odpady przekazane do firmy wywozowej nie 
trzeba dodatkowo płacić. Firma wywozowa, 
z którą podpisaliśmy umowę, ma obowiązek 
je od nas odbierać z odpowiednią często-
tliwością w ramach jednej opłaty za odbiór 
zmieszanych odpadów.

Ktoś w tym miejscu może powiedzieć: „A 
ja wykorzystuję odpady w inny sposób – palę 
nimi w moim domowym piecu, dzięki czemu 
w moich pojemnikach jest mniej śmieci, a w 
domu ciepło.” Takie myślenie jest błędne. 
Spalanie odpadów w domowym piecu jest 
niezgodne z przepisami prawa, w tym pra-
wa lokalnego, tzw. Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. 
Takie postępowanie podlega nawet karze 
grzywny. Nie wolno spalać odpadów na 
własną rękę, bo jest to także niebezpieczne 
ze względu na bardzo szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska substancje, które 
wydzielają się podczas takiego domowego 
spalania. Owszem, domowe odpady mogą 
być wykorzystane termicznie, ale tylko w jed-
nym miejscu – w specjalnych instalacjach do 
termicznego przekształcania odpadów. Tylko 
tam odpady spalane są w bardzo wysokiej 
temperaturze (o wiele wyższej niż w do-
mowych piecach). Ponadto wydobywające 
się spaliny zostają dokładnie oczyszczone 
przez niezwykle skuteczne filtry i w efekcie 
pozbawione toksycznych substancji.

Naukowcy i inżynierowie opracowali 
różne technologie, dzięki którym odpady 
mogą być wykorzystywane jako paliwo 
bezpieczne do produkcji energii cieplnej, a 
nawet elektrycznej. Wartość energetyczna 
odpadów to istotny element przemawiający 

za opłacalnością odzyskania energii w nich 
zgromadzonej. Dzięki rozkładowi gazów 
procesowych do poziomu syntezowego gazu 
opałowego można otrzymać substancję, 
która zdatna jest do dalszego wykorzystania 
w kotłach energetycznych i gazowych silni-
kach energetycznych, które bezpośrednio 
produkują energię elektryczną. Część odpa-
dów, które nie nadają się już do recyklingu 
może stać się też paliwem alternatywnym, 
wykorzystywanym jako zamiennik paliw 
konwencjonalnych. Ich wykorzystanie jest 
możliwe również wyłącznie w wysokospe-
cjalistycznych instalacjach. Nigdy natomiast 
nie mogą one być spalane w domowych 
piecach.

Specjalne technologie, w których wyko-
rzystuje się paliwo pochodzące z odpadów, 
mogą przynieść znaczące korzyści zarówno 
dla środowiska, jak również dla nas samych. 
Po pierwsze oszczędzamy surowce natural-
ne. Po drugie zmniejszamy masę odpadów 
przekazywanych do składowiska. Tylko od 
nas zależy więc, czy potrzebna jest budowa 
nowych składowisk. Segregując odpady, 
działamy także na własny rachunek. Będzie 
on mniejszy, im większa masa wysegrego-
wanych odpadów. Kontakt:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” (rok założenia 1991), ul. Konwalio-
wa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl

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

- ochrona środowiska i edukacja ekolo-
giczna: tel. 58 624 75 15, dos@kzg.pl. �

W niedzielę, 28 lutego 2010 r. o godz. 
12.00 rozpocznie się koncert inaugurujący 
cykl spotkań muzycznych w Muzeum Miasta 
Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.

Na początek „W WIEDEŃSKIM STYLU” 
wystąpi Królewska Orkiestra Salonowa (14 
- osobowa orkiestra bez dyrygenta w stylo-
wych kostiumach).

Soliści: 
– Natalia Walewska – skrzypce;
– Julia Iwaszkiewicz – sopran;
– Krzysztof Gasz – tenor;
– Piotr Sutt – instrumenty perkusyjne.
Koncerty są bezpłatne, obowiązuje bilet 

wstępu do Muzeum – cena 7 zł normalny i 
4 zł ulgowy.

Liczba miejsc ograniczona do 100 osób 
– należy wcześniej przybyć, gdyż organiza-
torzy nie prowadzą rezerwacji.

„W WIEDEŃSKIM STYLU” to koncert z 

udziałem Królewskiej Orkiestry Salonowej 
(Orchestra Reale Da Sala) w pięknych 
stylowych kostiumach. Jak przystało na 
królewski, a więc doskonały zespół, orkiestra 
koncertuje bez dyrygenta, dając posmak 
dawnych królewskich koncertów wiedeń-
skich salonów.

Program złożony z ponadczasowych 
perełek wiedeńskich kompozytorów – Wol-
fganga Amadeusza Mozarta, Jana Straus-
sa, Emeriha Kálmána, Franciszka Lehára 
oraz tych, których dzieła rozbrzmiewały 
we Wiedniu. Zabrzmią słynne przeboje 
tenorowe m. in. z repertuaru Jana Kiepury, 
piosenki neapolitańskie, duety operowe 
– m. in. „Libiamo …” z opery „Traviata”  G. 
Verdiego, duet  G. Rossiniego – który? – to 
niespodzianka, na którą warto poczekać. 
Będą także czardasze, walce, które są nie-
rozerwalną częścią Wiednia.

Kolejne koncerty:
- 28 marca 2010 r. godz. 12.00 - 

„UŚMIECH WIELKIEJ MUZYKI”
- 25 kwietnia 2010 r. godz. 12.00 - „WIEL-

KIE INTERPRETACJE”
- 30 maja 2010 r. godz. 12.00 - „KON-

CERT GWIAZD” – Koncert trzech tenorów
- 17 czerwca 2010 r. godz. 17.30 - wer-

nisaż – „NOKTURN – KOLOR” - wystawa 
prac Andrzeja Łączyńskiego, godz.18.00 
koncert „CHOPIN W ROZTAŃCZONYM 
SALONIE”

- 24 października 2010 r. godz. 12.00 
„OD BACHA DO PIAZZOLLI”

- 28 listopada 2010 r. godz. 12.00 „FA-
SCYNACJE FRYDERYKA CHOPINA”

- 19 grudnia 2010 r. godz. 12.00 „MUZY-
KA W ŚWIĄTECZNYM BLASKU”.

Więcej informacji: www.muzeumgdynia.
pl. �

Spotkania Muzyczne w Muzeum Miasta

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 1 
(obok stoczni Nauta) zaprasza na projekcje 
filmu „Dom zły”, w dniach: 19, 22, 23, 24 
lutego o godz. 18.00 oraz w dniach 19-23 
lutego o godz. 20.00.

Reżyseria: Wojciech Smarzowski, 
występują: Arkadiusz Jakubik, Marian 
Dziędziel, Bartłomiej Topa.

Szczegóły: thriller, Polska, 2009, 105 
min.

Trzymający w napięciu thriller twórcy 
„Wesela”. Nagrodzony na tegorocznej edycji 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 
Gdyni za reżyserię, scenariusz i montaż. 

Wydarzenia okryte mroczną tajemnicą, 
wciągająca fabuła. Tajemnica, zagadka, 
śledztwo. „Dom zły” został okrzyknięty 
polskim „Fargo”. Pewnej deszczowej nocy 
Edward Środoń (Arkadiusz Jakubik) poja-
wia się przypadkowo w domu małżeństwa 
Dziabasów (Kinga Preis i Marian Dziędziel). 
Początkowa nieufność gospodarzy ustępuje 
miejsca tradycyjnej polskiej gościnności. 
Przybysz nie przypuszcza nawet, jak bardzo 
to spotkanie odmieni jego życie. Po kilku 
latach, w tym samym domu ekipa śledcza 
rozpoczyna dochodzenie. W progu ponow-
nie staje Edward Środoń. Tym razem jego 

wizyta nie jest przypadkowa – ma pomóc w 
rekonstrukcji tajemniczych zdarzeń sprzed 
czterech lat. Prowadzący śledztwo porucznik 
Mróz (Bartłomiej Topa) odkrywa, że rozwią-
zanie zagadki może być niebezpieczne nie 
tylko dla podejrzanego. Rozpoczyna się 
dramatyczny wyścig z czasem. Porucznik 
zostanie wciągnięty w niebezpieczną grę. 
„Dom zły” znalazł się w rankingu najlepszych 
filmów roku według magazynu „Kino”.

Bilety: 10 zł.
Więcej informacji: www.klubfilmowy.pl. �

Klub Filmowy zaprasza
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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: 22.02 
- Arkadiusz Bilecki, 1.03 - Kamil Góral, 
8.03 - Krystyna Klimko, 15.03 - Elżbieta 
Konopko, 22.03 - Stanisława Kozłowska, 
9.03 - Marcin Limanin. Z radnymi dyżuro-
wać będą funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
nr 10, ul. Morska 192 tel: 58 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00. 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. Witomiń-
skiej 8. I tak: 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: 25.02 
- Zenon Roda, 4.03 - Regina Szmal, 11.03 
- Rafał Daniluk, 18.03 - Teresa Dyszlewicz, 
25.03 - Zenon Roda. W każdy 2-gi czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

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

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV 
LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-
18.00: 25.02 - wiceprzewodnicząca ZD Irena 
Koszucka, 4.03 - wiceprzewodniczący ZD 
Łukasz Narloch, 11.03 - przewodnicząca 
ZD Danuta Podgórska, 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 po-
niedziałek w godz.18.00-19.00. W pierwszy 
poniedziałek miesiąca tj.1.03 w godz.18.00-
19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej 
Denis. W drugi poniedziałek miesiąca tj. 
8.03 w godz.18.00 - 19.00 dyżuruje radny 
miasta Gdyni Marek Łucyk. Harmonogram 
dyżurów radnych dzielnicy: 22.02- wice-
przewodniczący Zarządu Dzielnicy Daniel 
Prieba, 1.03 - Marta Bejm, 8.03 - Krzysztof 
Blumka, 15.03 - Anna Czeran, 22.03 - prze-
wodniczący Zarządu Dzielnicy Wojciech 
Lipiński, 29.03 - Czerski Jacek. W każdy 
poniedziałek w godz.18.00-19.00 dyżurują 
funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia 
Oksywie i Straży Miejskiej. 

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

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

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

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

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

***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że 

od 22 lutego do 10 marca biuro rady przy 
ul. Steyera 2, tel. 58 665 70 64 z powodu 
przerwy urlopowej będzie czynne jedynie w 
środy w godzinach pełnienia dyżurów przez 
radnych i funkcjonariuszy Policji i Straży 
Miejskiej tj. w godz. 18.00-19.00. Dyżury 
pełnić będą radni 24.02 - Michał Gajowy, 
3.03 Radny Miasta Marek Łucyk, 10.03 
- Antoni Sterniczuk, 24.03 - Krystyn Barli-
kowski. Do kontaktu z radnymi zapraszamy 
również za pośrednictwem adresu e-mail: 
rada.pogorze@gdynia.pl. 

