
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

W dniach 15-18 lutego 2010 r. w Barce-
lonie, podczas międzynarodowych targów 
GSMA Mobile World Congress, spotykali się 
przedstawiciele najszybciej rozwijającej się 
branży technologii mobilnych. Nie zabrakło 
też innowacyjnych firm z Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego z Gdyni.

Targi Mobile World Congress w Barcelo-
nie to najważniejsze i najbardziej prestiżowe 
targi technologii mobilnych w Europie. Sto-
isko Pomorskiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego „Gdynia Innovative”, na którym 
prezentowano najnowocześniejsze produkty 
„made in PPNT”, wzbudzało zainteresowanie 
wśród gigantów technologii.

Udział pomorskich firm, oferujących in-
nowacyjne rozwiązania, w targach GSMA 
Mobile World Congress był możliwy dzięki 
projektowi Let’s EXPO! Projekt dotowany 
jest ze środków unijnych.

W tym roku gdyńscy przedsiębiorcy za-
prezentowali swoje technologie również na 
targach Call Center World w Berlinie. Przed 
nimi jeszcze CeBIT w Hanowerze oraz Inter-
net World w Londynie.

Obecność gdyńskiego stoiska na między-
narodowych targach nowoczesnych techno-
logii to także element długofalowej strategii 
zagranicznej promocji Gdyni. W ten sposób 
Gdynia buduje markę miasta otwartego, inno-
wacyjnego, z dobrym klimatem dla biznesu.

W najbliższym czasie ofertę Gdyni po-
znają także azjatyccy partnerzy na wystawie 
EXPO 2010 w Szanghaju, podczas których 
Gdynia będzie gospodarzem jednego dnia 
w Pawilonie Polskim. �

Gdyńskie firmy 
w Barcelonie

Gdyński Karnawał Smaków, zorganizo-
wany przez Agencję Rozwoju Gdyni, dobiegł 
końca. Znamy już wyniki Quizu Kulinarnego 
oraz konkursu na Karnawałowy Przysmak.

Wyboru 10 najlepszych spośród 36 na-
desłanych przepisów dokonała komisja z 
udziałem Marcina Jarzyńskiego – szefa 
kuchni Restauracji Santorini i Krzysztofa 
Jesiołowskiego – szefa kuchni Bohema 
Jazz Club.

Zwyciężył przysmak pani Anety Kli-
meckiej z Katowic – „Oscypkowe miseczki 
wypełnione rukolą, suszonymi pomidorami i 
włoskimi orzechami”. Oscypkowe miseczki 
przypominają nadmorskie muszle, co stano-
wi interesujący gdyński akcent. W nagrodę 
zwyciężczyni spędzi weekend z osobą towa-
rzyszącą w 5-gwiazdkowym Hotelu Litwor w 
Zakopanem.

II miejsce zajęła pani Beata Aleksan-
drowicz za „Francuski pieróg” – wariację na 
temat staropolskiego kulebiaka, a III miejsce 
ex aequo zajęły panie: Antonina Koło za 
„Rajskie tortille z Rio de Janeiro” oraz Magda 
Irzyk za „Mus z białej i ciemnej czekolady na 
galaretce korzennej z czerwonego wina”.

Najlepszy przysmak wybrali również inter-
nauci. Najwięcej - 2 156 głosów - oddano na 
„Jezioro Łabędzie” pani Anny Różańskiej, 
która w nagrodę wypłynie wraz z osobą to-
warzyszącą w rejs promem na trasie Gdynia 
– Helsinki – Gdynia.

W Quizie Kulinarnym nagrodzono 20 
osób, które wykazały się dużą wiedzą o świe-
cie kulinariów i odpowiedziały prawidłowo na 
pytania konkursowe.

Więcej na stronie: www.kulinarnagdynia.
pl/konkurs_przysmak.html.                       �

Oscypkowe muszle – gdyńskim przysmakiem

Trwają zdjęcia do „Czarnego czwartku”

                                                                                                                                                                                                                                                                        Fot. Maria Gąsecka

Dziennikarze i czytelnicy Gazety Wy-
borczej Trójmiasto przyznali Sztormy Roku 
2009. Sztorm Sztormów otrzymał gdyński 
Open’er, który uznano za najważniejszy 
plenerowy festiwal muzyczny w Polsce.

Sztorm Roku to plebiscyt Gazety Wybor-
czej, w którym przyznawane są nagrody za 
najważniejsze osiągnięcia kulturalne w 9 
kategoriach: teatr, literatura, muzyka klasycz-
na, rock, jazz, muzyka alternatywna, sztuki 
plastyczne, film i multimedia, organizator, 
wydarzenie oraz Sztorm Sztormów. Otrzy-
mują je twórcy, którzy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy wywołali największy artystyczny 
sztorm. 