***
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: 24.02 - Urszula Kowalik. W I śro-
dę 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 pełnią 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: 
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.

I tak: 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 ostat-
nią 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

DINO młody, ok. 2 letni, wykastrowany 
pies. Dino nie ma szczęścia w swoim życiu, 
wielokrotnie bowiem trafiał do schroniska, tak 
naprawdę nie wiedząc dlaczego.To bardzo 
fajny, energiczny, skoczny pies. Pewny siebie 
i swojej siły, jednocześnie nastawiony na 
pracę z przewodnikiem. Młody pies z pasją, 
chęcią życia, wesoły, uwielbiający ludzi, choć 
momentami mało delikatny. Dino z sukami 
dogaduje się bez problemów, z psami bywa 
różnie. Świetnie odnalazłby się w domu z 
ogrodem, z wysokim płotem. �

Lucynka, Kokosanka, Rumcajs i Dante. 
To tylko niektóre ze 110 kotów z gdyńskie-
go schroniska Ciapkowo, które czekają na 
adopcję. Każdy ma swoją historię, którą 
będzie można poznać w najbliższą sobotę. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota - 20 
lutego - OTOZ „Animals” organizuje po raz 
czwarty Koci Dzień Otwarty w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 
(ul. Małokacka 3A). 

Stowarzyszenie i schronisko zapraszają 
całe rodziny. Mile widziane będą nie tylko 
osoby chętne do adopcji „ciapkota”, ale 
wszyscy chcący po prostu odwiedzić zwie-
rzaki i wziąć udział w zabawie. Organizatorzy 
przygotowali liczne atrakcje. 

W programie kociego święta, które potrwa 
od godz. 11.00 do 14.00: 

- loteria fantowa na rzecz schroniska;
- koci sklepik;
- Kocie Ostatki, czyli każda buzia przy-

pomina koci pyszczek – makijaże dla naj-
młodszych;

- kolorowanki dla dzieci;
- od godz. 12.30 aukcja prac gdyńskich 

artystów plastyków: Aliny Jackiewicz-Kacz-
marek, Magdaleny Hanysz-Stefańskiej, 
Joanny Kamirskiej-Niezgody (dochód z 
aukcji również zostanie przeznaczony na 
działalność schroniska). 

Lekarze weterynarii odpowiedzą na 
pytania dotyczące adopcji „tygrysów kana-

powych”, a  kocie opiekunki udzielą porad 
behawioralnych w przypadku ewentualnych 
problemów właściciela z jego zwierzakiem. 

Osoby, które już przygarnęły kota ze 
schroniska powiedzą „Dlaczego dobrze jest 
zaadoptować dorosłego kota?”. Aklimatyza-
cja dorosłego kota w nowym domu przebiega 
łatwiej i szybciej. Jego charakter jest znany 
i można zwierzę zostawić same na kilka 
godzin. Nie należy jednak zapominać, że „to 
kot posiada człowieka”, a nie odwrotnie 
i nigdy nie będzie on tak zdyscyplinowany 
jak pies. 

„Ciapkoty” są wykastrowane, wysteryli-
zowane, po szczepieniach, przeszły odpo-
wiednią kwarantannę i posiadają książeczki 
zdrowia. Bezdomne koty tęsknią za swoim 
człowiekiem, dlatego organizatorzy zachę-
cają do odpowiedzialnej adopcji. Na pewno 
uszczęśliwi to zwierzaka, który pragnie 
towarzystwa. Pocieszające, że w zeszłym 
roku adoptowano 388 kotów ze schroniska 
„Ciapkowo”.

Na stronie internetowej: http://ciapkowo.
pl/index.php?location=koty znajdują się 
zdjęcia kotów z Ciapkowa wraz z opisami 
ich charakteru. 

Jednocześnie przypominamy, że w schro-
nisku znajduje się 270 psów. „Ciapkowo” 
zaprasza wolontariuszy, którzy chcieliby je 
wyprowadzać na spacer. Pamiętajmy, że 
pies wybiegany, to pies szczęśliwy. �

Mrucząca sobota

Zima nie odpuszcza. Przywykłe do dokar-
miania przez ludzi ptaki, zwłaszcza łabędzie, 
kaczki i mewy właśnie teraz potrzebują naj-
bardziej pomocy ludzi. Pamiętajmy jednak, 
że najgorszą karmą dla ptaków jest CHLEB! 
Najlepsze są ziarna, suszone warzywa, 
owoce, zboża, śruta. 

Apelujemy też do wszystkich mieszkań-
ców o pomoc innym zwierzętom w przetrwa-
niu mrozów. Pamiętajmy, że nie należy po-
zostawiać zwierząt na zewnątrz budynków, 
szczególnie dotyczy to osobników starych i 
chorych! Budy dla psów należy uszczelnić, 
wypełnić słomą oraz przybić zasłonkę z 
grubego koca przed wejściem. Nie zapo-
minajmy o regularnym napełnianiu misek 
świeżą wodą. Pies powinien otrzymać wyso-
kokaloryczyną karmę. Metalowe łańcuchy 

nie mogą być zakładane bezpośrednio 
na szyję bez skórzanej obroży. W czasie 
największych mrozów należy psa spuścić, 
oczywiście na ogrodzonym terenie. Psy ras 
nieprzystosowanych do niskich temperatur 
i szczeniaki nie mogą długo przebywać na 
zewnątrz, a na noc należy je bezwzględnie 
zabrać do domów lub ocieplonych pomiesz-
czeń gospodarczych. Pamiętajmy, że koty 
nie są przystosowane do mrozów i w tak 
niskich temperaturach giną. Nie pozostawiaj-
my ich na zewnątrz! Pozwólmy im schronić 
się np. w piwnicy.

Porady na temat pomocy bezdomnym 
kotom oraz tworzenia pomieszczeń dla nich 
można uzyskać w schronisku „Ciapkowo” 
(tel. 58 622 25 52) lub w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (tel. 58 66 20 201). �

Pamiętajmy zimą o zwierzętach!

W marcu 2010 r., na terenie całego kra-
ju, niektóre kliniki, lecznice weterynaryjne 
zgodziły się na wykonywanie zabiegów 
sterylizacji/kastracji po preferencyjnej, niż-
szej cenie.

Maksymalna cena zabiegów bezpro-
blemowych (wraz z opieką pooperacyjną 
np. zdjęcie szwów, podanie antybiotyku) w 
czasie ogólnopolskiej akcji sterylizacji będzie 
wynosiła: suka 200 zł, kotka 100 zł, pies 120 
zł, kocur 60 zł.

Oto lista klink weterynaryjnych w Gdy-
ni, uczestniczących w akcji:

- Przychodnia Weterynaryjna Dr Vet 
ul. Legionów 119D/U Redłowo
tel. 58 622 01 89 kom. 668 037 111 
e-mail: legionow@drvet.pl www.drvet.pl 
UWAGA! Akcja trwa tu od początku marca 

do końca kwietnia. 
- Crisvet. Przychodnia Weterynaryjna 
lek. wet. Rafał Chorosiński 

ul. Warszawska 42 tel. 58 620 44 84 
www.crisvet.pl 
- Gabinet Weterynaryjny Małgorzata 

Hejduk-Cichosz 
ul. Gorczycowa 12/7 tel. 58 629 65 44. 
Celem akcji jest:
- troska o zdrowie zwierząt towarzyszą-

cych: psów i kotów; 
- zwrócenie uwagi na odpowiedzialną 

opiekę, kontrolę narodzin zwierząt; 
- zmniejszenie ilości czworonogów bez-

domnych trafiających do schronisk; 
- zmniejszenie kosztów ponoszonych 

przez społeczeństwo na bezdomne zwie-
rzęta; 

- przekazanie pełnej informacji na temat 
zabiegu kastracji, jego zalet i wad.  

Więcej informacji: http://www.arka.stre-
fa.pl/Akcja-2010/akcja_sterylizacji_2010.
html �

Marzec miesiącem sterylizacji zwierząt

Ferie                                
w Akwarium Gdyńskim

Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu 
Rybackiego zaprasza do 28 lutego br. na 
„Ferie pod Amazońskim Słońcem”.

W klimat tej tętniącej życiem krainy po-
zwolą wczuć się warsztaty bębniarskie. 

Codziennie wszyscy chętni mogą dać 
upust swoim umiejętnościom artystycznym 
biorąc udział w konkursach: „Najdłuższa ana-
konda świata” i „Kolory Amazonii”. Czekają  
zagadki do rozwiązania – w grze zespołowej 
zdobywać można złoto Inków, w laborato-
rium biologicznym poznawać barwy świata, 
a chętni mogą wyrazić się artystycznie w 
„Indiańskiej pracowni plastycznej”.

28.02.2010 r. w niedzielę odbędzie się 
„Indiański bal karnawałowy” oraz uroczyste 
zakończenie „Ferii pod Amazońskim Słoń-
cem”. 

Odkąd hiszpańscy konkwistadorzy wy-
lądowali nad Amazonką, stało się jasne, 
że żadna inna kraina na świecie nie była 
tematem tak wielu fantastycznych opowieści 
i nie naraziła tylu osób na śmierć. Zarówno 
dżungla, jak i jej mieszkańcy nie chcieli dzie-
lić się z przybyszami swoimi tajemnicami. W 
nadchodzące ferie wszystkie te tajemnice 
można odkryć w Akwarium Gdyńskim.

W okresie ferii zimowych jednemu opieku-
nowi dziecka przysługuje bilet ulgowy.

Szczegółowy program feri znaleźć można 
na stronie internetowej: http://www.akwa-
rium.gdynia.pl/edukacja/ferie_zimowe2010.
html. �
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Uroczyste obchody 84. urodzin Miasta 
Gdyni rozpoczął finał konkursu informatycz-
nego Gdynia Informatics Cup. Z tej okazji 
Gdynia gościła najlepszych gimnazjalistów 
i licealistów z Trójmiasta, Bydgoszczy, 
Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, którzy 
w trakcie trwających od września 2009 r. 
eliminacji internetowych zdobyli największą 
liczbę punktów. Zawody, które odbyły się w 
Pomorskim Parku Naukowo-Technologicz-
nym, rozpoczął indywidualny start zawod-
ników w kategorii do lat 15 i do lat 17. Na-
stępnie uczestnicy zmagali się w zawodach 
drużynowych, gdzie ważna była nie tylko 
umiejętność rozwiązywania problemów al-
gorytmicznych, ale także organizacja pracy, 
strategia i skuteczna komunikacja w zespole. 
Celem czteroosobowej drużyny jest bowiem 
rozwiązanie zadania z fizyki, matematyki i 

informatyki, mając do dyspozycji tylko dwa 
komputery.

Autorami wyjątkowych zadań był m.in. 
tegoroczny maturzysta III LO w Gdyni Jakub 
Pachocki - zwycięzca wielu konkursów, 
m.in. srebrny medalista Międzynarodowej 
Olimpiady Informatycznej w Bułgarii (2009).  
Za sukces organizatorzy uważają liczny 
udział dziewcząt w zawodach – w indywi-
dualnych wystartowały Marta Śmigielska z 
Warszawy i Jadwiga Słowik z Gdyni, a w 
drużynowych dodatkowo Agnieszka Dudek 
i Anna Kubik z Wrocławia oraz Magdalena 
Stasiewicz z Białegostoku. 

W Gali uczestniczyli: Prezydent Gdyni 
Ewa Łowkiel, Naczelnik Wydziału Edukacji 
Krystyna Przyborowska oraz Mistrz Świata 
w Programowaniu (Meksyk, 2006) Filip 
Wolski, absolwent III LO w Gdyni. �

Gdynia Informatics Cup 

Trwa 11. edycja konkursu „Gdynia bez 
barier”, który ma wspierać pełne i aktywne 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 
życiu Gdyni. „Gdynia bez barier” to część 
„Programu kompleksowych działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych”, uchwalonego 
przez Radę Miasta Gdyni w listopadzie 
2000 r. Celem konkursu jest wyróżnienie 
wszystkich instytucji, organizacji i osób pry-
watnych – autorów pomysłów i udogodnień 
(już istniejących bądź w fazie projektu), 
pomagających przełamać stereotypy my-
ślenia o niepełnosprawności. Nagradzane 
są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji 
barier architektonicznych, komunikacyjnych 
i społecznych, utrudniających życie osobom 
niepełnosprawnym. Zasady konkursu:

1. Przystępujący do konkursu składa 
wniosek, który powinien zawierać: imię i 
nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej, 

tytuł programu, cel, propozycję innowacji 
i rozwiązań, kategorię (architektoniczna, 
społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie powinien przekraczać obję-
tości 5 stron formatu A-4.

2. Wniosek może złożyć osobiście autor 
pomysłu lub osoba trzecia – typująca auto-
ra, obiekt, czy program. Wniosek może też 
nominować Kapituła konkursu.

3. Instytucje i osoby prawne przedstawia-
ją programy już zrealizowane. 

Wnioski można składać do 26 lutego 
2010 r. w Samodzielnym Referacie do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta 
Gdyni - I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 a, 
tel. 58 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@
gdynia.pl .

Finał konkursu „Gdynia bez barier” plano-
wany jest na 13 kwietnia 2010 r. i odbędzie 
się, jak co roku, w Teatrze Muzycznym.  �

Gdynia bez barier - konkurs po raz jedenasty

Fundacja Samarytanie oraz Przedszkole 
Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają ro-
dziców dzieci w wieku przedszkolnym na 
warsztaty psychologiczno - edukacyjne  w 
ramach projektu Akademia Rodzica. Warsz-
taty są prowadzone przez specjalistów tj.  
psychologów i terapeutów rodzinnych. 

Celem projektu jest poznanie kolejnych 
faz rozwoju dziecka w wieku  przedszkolnym 
(jego problemów i pomocy w ich rozwiązy-
waniu) oraz relacji z rówieśnikami. 

Spotkania odbywają się w każdy I-szy  
wtorek m-ca o godz 18.00  w Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 -
Maja 27/31. Najbliższe spotkanie 2 marca br. 
Temat: „Jak rozmawiać z przedszkolakiem”. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc 20. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 
58 624 10 71 lub 697 72 68 81. e-mail: fun-
dacja@samarytanie.pl 

***
Zapraszmy wszystkich rodziców, którzy 

doświadczają trudności w wychowaniu 
dziecka lub/ i po prostu chcą wzbogacić 
swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze 
na spotkanie zatytułowane „Jak rozwiązywać 
problemy i konflikty?” dnia 1 marca 2010 r. na 
godz. 16.30. Zajęcia mają charakter wykła-
dowo-warsztatowy, trwają 2,5 godziny.  

Miejsce spotkania: Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni, ul. 
Opata Hackiego 13, sala nr 10,  tel. 58 623 
31 39. Spotkanie odbywa się w ramach co-
miesięcznych zajęć otwartych dla rodziców 
pt. „Szkoła dla rodziców”. �

Dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, Rada 
Rodziców oraz Komitet Organizacyjny 
Jubileuszu Obchodów 50-lecia Szkoły ser-
decznie zaprasza wszystkich absolwentów 
i nauczycieli na uroczystość jubileuszową, 
która odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. 

W sobotę 24 kwietnia 2010 r. o godz. 
10.00 rozpocznie się Dzień Absolwenta, 
wtedy będzie można spotkać dawnych 
znajomych ze szkolnej ławy oraz swoich 
nauczycieli.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w uroczystościach prosimy o kontakt 
z sekretariatem szkoły, tel. 58 620 66 64, 
tel./fax: 58 661 52 50 lub drogą e-mailową: 
ssp26gdynia.wp.pl. �

50 lat SP 26

Z okazji obchodów Tygodnia Pomocy 
Ofiarom Przestępstw w dniach 22- 25 lutego 
(poniedziałek – czwartek) doradcy gdyńskie-
go Biura Porad Obywatelskich pełnić będą 
bezpłatny dyżur doradczy na I piętrze Sądu 
Rejowego w Gdyni. 

W tych dniach siedziba biura na ul. Trau-

gutta 2 będzie nieczynna dla klientów. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-

nych do skorzystania z porad w tych dniach 
do Sądu Rejowego w Gdyni Pl. Konstytucji 5. 

Doradcy będą również rozdawać bez-
płatne broszury „Przewodnik po Sądzie 
Rejonowym w Gdyni”. �

Doradcy w sądzie

Podziękowanie
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 Szko-
le”, zorganizowanego 28 stycznia 2010 r., 
Zarządowi Portu Morskiego Gdynia S.A. oraz 
Dyrekcji Multikina w Gdyni. �

W sobotę 20 stycznia br. o godz. 16.00 
Kółko Dzieciaste zaprasza do Klubu Kultury 
„Bałtyk”, ul. Narcyzowa 1 na bajkę „Złota 
rybka” w wykonaniu Teatru „Narwal” z Bia-
łegostoku. Wstęp 10 zł 

Przed stu wiekami, gdzieś nad wielkim 
morzem... W małej chatce na skraju lasu, żył 
Jakub wraz ze swą żoną Laurą. Byli biedni, 
ale bardzo szczęśliwi. Jakub łowił ryby, a 
czasem przynosił Laurze małe bursztyny 
znalezione nad brzegiem morza. Żona w po-
dzięce przędła nici i dziergała ciepłe swetry 

oraz skarpety, które ogrzewały zmarznięte 
stopy Jakuba podczas morskich wypraw.             
I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie...
Tak rozpoczyna się jedna z najbardziej 
znanych baśni, na której wychowało się 
wiele pokoleń. Uczy pokory i szacunku do 
otaczającego nas świata. Razem z rybakiem 
przemierzamy błękitne morze, próbujemy 
dokonać właściwych wyborów.

Informacje: Lucyna Labudda, tel.: 504 
038 470 www.kolkodzieciaste.pl; info@
kolkodzieciaste.pl; l.labudda@gmail.com. �

Teatrzyk dla dzieci

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Po-
szkodowanym w Wypadkach Drogowych i 
Innych Zdarzeniach „Inter Alia” udziela bez-
płatnych porad prawnych na temat uzyskania 
odszkodowania, kontroli działalności firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji 
z firmami ubezpieczeniowymi. 

Zajmuje się również organizowaniem 
niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy 
prawnej przed sądami i innymi urzędami. 
Informacje : Gdynia; ul. Abrahama 15; tel  58  
620 55 99; fax 58 620 48 79.  �

Pomogą po wypadkuZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw gospodarczych.
Wymiar etatu: pełny wymiar. Miejsce wykonywania pracy: Gdynia. Rodzaj umowy: umowa o 
pracę zgodnie z k.p. Wykształcenie: wyższe techniczne lub związane z organizacją i zarządza-
niem. 
Główne obowiązki:  nadzór nad pracownikami obsługi w celu zapewnienia prawidłowych warunków 
technicznych funkcjonowania szkoły,  nadzór nad wykonywaniem nakazów jednostek kontrolujących 
szkołę pod względem technicznym oraz bhp i p.poż, nadzór, organizacja i rozliczanie czasu pracy 
pracowników obsługi, nadzór nad zabezpieczeniem mienia szkoły.
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w 
Gdyni - ul. Legionów 27 - w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z 
dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw gospodarczych” w terminie do dnia 
1 marca 2010 roku do godziny 10.00. Telefon kontaktowy: 58 6221833 w 44 lub 35.
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Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni 
informuje, że do 30 kwietnia 2010 r. pra-
cownicy Urzędu Miejskiego Gdyni roznoszą 
decyzje wymiarowe podatku od nierucho-
mości na rok 2010 r. Dostarczanie decyzji 
mieszkańcom odbywa się: od poniedziałku 
do piątku w godz. od 16.00 do 20.00, w so-
boty w godz. od 10.00 do 16.00 

Każdy z pracowników posiada 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. �

Uwaga, podatek                   
od nieruchomości 2010

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, 
dla których zabrakło miejsca we wrześniu, 
mogą teraz zapisać swoje pociechy. Zwolniły 
się bowiem miejsca w kilkunastu placów-
kach. Oto lista:

Przedszkole Samorządowe Nr 4, ul. 
Tatrzańska 18 (Działki Leśne, tel. 58 621 
63 99):

- 2 miejsca dla 3 latków, 
- 3  miejsca  w grupie 5/6 latków,
Przedszkole Samorządowe Nr 9, ul. Bpa 

Dominika 5 (Wzgórze, tel. 58 622 26 51)
- 1 miejsce  w grupie 5/6 latków,
Przedszkole Samorządowe Nr 19, ul. 

Harcerska 4 (Wzgórze, tel. 58 622 12 42):
- 1 miejsce w dla 3 latka,
- 1 miejsce dla 4 latka, 
- 6 miejsc dla 5 latków,
- 1 miejsce dla 6 latka,
Przedszkole Samorządowe Nr 24, ul. 

Korczaka 22 (Redłowo, tel. 58 622 27 51):
-  1 miejsce dla 5 latka,  
Przedszkole Samorządowe Nr 25, ul. A. 

Necla 14 (Wzgórze, tel. 58 620 18 28):
-  2 miejsca dla 3 latków, 
-  1 miejsce dla 4 latka, 
Przedszkole Samorządowe Nr 30, ul. 

Zielona 53 (Babie Doły, tel. 58 665 82 88):
- 1 miejsce dla 5/6 latków, 

Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Za-
menhoffa 8 (Leszczynki, tel. 58 623 20 15):

- 2  miejsca dla 4 latków,
- 5 miejsce dla  5 latków,
- 2 miejsca w grupie 6 latków
Przedszkole Nr 43 „Jantarek”, ul. Śmido-

wicza  59 (Oksywie, tel. 58 625 32 85):
-  2 miejsca w grupie 5/6 latków 
Przedszkole Samorządowe Nr 44, ul. Ta-

tarczana 4 (Karwiny I, tel. 58 629 30 62)
-  5 miejsc  dla 5 latków, 
Przedszkole Samorządowe Nr 47, ul. Ma-

ciejewicza 9 (Obłuże, tel. 58 625 92 34):
-  2 miejsca dla 4 latków, 
-  1 miejsce dla 5 latka, 
Przedszkole Samorządowe Nr 49, ul.  

Steuera 2 (Pogórze, tel. 58 625 54 93 )
-  1 miejsce w grupie 5/6 latków 
Przedszkole Samorządowe Nr 51, ul. 

Władysława IV 52 (Wzgórze, tel. 58 620 
85 03:

- 3 miejsca dla 4 latków, 
- 4 miejsca dla 5 latków, 
- 3 miejsca dla 6 latków, 
Przedszkole Samorządowe Nr 52,ul. Kra-

sickiego 4 (Wzgórze, tel. 58 661 32 62 ):
- 1 miejsce dla 3 latka, 
-  2 miejsca dla 4 latków,
-  3 miejsca dla 5/6 latków. �

W dniach 01.10.2009 r. - 31.12.2009 r. 
Stowarzyszenie „Eleusis” przeprowadziło 
na terenie miasta Gdyni akcję charytatywną 
„Być jak Święty Mikołaj”. Celem, jak co roku, 
było obdarowanie dzieci z najuboższych 
gdyńskich rodzin paczkami bożonarodzenio-
wymi. W związku z powstałymi problemami 
rachunkowymi stowarzyszenie informuje 
ponownie, że dzięki Państwa ofiarności 
pozyskało niezbędne artykuły do paczek na 
kwotę: 53 485,84 zł. (zbiórka w darach - 47 
219,99 zł; wpłaty na konto bankowe- 2000 
zł; datki do puszek- 4265,85 zł). Stworzyło 
1855 paczek dla dzieci, których koszt wyniósł 
47565,87 zł. Dodatkowo przygotowało 56 
paczek rodzinnych dla rodzin najbardziej 
potrzebujących na kwotę 5912,87zł. Sto-
warzyszenie dziękuje wszystkim osobom, 
które hojnie wspierały akcję, a za zaistniałe 
nieprawidłowości przeprasza! �

Wolne miejsca w gdyńskich  przedszkolach 

Rozliczenie akcji - 
sprostowanie

W poniedziałek – 15 lutego – rozpoczęły 
się plenerowe zdjęcia do „Czarnego czwart-
ku”, pierwszego filmu fabularnego o masa-
krze grudniowej w 1970 r. w Gdyni. 

Realizacja zdjęć plenerowych (głównie w 
weekendy) wiąże się z koniecznością  zmian 
w organizacji ruchu i pewnymi utrudnienia-
mi, zwłaszcza w rejonie przystanku Gdynia 
Stocznia, ale również w okolicy Urzędu Mia-
sta.  Filmowcy mają nadzieję, że zostaną one 
przyjęte przez gdynian ze zrozumieniem.

Przekazujemy komunikat Zarządu Dróg i 
Zieleni w Gdyni, zawierający harmonogram 
zmian w ruchu drogowym i ruchu pieszych. 

- 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); 

- 24 lutego 2010 r.: ul. Polska 13 (za-
mknięcie ul. Polskiej – jezdnia na dojeździe 
do w/w budynku w godz. 16.00 - 21.00);

- 27 lutego 2010 r.: zamknięcie ul. Abra-
hama w godz. 9.30 - 11.30  oraz zamknięcie 
ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Władysława 
IV do ul. Świętojańskiej i Świętojańskiej 
od Starowiejskiej do Armii Krajowej w 
godz.10.30 - 15.30;

- 27 lutego 2010 r.: al. Zwycięstwa, od 
granicy Miasta Gdyni do nieczynnej stacji 
paliw Orlen (od godz.14.00 zamknięcie pra-
wego pasa jezdni na kierunku do centrum 
Gdyni, w godz. 16.30 - 21.00 kilkunastominu-
towe całkowite zamknięcia w/w jezdni);  

- 28 lutego 2010 r.: ul. Morska od skrzy-

żowania z ul. Warszawską do skrzyżowania 
z  ul. Grabowo (tymczasowy ruch dwukierun-
kowy na jezdni prowadzącej ruch w stronę 
centrum Gdyni w godz. 4.00 - 10.00);

- 28 lutego 2010 r.: tunel pod torami PKP 
i SKM na ul. Podjazd (zamknięcie ulicy Pod-
jazd na odcinku od ul. Morskiej i Śląskiej do 
ulicy 10 Lutego w godz. 9.00 - 14.00);

- 2 marca 2010 r.: wejście do Dowództwa 
Marynarki Wojennej na Skwerze Kościuszki 
(wstrzymanie ruchu na odcinku Skweru 
Kościuszki, jezdnia jednokierunkowa na 
odcinku od ul. Waszyngtona do Żeromskiego 
w godz. 12.00 - 20.00);

- 6 marca 2010 r.: obszar przed budyn-
kiem Urzędu Miejskiego - rejon skrzyżowania 
ul. Świętojańskiej i al. Piłsudskiego (całko-
wite zamknięcie al. Piłsudskiego na odcinku 
od  ul. Legionów do ul. Świętojańskiej w 
godz. 4.30 - 17.00, ul. Świętojańska na 
odcinku od ul. Partyzantów do ul. Traugutta 
tylko chwilowe wstrzymanie ruchu na czas 
realizacji zdjęć); 

- 7 marca 2010 r.: obszar Skweru Plymo-
uth - rejon skrzyżowania ul. Świętojańskiej  
i al. Piłsudskiego (całkowite zamknięcie al. 
Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionów do 
ul. Świętojańskiej w godz. 4.30 - 17.00, ul. 
Świętojańska w obszarze nagrywania filmu 
- tylko chwilowe wstrzymanie ruchu na czas 
realizacji zdjęć);

- 11 marca 2010 r.: rejon skrzyżowania 
ulic: Witomińskiej  i Cmentarnej, przed wej-
ściem na teren cmentarza komunalnego w 
Gdyni-Witominie (całkowite wstrzymanie 
ruchu tylko na czas ujęć na ul. Witomińskiej 
oraz zajęcie parkingu przy cmentarzu w 
godz.19.00 - 22.00);

- 16 marca 2010 r.: ul. Biskupa Dominika  
(całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu pojaz-
dów tylko na czas wykonywania ujęć w godz. 
8.00 - 23.00). 

W związku z wyżej wymienionymi utrud-
nieniami Zarząd Dróg i Zieleni prosi uczest-
ników ruchu drogowego o zachowanie 
szczególnej uwagi, dostosowanie do wpro-
wadzanych zmian oraz podporządkowa-
nie się poleceniom wydawanym przez 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

Z utrudnieniami muszą liczyć się także 
pasażerowie komunikacji miejskiej. Zmia-
ny dotyczą linii: 23, 24 i 723, R, 146, 150, 
152, 170, 172, 173, 194, 282, N10, N94.

Szczegóły: www.zkmgdynia.pl �

„Czarny czwartek” – zmiany w ruchu drogowym

Komitet Organizacyjny działający 
przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdy-
ni, przeprowadził zbiórkę pieniężną w 
okresie od 1.12.2009 r. do 1.02.2010 r. 
na leczenie i rehabilitacje oraz zaopatrze-
nie ortopedyczne dla Kamila Budzyła. 

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki 
wydał Prezydent Miasta Gdyni, nr zezwo-
lenia OBO.5022-23/2009 z 18.11.2009 r. 
Komitet Organizacyjny zebrał 2761,31 ze 
sprzedaży cegiełek (kalendarzy) o wartości 5 
zł oraz nie poniósł kosztów przeprowadzenia 
zbiórki pieniężnej. �

Po zbiórce publicznej

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni 
informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 9 
ust. 6 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz. 
U. z 2006 r. Nr. 121 poz. 844 ze zm.) dnia 
15 lutego 2010 r. minął termin składania 
deklaracji DT-1. Tego samego dnia należało 
wpłacić pierwszą ratę podatku od środków 
transportowych. Powyższy podatek pobiera 
się od pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony.  �

Wydział Dochodów UM 
informuje
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Kalendarium wydarzeń II wojny światowej w Gdyni - 23.08.1945 - 31.12.1945
Prezentujemy ostatni odcinek kalendarium wydarzeń wojennych w Gdyni, które opracował Jacek Ostapkowicz z Muzeum Miasta 

Gdyni. Przedstawiamy wydarzenia roku 1945 (od  23.08. do 31.12). 
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Trzy zespoły - z Bułgarii, Wrocławia oraz z Liceum Plastycznego w Orłowie biorące udział w II Międzynarodowym Festiwalu Rzeźb 
Lodowych stworzyły przy Bulwarze Nadmorskim (Skwer Arki Gdynia) rzeźby, których motywem przewodnim były urodziny Gdyni, a kon-
kretnie elementy marynistyczne i wszelkie skojarzenia związane z morzem. Specjalnie preparowany, krystalicznie przezroczysty lód w 
postaci 66 brył, ważących prawie 9 ton, został sprowadzony z Wrocławia.

Rzeźby można było podziwiać w dniach 6 - 17 lutego, a w piątkowy wieczór 12 lutego również w laserowej iluminacji. Oto kilka fotografii, 
które pokazują piękno lodowych figur.  �

Rzeźby lodowe w fotografii
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Rzeźby  lodowe w iluminacji laserowej. Fotografię dostarczył organizator pokazu - firma Eventcom

Rzeźby lodowe w iluminacji laserowej. Fotografię dostarczył organizator pokazu -  firma Eventcom

Rzeźby lodowe w iluminacji laserowej. Fotografię dostarczył organizator pokazu - firma Eventcom
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Zapisy do
Mini Przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138, 
zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Prowadzi 
zajęcia z muzyki, rysunku, plastyki. Uczy 
śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Zajęcia 
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 13.00. Ilość 
miejsc ograniczona. Fundacja Samarytanie, 
tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, e-mail fun-
dacja@samarytanie.pl

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 
2,5-5 lat do swojej placówki w Gdyni Wi-
tominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przed-
szkole”. Codzienne zajęcia: język angielski, 
muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, 
nauka pływania. Posiada salę gimnastyczną, 
plac zabaw, basen. Dni otwarte placówki w 
miesiącu marcu br. Tel. 58 624 10 71, 697 
72 68 81 www.mali.samarytanie.pl, e-mail 
fundacja@samarytanie.pl

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

kursy językowe przygotowane specjalnie dla 
seniorów. Proponuje kursy języków hiszpań-
skiego, włoskiego, angielskiego i niemiec-
kiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy 
kurs na kilku poziomach zaawansowania. 
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. 
Organizuje także wyjazdy edukacyjne do 
Anglii i Niemiec. Zaprasza na kursy nauki 
obsługi komputera. 

Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Kra-
jowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: 
info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni 

przyjmuje dodatkowe zapisy na kursy języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych  na 
wszystkich poziomach zaawansowania. Za-
jęcia organizowane są przy wsparciu Goethe 
Institut. Zapisy wyłącznie telefoniczne 25 
i 26 lutego w godz. 10.30 - 12.00. Dodat-
kowe informacje: tpngdynia@op.pl, www.
tpngdynia.dl.pl

***
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców im. Pedro Arrupe w Gdyni zaprasza 
na szkolenia zatytułowane:

- „Kultura Młodzieżowa”, które odbędzie 
się 6 marca 2010 (sobota, godz. 9.00-16.30). 
Szkolenie poprowadzą Bożena Prątnicka-
Olszewska oraz Zbigniew Kruszewski. 
Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony 
na www.arrupe.org. lub telefonicznie pod 
numerem 58 661 65 82.

-  „Papierowe ozdoby w sztuce origami”, 
które odbędzie się 13.03.2010 roku  w godzi-
nach: I grupa: 9.00 - 12.15, II grupa: 14.00 
- 17.15. Miejsce: Gdynia, ul. Tatrzańska 35 
(gmach Gimnazjum i Liceum Jezuitów). 
Zgłoszenia poprzez formularz umieszczony 
na www.arrupe.org. lub telefonicznie pod 
numerem 58 661 65 82.

- „Efektywne notowanie”, które odbędzie 
się w Gdyni, 20.03.2010 (sobota). Zajęcia 
warsztatowe skierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów, odbę-
dą się w dwóch terminach:

termin I: godz. 10.00 - 13.30 
termin II: godz. 15.00 - 18.30
Zgłoszenia poprzez formularz umieszczo-

ny na www.arrupe.org. lub telefonicznie pod 
numerem 58 661 65 82.

- „Literatura krajów regionu Morza Bał-
tyckiego”. Pierwsze zajęcia odbędą się 
20.03.2010 (sobota) w godz. 9.00 - 14.00 w 
gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, Gdy-
nia 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 dostarcza ogólnej wiedzy 

na temat współczesnych pisarzy z krajów 
regionu. Umożliwia omówienie i analizę 
fragmentów prozy (świata przedstawionego, 
kreacji bohatera, narratora i narracji). 

Informacje i zapisy: http://www.arrupe.
org/pl/unibal.html lub unibal@poczta.gdy-
nia.pl

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży 
i dorosłych na wszystkich poziomach na-
uczania. Gramatyka francuska w pigułce, 
przygotowanie do  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.

***
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Gdyni, ul. 

Tatrzańska 40 ogłasza zapisy na rok szkolny 
2010/11. Oferuje naukę w mało licznych kla-
sach, zajęcia jednozmianowe (lekcje kończą 
się ok. godz. 13.30), opiekę świetlicy szkol-
nej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię 
logopedyczną, pedagogiczną, gimnastykę 
korekcyjną, naukę języka angielskiego. 

Zapisu można dokonać osobiście w se-
kretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00 lub 
tel.: 58 620 66 64, 58 661 52 50.

Spotkanie prezentujące szkołę - 4 marca 
2010 r. o godz. 18.00. Będzie można skon-
sultować się z psychologiem, pedagogiem 
i logopedą.

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
dzięki dodatkowym miejscom prowadzi drugi 
nabór dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zajęcia pro-
wadzone są w języku angielskim i częścio-
wo polskim. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania przedszkolnego 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. 
Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 0 
517 195 596, www.magiczny-zamek.pl

***
Gdyńska Szkoła Artystyczna 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, koncerty, spektakle, 
konkursy, festiwale, nagrania studyjne.

Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. 
Kwidzyńska 15, Cisowa, ul. Lniana 8. Iwona 
Guberska tel. 514 841 492, iwonaguber-
ska@wp.pl, www.artig.com.pl.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w 

Gdyni ul Sucharskiego 10 zaprasza rodziców 
dzieci 6 i 7 letnich (również z poza rejonu) 
na spotkanie informacyjne, które odbędzie 
się 3 marca, godz. 17.00. 

Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warun-
kami do utworzenia dodatkowej pierwszej 
klasy. www.zs12gdynia.pl.

***
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. 

Mieści 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 za-
bawy, uśmiechu i radości.

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

***
Kółko Dzieciaste 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

Gdynia ul. Św. Mikołaja 1
Informacje: Lucyna Labudda, tel. 504 

038 470, l.labudda@gmail.com.
***

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy Nr 2 w Gdyni ogłasza nabór uczniów 
do klasy I w roku szkolnym 2010/2011. 
Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z 
niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym/znacznym lub niepełno-
sprawnością sprzężoną. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu: 58 
620 72 25.

***
Muzyczna przygoda malucha (zajęcia 

muzyczne dla dzieci w grupach wieko-
wych 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) 
prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku 
przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć                                 
m. in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka 
piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, 
zabawy z instrumentami perkusyjnymi, ak-
tywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 
323 lub e-mail: k_jezierska@wp.pl.

***
Dyrekcja Ośrodka Szkolno - Wycho-

wawczego nr 1 ogłasza nabór do klas I w 
roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym.

Szkoła proponuje informacyjne spotkania 
ze specjalistami: psychologiem, logopedą, 
pedagogiem, nauczycielami gimnastyki 
korekcyjnej. W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji dotyczących szerokiej oferty 
prowadzonych zajęć i terapii należy skontak-
tować się z placówką: aders e-mail: sosw@
sosw1.eu, tel. 58 625 48 55,625 98 83.

Aders: ul. Płk.Dąbka 277, Gdynia-Obłuże 
(dojazd linią autobusową nr 194, 163, 182, 
128, 141). Strona internetowa: www.sosw1.eu. 

***
W związku z dużym zainteresowaniem 

kontynuacją nauki w semestrze zimowym 
przez osoby, które ukończyły lat 17 Dyrektor 
Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, 
tel./fax. 58 6230452, e-mail: kolegiummiej-
skie1@wp.pl zaprasza dorosłych, którzy 
ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową. 

Naukę można kontynuuować w 3 letnim 
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
w semestrze zimowym od marca 2010 r. 
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonar-
nym od wtorku do czwartku. Można także 
uzupełnić naukę – mając ukończony 1-rok, 
2-rok liceum. Zaproszenie aktualne od mar-
ca 2010 roku. �
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Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 
alkoholizmu! W Gdyni grupy rodzinne Al 
– Anon spotykają się:

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

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

19 lutego 2010 o godz.17.30 (mityng 
otwarty) - uroczysty mityng w klubie Absty-
nenta (ul.Traugutta 9) dla uczczenia pierw-
szej rocznicy powstania grupy AL-ANON 
„POCZĄTEK”.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy 
ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia 
oraz leczenie osób chorujących na schizo-
frenię. Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, peda-
goga, 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.

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

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

- Mieszkanki  Gdyni na badania finan-
sowane z budżetu Gminy w zakresie wy-
krywania choroby nowotworowej piersi u 
kobiet w wieku 35-49 lat (1975-1961) które 
nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach 
mammografii.

Badania przeprowadza się w gabinecie 
mammograficznym w dniach wtorek - czwar-
tek w godz.12.00 - 16.00.

Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
telefonicznia: 58 626 36 21, 58 669 93 34.

- Mieszkańców Gdyni na badania finanso-
wane z budżetu Gminy w zakresie wczesne-
go wykrywania raka gruczołu krokowego u 
mężczyzn w wieku 50-60 lat. Badania prze-
prowadza się w gabinecie urologicznym w 
poniedziałki i środy w godz.15.30 - 18.00. 

Rejestracja osobista w rejestracji WSPL 
lub telefonicznie pod numerem 58 626 36 
56, 58 626 30 02.

- Osoby będące w bieżącym roku kalen-
darzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku ży-
cia, zaoptowane do lekarza POZ w tutejszej 
placówce, u których nie rozpoznano chorób 
układu krążenia i które w okresie  ostatnich 
5 latach nie korzystały ze świadczeń udzie-
lanych w ramach programu (także u innych 
świadczeniodawców), na badania refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
zakresie: profilaktyki chorób układu krążenia. 

Osoby chętne powinny zgłaszać się do 
gabinetu zabiegowego od poniedziałku do 
piątku od godziny 8.00. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać osobiście w gabinecie 
zabiegowym lub telefonicznie pod numerem 
58 626 31 22.

- Pacjentki urodzone w latach 1951-1985 
/25-59 lat/, które nie uczestniczyły w niżej 
wymienionym programie w ostatnich 36 
miesiącach, na badania refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie pro-
filaktyki raka szyjki macicy. Badania przepro-
wadza się: w gabinecie ginekologicznym od 
poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć. 
Rejestracja osobista w gabinecie ginekolo-
gicznym lub telefonicznie pod numerem 58 
626 36 91.

- Pacjentki urodzone w latach 1941 - 1960 
/50-69 lat/ (które nie wykonywały w ostatnich 
2 latach mammografii) na badania refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
zakresie profilaktyka raka gruczołu sutkowe-
go. Badania przeprowadza się: w gabinecie 
mammograficznym w poniedziałek , środę, 
piątek w godz.12.00 - 16.30. Rejestracja 
osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie: 
58 626 36 21, 58 669 93 34.

Placówka posiada nowy wysokiej klasy  
aparat do wykonywania badań mammogra-
ficznych. 

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

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

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59, za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni).

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

***
NZOZ OCULUM Poradnia Okulistyczna w 

Gdyni ul. Legionów 67 zaprasza pacjentów 
mieszkańców Gdyni w wieku 45 - 55 lat na 
bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie 
wczesnego wykrywania jaskry finansowane 
przez Gminę Gdynia.

Rejestracja telefoniczna w godz.10.00 
- 14.00 tel. 502 115 725, 58 662 00 87 lub 
osobiście w pok.111.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci 
się jako problem nie do rozwiązania, skorzy-

staj z programu 12 Kroków Anonimowych 
Depresantów. Depresja jest postępującą 
chorobą, która może być powstrzymana. 

Anonimowi Depresanci wspolnota-ad@
o2.pl tel. 514 668 785 Grupa „Optymiści” za-
prasza na spotkania Gdynia, ul. św. Mikołaja 
1 przy parafii św. Mikołaja - dom katechetycz-
ny każdy piątek, godz.  18.00.

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

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

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

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

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

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

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

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania 

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

***
„DOR-MED w Gdyni zaprasza na audio-

metryczne, bezpłatne badania słuchu 4 mar-
ca 2010 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 15.00. 
Badania odbędą się w Portowej Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Chrzanowskiego 3/5, 
rejestracja osobiście bądź telefonicznie: 58 
620 60 71. �

Na zdrowie

We wtorek, 23 marca 2010 r. w godzinach 
9.00 - 13.00 przed głównym wejściem do 
Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 81-
87) odbędzie się ambulansowy pobór krwi. 

Zapraszamy wszystkich studentów oraz 
mieszkańców miasta. 

Organizatorem akcji jest Koło Naukowe 
Grupa Młodych Menedżerów oraz Krew-
niacy Club Trójmiasto. Przypominamy o 
konieczności posiadania przy sobie dowodu 
osobistego. 

Dodatkowe informacje pod numerami 
telefonów: 518 987 485 i 507 155 385. �

Zbiórka krwi                 
przy Akademii Morskiej

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  referent, podinspektor, inspektor, starszy 
inspektor, specjalista, starszy specjalista  do działu dróg ZDiZ x 2 etaty 

Główne obowiązki: bieżąca kontrola stanu dróg i  ulic, zlecanie projektów drogowych, zlecanie 
robót utrzymaniowych  i remontowych dróg sprawdzanie robót i kosztorysów, udział w odbiorach 
robót drogowych  i przeglądach gwarancyjnych, wykonywanie przedmiarów i kosztorysów drogowych 
robót drogowych, opiniowanie konstrukcji nawierzchni drogowych, egzekwowanie od wykonawców 
robót prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania robót.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe  techniczne (preferowane drogowe, 
budowlane) lub  ostatni rok studiów technicznych (preferowane drogowe, budowlane), lub  średnie 
techniczne specjalność drogi.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 lutego 2010 r. pod adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni,  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „konkurs na  stanowisko: 
referent, podinspektor, inspektor,  starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista do działu dróg 
ZDiZ w Gdyni”. 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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Tradycyjnie już pływacy Delfina rozpoczęli 
rok kalendarzowy od startu w Lidze Pomor-
skiej. Juniorzy rozpoczęli swoje zmagania 
5.02.2010 r. na pływalni gdańskiej Moreny. W 
zawodach wzięli udział pływacy z 13 klubów 
województwa pomorskiego. Nasi zawodnicy 
wielokrotnie zajmowali miejsca punktowane. 
Najlepiej spisali się: Ola Janssen, świeża 
finalistka Mistrzostw Polski 16-latków wy-
grywała dwukrotnie oraz Kamil Frukacz, 
który również nie miał sobie równych wśród 
17-latków. Miejsca medalowe zajmowali 
również: Konrad Przyborowski i Michał 
Majer poprawiając znacznie swoje rekordy 
życiowe.

Po pierwszym rzucie ligi juniorów zajmu-
jemy 7 miejsce. Kolejne zawody z cyklu Ligi 
Pomorskiej Juniorów odbędą się 12 marca 
również na gdańskiej Morenie.

Zdecydowanie większą obsadę miała 
Liga Młodzików rozegrana 6.02.2010 r. w 

Sopocie. Około 200 pływaków 12-13 letnich 
z 16 klubów naszego województwa walczyło 
o punkty dla swojego zespołu oraz warto-
ściowe rezultaty. Młodzicy Delfina spisali się 
znakomicie zajmując dziesięć miejsc meda-
lowych oraz wiele pozycji punktowanych. 

Do wyróżniających się zawodników nale-
żeli Mateusz Arndt, Ala Grudnowska, Ma-
teusz Konopka, Arek Zomkowski, Basia 
Dalkowska, którzy indywidualnie znaleźli się 
w pierwszej trójce.

Dzięki doskonałym wynikom całego 
zespołu po pierwszym rzucie podopieczni 
Przemysława Czoków  zajmują 2 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej młodzików woje-
wództwa pomorskiego. Kolejne zawody z 
cyklu Ligi Pomorskiej Młodzików odbędą się 
13 marca w Tczewie.

Zawodnicy KS Delfin Gdynia trenują na 
pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Chylonii. �

W pierwszy weekend lutego w dniach 
5-7.02.2010 r. w Pucku odbyły się zawody 
upamiętniające 90-tą rocznicę Zaślubin z 
Morzem, których dokonał gen. Józef Hal-
ler. 

Dla Agnieszki Korejwo, czołowej za-
wodniczki gdyńskiej Floty zakończyły się 
pierwszą lokatą w Super Finale. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku Agnieszka 
musiała pocieszyć się drugim miejscem i 
srebrnym medalem, w tym roku wygrała, 
sięgając po złoto i komputer przenośny. W 
konkurencjach podstawowych pierwszego 
dnia Agnieszka Korejwo pokonała wszystkie 

swoje rywalki, w tym olimpijkę Mirosławę 
Sagun-Lewandowską. Inne klubowe ko-
leżanki Agnieszki również walczyły o naj-
wyższe laury. W kategorii juniorek – Marta 
Myga dwukrotnie wywalczyła srebrną lokatę, 
a Martyna Greszkiewicz drugiego dnia 
zmagań wygrała ze swoimi konkurentkami. 
Wśród seniorów pierwszego dnia drugie 
miejsce zajął Piotr Daniluk, a rekordzista 
Polski Radosław Podgórski był trzeci. W 
konkurencji karabin pneumatyczny w kate-
gorii juniorów dwukrotnie triumfował Karol 
Skotnicki. W Super Finale wystąpiło ogółem 
aż sześcioro zawodników Floty Gdynia. �

Udany początek roku pływaków „Delfina”

Sukcesy gdyńskich strzelców

Ogromny sukces odniósł gdynianin Mi-
chał Burczyński, zdobywając złoty medal 
mistrzostw świata w bojerach. W zawodach 
rozgrywanych na Neusiedler See w Austrii 
startowało ponad 200 uczestników z 18 
krajów. 

Początkowo miejscem rywalizacji miał 
być Balaton, jednak opady śniegu wykluczyły 
możliwość przeprowadzenia wyścigów. Za-
wodnicy przenieśli się do Austrii. 

28-letni Michał Burczyński po raz czwar-
ty stanął na podium bojerowych mistrzostw 
świata. W 1999 roku mając 18 lat zajął 
trzecie miejsce i do dziś jest najmłodszym 
medalistą w historii tej imprezy. Również 
trzeci był w 2002 roku, a cztery lata później 
sięgnął po złoto. 

Warto dodać, że również pozostałe me-
dale przypadły w udziale Polakom – srebrny 

Adamowi Baranowskiemu a brązowy 
Łukaszowi Zakrzewskiemu. To bezprece-
densowe wydarzenie w historii tej dyscypliny 
w kraju.

Z kolei 11 lutego br. Michał Burczyński 
zdobył srebrny medal bojerowych mistrzostw 
Europy, które w formule otwartej odbywały 
się równiez na austriackim jeziorze Neu-
siedler. 

Zwyciężył Niemiec Bernd Zeiger, a trzeci 
był Amerykanin Ronald Sherry. 

Oprócz Burczyńskiego, w czołowej 
dziesiątce uplasowało się jeszcze czterech 
reprezentantów kraju: na czwartej pozycji 
Łukasz Zakrzewski, na szóstej jego brat 
Tomasz Zakrzewski (obaj MKŻ Mikołajki), 
na ósmej Adam Baranowski (Juvenia Olsz-
tyn) i na dziesiątej Jakub Schneider (Baza 
Mrągowo).  �

Gdynianin Michał Burczyński                               
mistrzem świata w bojerach

Yacht Klub Polski Gdynia al. Jana Pawła 
II 11 (basen jachtowy) organizuje kurs że-
glarski na patent :  

- żeglarz jachtowy 
- sternik jachtowy.
Tel .  58 620 17 01,  zebranie or-

ganizacyjne 17.03.10 .r o godz.17.00.
***

 Centrum Wychowania Morskiego ZHP 
organizuje kursy na stopień żeglarza i 
sternika jachtowego dla młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. Odpłatność 
za każdy z kursów wynosi 700 złotych. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w 
środę 3 marca o godzinie 17.00 w sie-
dzibie Centrum przy alei Jana Pawła II 5. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 
58 620 90 37.  �

Kursy żeglarskie

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w 
Gdyni we współpracy z Gdyńskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji organizuje zawody 
w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. 

Zawody strzeleckie w ramach Ligi zo-
staną przeprowadzone systemem cztero-
rundowym dla szkół ponadgimnazjalnych 
w terminie: 

4.03.2010 r., 18.03.2010 r., 1.04.2010 r., 
15.04.2010 r.

dla gimnazjalnych w terminie:

11.03.2010 r., 25.03.2010 r., 8.04.2010 
r., 22.04.2010 r.

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

Informacje dotyczące zawodów udzie-
lają: Zygmunt Osiadacz tel. 501 090 161, 
Jerzy Greszkiewicz tel. 605 375 145, fax. 
58 6207674.

Regulamin zawodów znajduje się na 
stronie www.gosirgdynia.pl �

Szkolna Liga Strzelecka

Nordic Walking
„Walk of Life” Nordic Walking zaprasza 

na Zajęcia Nordic Walking wszystkich 
mieszkańców Gdyni. Marsze odbywają się 
m.in. na Obłużu, Karwinach i w Orłowie. 
Do udziału w treningach organizatorzy 
szczególnie zachęcają osoby w wieku 55+. 

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

„Szkoła Otwarta” w Zespole Szkół nr 14 
w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, zaprasza na 
zajęcia:

- język angielski (dorośli) 6 zł/godz., zapi-
sy: tel. 601 451 044,

- gimnastyka dla pań, 4,50 zł/godz., zapi-
sy: tel. 602 625 593,

- gimnastyka 50+, (dla osób powyżej 50 
roku życia) 4,50 zł/godz., zapisy: tel. 792 
272 735,

- szkółka piłkarska (uczestnicy w wieku 
od 6 do 15 lat) 6 zł/godz., zapisy: tel. 502 
078 709,

- piłka nożna (dorośli) 6 zł/godz., zapisy: 
tel. 502 078 709.

 Dodatkowych informacji udziela koordy-
nator programu Ewa Woźniak, tel.: 606 572 
048, szkolaotwarta@poczta.onet.pl. �

Zajęcia                            
w „Szkole Otwartej”

Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 
i chłopców na treningi piłki siatkowej. Zajęcia 
odbywają się w ZS nr 15 w Gdyni - Chwarz-
nie, 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. �

Piłka siatkowa

Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni serdecznie dziękują 
Kazimierzowi Piotrowskiemu - kierownikowi 
kwiaciarni „Casablanka” za pomoc w zorga-
nizowaniu spektaklu autorskiego dla dzieci 
„Cudowna kraina bajek”. �

Podziękowania
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NAZWA INSTYTUCJI zakres działania numer tele-
fonu dyżur 24 h

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG MIASTA 
Konsorcjum firm Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań i 
PRSP Sanipor Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
REJON I - Część A - drogi kategorii I i II w całym rejonie I oraz drogi III kategorii w dzielnicach Śródmieście (z 
wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Działki Leśne.
Część D - oczyszczanie dróg III kat. Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa, Karwiny 

58 669 53 60

Konsorcjum firm PRSP Sanipor Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia i Zakład Sprzątania Placów i Ulic 
Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań
REJON II - Część A - oczyszczanie dróg kat. Is, I i II w całym rejonie II w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, 
Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu

58 622 14 51 58 690 28 30
58 690 28 34

„PLATAN” – Ewa Ostrzyniewska – Patyna ul. Amona 26, 81-6001 Gdynia
REJON I
Część B - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana,
Część C - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno 
– Wiczlino
REJON II
Część B - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, tereny przyportowe 
w Śródmieściu,
Część C - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
Część D - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Leszczynki, Chylonia Grabówek

501 786 089 503 068 730
510 068 588

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, SCHODÓW I KŁADEK
„Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, Oddział Gdynia, 
ul, Chwaszczyńska 129-149/6- - Rej. C - Południowy Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dą-
browa, Witomino, Chwarzno-Wiczlino
„ZIELEŃ - PARK” Sp. z o.o.- Rej. A Centrum - Śródmieście, J. Wiśniewskiego, tereny przyportowe, Kamienna 
Góra, Działki Leśne, Wzg. Św. Maksymiliana 
PRZEDSIĘBIORSTWO „DELTA” Sp. z o.o - Rej. B - Północny ul. Morska - do granicy miasta, Grabówek, Lesz-
czynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły 

58 669 53 60 

58 622 87 03

58 661 76 49

58 669 53 60

Nadzór nad działalnością Rejonu w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie Obwodnicy Trójmiejskiej) 
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU, Gdańsk Oliwa,  
ul. Subisława 5 

58 511 24 10

ZARZĄD DRÓG i ZIELENI al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia  (nadzór AZ)
- sekretariat
- jezdnie
- chodniki
utrzymanie i remonty dróg (stan techniczny dróg) 

58 761 20 00
58 761 20 71
58 761 20 72
58 761 20 71
58 761 20 74
58 761 20 23
58 761 20 21

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOSCI URZĘDU MIASTA 
Gdynia, ul. Władysława IV 12/14 58 660 22 45

STRAŻ MIEJSKA Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10 
58 660 11 73 
o d  7 . 0 0  d o 
22.00 

986 (bezpłat-
ny)

KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Gdyni Gdynia, ul. Portowa 15 58 744 36 00
58 662 12 22 

997 i kom. 112
(bezpłatny)

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Gdynia, ul. Władysława IV 12/14 
Wysyłanie SMS (dla osób z wadą słuchu) 

58 660 22 00
58 660 23 00
601 997 112 

998 (bezpłat-
ny)

ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10 (odśnieżanie przystanków ZKM) 58 623 33 12 995 (bezpłat-
ny)

UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rejon I: Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Orłowo, 
Chwarzno – Wiczlino,  częściowo Redłowo 
Rejon II: Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, częściowo Redłowo, częściowo Grabó-
wek, Śródmieście Port  
Rejon III: Cisowa, Pustki-Demptowo, Chylonia, Leszczyni, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, częściowo Grabówek  
Zarząd Dróg i Zieleni 

58 343 62 41
602 467 102
58 621 58 21
58 622 00 22
58 761 20 27 
58 761 20 28

600 056 167
501 245 299
58 627 45 15
604 074 787

Zima 2010 - ważne numery telefonów!

Centrum Integracja Gdynia Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji zaprasza miesz-
kańców Gdyni na bezpłatne szkolenie pt. 
„Napisz do urzędu”.

W czasie szkolenia poznają Państwo od-
powiedź na następujące pytania: Dlaczego 
nie należy bać się urzędu?, Co zrobić, gdy 
urząd mówi „Nie”, Dlaczego powinno się 
odbierać pisma z urzędu?, Jaki jest prosty 
sposób na poważne pismo?, Jakie są termi-
ny na wniesienie odwołania?, Co dalej, gdy 
urząd wyda ostateczną decyzję odmowną?, 
Jakie są koszty postępowania? Każdy 
uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe 

oraz zaświadczenie o uczestnictwie. 
Szkolenie będzie prowadzone przez 

Magdalenę Bursę oraz Tomasza Borow-
czyka - absolwentów Wydziału Prawa i 
Administracji UG, specjalistów w dziedzinie 
prawa administracyjnego i odbędzie się w 
siedzibie Centrum znajdującym się przy ul. 
Traugutta 2 w dniu 23 lutego 2010 roku o 
godz. 16.30. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod 
nr tel. 58 660 28 38 do dnia 22 lutego 2010 roku. 

Liczba miejsc ograniczona.  �

Bezpłatne szkolenie - „Napisz do urzędu”
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 

przy ul. Morskiej 113 zaprasza 23 lutego br. 
w godz. 16.30 - 17.30 dzieci na warsztaty 
plastyczne z ilustratorką Barbarą Warmow-
ską, połączone z głośnym czytaniem książki 
Józefa Wilkonia „Kici, kici, miau”. 

Warsztatom towarzyszyć będą konkursy 
z nagrodami. 

Wstęp wolny!
Zapraszamy także do oglądania wystawy 

grafik p. Barbary Warmowskiej, która będzie 
eksponowana do końca marca w bibliotece 
na Grabówku. �

Warsztaty plastyczne             
w bibliotece
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Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia 

przeznaczonego do wynajmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na działalność dowolną

- Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. 
- Wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428 dnia 8 lutego 2010 r. na okres 21 dni.
- Informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój 425 (IV piętro), tel. 58 668 89 44. 
Administracja Budynków Komunalnych udostępnia lokal celem zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości. ABK nr 3, ul. Abrahama 55, Gdy-
nia, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38; Dane dotyczące nieruchomości oraz regulamin przetargu zamieszczane są na stronie internetowej www.gdynia.
pl/lokale (zakładka „najem lokali użytkowych” ). Wpłaty wadium należy dokonać nie później niż do godz. 9.00 dnia przetargu w kasie Urzędu. Wpłaty 
wadium w formie  przelewu należy dokonać do dnia 1 marca 2010 r. (włącznie). Za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu 
Miasta  w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. 
PRZETARG odbędzie się dnia 2 marca 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.

Lp Adres KW Karta 
mapy

Nr 
działki

Obszar 
działki w 

m²

Powierzch-
nia lokalu 

w  m²

Stawka 
wywoławcza 

za m² 
w zł/m²

Wadium
w PLN

Admini-
strator

1. ul. Traugutta 2
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego GD1Y/00005275/1 56
58

805/8
898/2

855/43
899/2
900/1

48
857/53

246
457
142
60

449
27
54

113,01 

48

7.000 ABK nr 3

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wycofaniu z nieograniczonego 
przetargu ustnego na najem lokali użytkowych, 
który odbędzie się w dniu 2 marca 2010 r. o 
godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni, 
lokalu użytkowego o pow. 218,70 m² położone-
go przy ul. Abrahama 62-70 w Gdyni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista, specjalista w dziale finansowo-
księgowym – 1 etat.
Główne obowiązki: opracowanie i tworzenie kartotek środków trwałych, prowadzenie kart i 
ewidencji analitycznych środków trwałych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych, 
kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym w zakresie środków 
trwałych, weryfikacja sald kont księgowych w zakresie środków trwałych, sporządzanie sprawozdań 
z zakresu środków trwałych, inwentaryzacja środków trwałych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa (niezbędne): wykształcenie II stopnia: preferowana specjal-
ność – rachunkowość, doświadczenie w gospodarowaniu majątkiem trwałym, minimum 4-letni staż 
pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej (materiałowej). 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 lutego 2010 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „starszy specjalista, 
specjalista w dziale finansowo-księgowym” .

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: podinspektora, inspektora lub starszego inspektora 
w Dziale Gospodarki Komunalnej Referat Zieleni i Oczyszczania.
Główne obowiązki: zlecanie, nadzór i rozliczanie prac w zakresie budowy i utrzymania obiektów 
małej architektury, placów zabaw, terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych, 
załatwianie indywidualnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców i inne podmioty w ramach 
zakresu działalności referatu, prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów związanych 
z przydzielonym zakresem obowiązków, udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzie-
laniem zamówień publicznych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: niezbędne wykształcenie wyższe techniczne, preferowane 
kierunki: budownictwo, architektura krajobrazu,
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 lutego 2010 r. pod adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdyniaz dopiskiem „podinspektor, inspektor 
lub starszy inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej”.

TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.

ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
wynajmie mieszkańcom sąsiednich budynków 
miejsca postojowe w garażach podziemnych 
znajdujących  się  w budynkach TBS przy ul. 
Płk. Dąbka 241, Zbożowej 61, Gryfa Pomor-
skiego 69 i Radosnej 6/8 w Gdyni. 
Szczegółowe informacje pod numerem tele-
fonu 58 661 82 60.

Dyrektor Przedszkola w Gdyni 
zatrudni: nauczyciela - studentkę V roku, 
absolwentkę pedagogiki przedszkolnej 
lub  wczesnoszkolnej z przygotowaniem 
muzycznym.  
Tel. kontaktowy: 58 624 10 71, 0 697 72 68 81. 
Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni: 
1)  uchwały nr XXXIX/859/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej, którego granice przebiegają:
 od północy – wzdłuż projektowanej ulicy Nowej Węglowej,
 od wschodu – wzdłuż granic terenu Stoczni Remontowej Nauta S.A., następnie wzdłuż ulic Waszyngtona i Derdowskiego,
 od południa – wzdłuż ulicy Jana z Kolna obejmując Plac Konstytucji i rejon Dworca PKP Gdynia Główna od zachodu – wzdłuż linii kolejowej Gdańsk 
– Wejherowo.
2)  uchwały nr XXXIX/860/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona, którego granice przebiegają:
 od północy – wzdłuż ulicy Węglowej,
 od wschodu – wzdłuż granic terenu Stoczni Remontowej Nauta S.A., następnie, obejmując Pirsy Północny i Południowy, wzdłuż Nabrzeża Przydoko-
wego,
 od południa – wzdłuż ulicy Św. Piotra,
 od zachodu – wzdłuż granic terenu Stoczni Remontowej Nauta S.A.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 16.03.2010 r. Wnioski należy składać do Prezydenta 
Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien 
zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
                                                                                                                                                                                                       Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                                                                                                                      dr Wojciech Szczurek
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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 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
Polskie Stronnictwo Ludowe w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .501 571 256

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

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

- Kulig na Kaszubach w terminach 20, 
27 lutego 2010 r. oraz w innych terminach, 
zależnych od warunków atmosferycznych.

- Największy w Europie Park Rozrywki - 
„Tropikalna Wyspa” pod Berlinem w terminie 
12-14.03.2010 r.

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

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

- Warszawa na Weekend Majowy w ter-
minie 1 - 3.05.2010 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. �

Wiadomości turystyczne

YMCA gdyńska zaprasza mieszkańców 
Gdyni w wieku 55+ do udziału w jedno-
dniowych wycieczkach dofinansowanych z 
budżetu miasta Gdyni w ramach realizacji 
zadania „Organizacja czasu wolnego 55+”. 

Wycieczki te skierowane są głównie do 
słuchaczy Gdyńskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Zapisy od 1 marca w godz. od 
9.00 do 15.00 w siedzibie YMCA w Gdyni, 
ul. Żeromskiego 26. 

Szczegółowe informacje uzyskać można 
telefonicznie (tel. 58 620 31 15 wew. 23) oraz 
na stronie internetowej www.seniorzy.ymca.
pl. Poniżej plan wycieczek:

Seniorzy w Nadmorskiej Krainie:
- 7 kwietnia - Frombork, Elbląg 
- 5 maja – Choczewo – Stilo – Krokowa 

– Jastrzębia Góra – Rozewie - Hel
- 20 maja – Gdańsk, Sztutowo, Krynica 

Morska, Przebrno, Sopot 
- 26 maja – Wyspa Sobieszewska – wy-

cieczka ornitologiczna 
- 16 czerwca – Łeba Stacja IMGW, 

Słowiński Park Narodowy, wydmy łebskie i 
powrót plażą do Łeby

- 17 czerwca – torfowiska w okolicy 
Łeby

- 8 września – Stegna, Kąty Rybackie, 
Krynica Morska, Piaski 

Seniorzy szlakiem zamków 
krzyżackich

- 15 kwietnia – Malbork - Sztum 
- 29 kwietnia - Kwidzyn – Grudziądz 

- Gniew 
- 13 maja – Bytów- Kościerzyna – Zamek 

Kiszewski – Skarszewy
- 22 września – Kościerzyna – Chojnice 

– Człuchów
- 30 września – Świecie – Chełmno 
- 7 października - Grudziądz – Pokrzywno 

– Radzyń Chełmiński – Papowo Biskupie
Seniorzy na Kaszubach

- 21 kwietnia – Kartuzy – Sianowo 
- Sierakowice – Węsiory – Sulęczyno – Bo-
rucino 

- 6 maja – Żukowo – Kościerzyna – Wdzy-
dze Kiszewskie - Wiele

- 10 czerwca – Wejherowo – Smołdzino 
– Kluki 

23 czerwca – Żukowo – Szymbark 
– Chmielno - Sianowo

- 13 września – Rumia- Reda- Wejhe-
rowo- Puszcza Darżlubska – Las Piaśnicki 
– Krokowa – Żarnowiec – Prusewo – Nadole 
- Kniewo

6 października – Żukowo – Babi Dół 
– Będomin – Wdzydze Kiszewskie. �

Seniorzy podróżują

Koło Starych Gdynian serdecznie zapra-
sza 24 lutego br. o godz. 16.30 na prelekcję 
mgr. Kazimierza Małkowskiego „Polacy 
mieszkający w Gdyni w latach 1939 -1345” 
w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia”. 

Spotkanie odbędzie się w siedzi-
bie TMG przy ul. Władysława IV 51.  

Kaz imierz  Małkowsk i  jes t  au to -
rem wielu książek i artykułów o Gdyni i 
przewodników po Gdyni i Trójmieście. 

Za popularyzowanie wiedzy o naszym 
mieście 10 lutego br. na uroczystej Sesji 
Rady Miasta Gdyni otrzymał medal im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego. �

Prelekcja o mieszkańcach naszego miasta 
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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 Mu-
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie, w ramach obchodów 20. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę wolności. Po 
prezentacji w Galerii BWA w Olsztynie.

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

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

„Zimowa wyprawa na Mount Everest 1980. 
Zapach zimy 1979/80. Pierwsze wejście na 
Mount Everest”. Zimowa wyprawa grupy 
polskich himalaistów pod wodzą legendar-
nego Andrzeja Zawady na Mount Everest 
(Czomolungma), najwyższy szczyt Ziemi, 
była przełomową w historii światowego 
himalaizmu - po raz pierwszy zdobyto ośmio-
tysięcznik w zimie. 

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

Wystawa potrwa do 21 marca 2010 r.
- wystawa „Hilary Jastak” - do 28 lutego 

2010 r.
- wystawa stała, eksponowana w Domku 

Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 w Gdyni 
pt.: „Zanim powstało miasto. Jak dawniej 
mieszkano”. 

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. 

Wstęp: od wtorku do czwartku, w soboty 
i niedziele, bilety w cenie: normalny 7 zł i 
ulgowy 4 zł, w piątek wstęp wolny. 

Więcej informacji: www.muzeumgdynia.
pl

***
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). 

***
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.
***

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-
jektu: „Rewitalizacja dzielnicy: ulicy Opata 
Hackiego i Zamenhofa”. 

Strona internetowa Klubu Apteka: http://
www.koapteka.ugu.pl/news.php.

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum Kultury 

i Rozrywki Gemini zaprasza do Fotoplasti-
konu 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 terenie Gdyni, 
okolic Trójmiasta oraz powiatu kartuskiego i 
kościerskiego. Projekt i wykonanie - Grażyna 
Goszczyńska (Gdańska Galeria Fotografii 
Muzeum Narodowego w Gdańsku). 

Wystawę można oglądać w poniedziałki, 
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. 
***

Od 19 lutego do 18 marca br. w siedzibie 
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych – ul. 3 Maja 27/31 prezentowana 
będzie wystawa prac Eryki Wach „Speł-
nione marzenia”. Pani Eryka już od dziecka 
większość wolnego czasu spędzała malując 
lub rysując. 

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Gdyni uczęszczała na wykłady z historii 
sztuki, pod opieką profesjonalistów dosko-
nali swój warsztat na zajęciach z rysunku 
artystycznego, batiku i haftu. Wystawa 
„Spełnione marzenia”, opatrzona mottem: 
„Nigdy nie jest za późno, aby być tym, kim 
miałaś być” (G. Eliot) jest podsumowaniem 
dotychczasowej twórczości autorki. Jedno-
cześnie jest dowodem na to, iż warto mieć 
pasje i je realizować. 

Wernisaż odbędzie się 19 lutego (piątek) 
- godz.17.00. Ekspozycję można zwiedzać 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 
do 19.30. 

***
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej w Gdyni przy al. Marszałka 
Piłsudskiego 18 do obejrzenia wystawy 
autorstwa Mariana Buslera - „Kościoły 
drewniane na Pomorzu”. 

Ekspozycja prezentuje blisko 30 akwareli 
przedstawiających architekturę drewnia-
nych świątyń Pomorza, a w szczególności 
jego wschodniej części. Możemy odnaleźć 
między innymi kościoły z Oksywia, Karsina, 
Sianowa, Brzeźna Szlacheckiego, Wdzydz 
Kiszewskich, Jasienia, Leśna.

Wystawę można oglądać w poniedziałki, 
wtorki, czwartki, piątki w godz. 11.30 - 19.00 
do 15 marca. 

Wstęp wolny.
***

23 lutego Klub Marynarki Wojennej „Ri-
wiera” zaprasza na wernisaż wystawy pt. 
„Navigare necesse est” Gdańskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego, który rozpocznie 
się o godz. 18.00 w Małej Galerii Klubu MW 
/ul. Zawiszy Czarnego 1/. Wystawa czynna 
będzie od 23 lutego do 14 marca, od pon. 
do pt. w godz. 8.00 - 15.00 oraz w sob. i nd. 
na życzenie. 

Wstęp wolny.
***

Koło Plastyków im. Wacława Szcze-
blewskiego Towarzystwa Miłośników Gdyni 
serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa 
Zdzisława Karbowiaka, który odbędzie się 
25 lutego br. o godz. 17.30 w siedzibie TMG 
przy ul. Władysława IV 51. �

Wystawy

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
20 .02 sb godz . 17 .00 KLUB HIPOCHONDRYKÓW Teatr Syrena, 
Warszawa 
20 .02 sb godz . 20 .00 KLUB HIPOCHONDRYKÓW Teatr Syrena, 
Warszawa 

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza 
19 .02 pt godz . 19 .00 III scena PREMIERA! KAMIENIE W 
KIESZENIACH 
20 .02 sb godz . 19 .00 III scena KAMIENIE W KIESZENIACH 
21 .02 nd godz . 19 .00 III scena KAMIENIE W KIESZENIACH 
24  .02 śr godz . 19 .00 III scena KAMIENIE W KIESZENIACH 
25 .02 czw godz . 19 .00 III scena KAMIENIE W KIESZENIACH 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
3 marca o godz. 18.00 do Ośrodka Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni przy al. Pił-
sudskiego 18 na spotkanie z dr. Tomaszem 
Rembalskim pt. „O historii najstarszych 
dzielnic Gdyni - Oksywie, Obłuże, Pogórze”. 
Wstęp wolny.

„O historii najstarszych dzielnic Gdyni” - to 
cykl spotkań z dr. Tomaszem Rembalskim, 
związanych z historią Gdyni. Podczas ko-
lejnych odsłon przybliżona zostanie historia 
dawnych miejscowości, które obecnie w 

większości są dzielnicami Gdyni:
- 3 marca: Oksywie, Obłuże i Pogórze
- 14 kwietnia: Grabówek
- 22 września: Redłowo, Chylonia i 

Cisowa.
- 1 grudnia: Mały Kack, Wielki Kack, Ko-

libki, Witomino, Chwarzno i Dąbrowa.
Dr Tomasz Rembalski - adiunkt w In-

stytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 
kustosz Muzeum Miasta Gdyni, autor wielu 
książek i innych publikacji związanych z hi-
storią Pomorza, a w szczególności Gdyni. �

O dzielnicach Gdyni w bibliotece Repertuar teatralny