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku 
Open’er zwyciężył w kategorii Najlepszy 
Duży Festiwal w konkursie European Festi-
val Awards. To najważniejsze europejskie 
nagrody festiwalowe. Open’er cieszy się 
powodzeniem nie tylko wśród publiczności, 
ale także występujących na nim zespołów, 
gdyż zdobył też nominację w kategorii dla 
ulubionego przez artystów festiwalu – Artists’ 
Favourite Festival.

Oczywiście zapraszamy na kolejną edy-
cję Heineken Open’er Festival – 1-4 lipca 
2010 r.!                                                      �

Sztorm Sztormów - 
dla Open’era!

Trwają zdjęcia do „Czarnego czwartku”, 
pierwszego filmu fabularnego o masakrze 
grudniowej w 1970 r. w Gdyni.

W najbliższy weekend, a konkretnie w 
sobotę, realizatorzy odtworzą pochód robot-
ników ul. Świętojańską i 10 Lutego, a także 
przejazd kawalkady pojazdów bojowych, 
w tym czołgów, al. Zwycięstwa i szosą w 
Kolibkach. Z kolei w niedzielę zdjęcia będą 
kręcone przy stacji SKM w Stoczni i wiaduk-
cie przy ul. Podjazd.

W tym czasie obowiązywać będą zmiany 
w ruchu drogowym:

- 27 lutego 2010 r. (sobota) – zamknięcie 
ul. Abrahama w godz. 09.30-11.30 oraz 
zamknięcie ul. 10 Lutego na odcinku od ul. 
Władysława IV do ul. Świętojańskiej i Świę-
tojańskiej od Starowiejskiej do Armii Krajowej 
w godz.10.30-15.30;

- 27 lutego 2010 r. (sobota) – al. Zwycię-
stwa, od granicy Miasta Gdyni do nieczynnej 

stacji paliw Orlen (od godz. 14.00 zamknięcie 
prawego pasa jezdni na kierunku do centrum 
Gdyni, w godz. 16.30-21.00 kilkunastominu-
towe całkowite zamknięcia w/w jezdni);

- 28 lutego 2010 r. (niedziela) – ul. Mor-
ska od skrzyżowania z ul. Warszawską do 
skrzyżowania z  ul. Grabowo (tymczasowy 
ruch dwukierunkowy na jezdni prowadzącej 
ruch w stronę centrum Gdyni w godz. 04.00-
10.00);

- 28 lutego 2010 r. (niedziela) – tunel pod 
torami PKP i SKM na ul. Podjazd (zamknię-
cie ulicy Podjazd na odcinku od ul. Morskiej 
i Śląskiej do ulicy 10 Lutego w godz. 09.00-
14.00).

Prosimy uczestników ruchu drogowe-
go o zachowanie szczególnej uwagi, do-
stosowanie się do wprowadzanych zmian 
oraz podporządkowanie się poleceniom 
wydawanym przez funkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej.                                    �
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Po 40. sesji Rady Miasta 

Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 r.
Rada Miasta Gdyni, zaniepokojona doniesieniami medialnymi dotyczącymi konfliktu wokół Trójmiejskich lotnisk apeluje do Marszałka 

Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha 
Szczurka o podjęcie współpracy w zakresie rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk i realizacji inwestycji przekształcenia lotniska woj-
skowego Gdynia-Kosakowo w lotnisko wojskowo-cywilne. Wytworzona atmosfera nie służy realizacji tak ważnych dla naszego regionu 
inwestycji zgodnych z zapisami Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2020, która wskazuje 
kierunki rozwoju transportu lotniczego w naszym regionie. Uznając wiodącą rolę Portu Lotniczego w Gdańsku, nie postrzegamy obu 
inwestycji jako wzajemnie się wykluczających. Jednocześnie Rada Miasta Gdyni jest przekonana o pilnej konieczności realizacji obu 
komplementarnych względem siebie projektów. Zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej powinny działać na lokalne samorządy 
motywująco, tak aby w atmosferze obopólnej zgody zrealizować obie potrzebne inwestycje w zaplanowanych terminach.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
dr inż. Stanisław Szwabski

W środę 17 lutego 2010 r. odbyła się XL, w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli rezolucję i prze-
głosowali 16 uchwał.

Wśród przegłosowanych znalazły się 
m.in. uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
z 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia 
budżetu Miasta Gdyni na rok 2010. W jej re-
zultacie budżet wynosi po stronie: dochodów 
– 998 660 389 zł, wydatków – 1 251 072 562 
zł, przychodów – 290 572 846 zł, rozchodów 
– 38 160 673 zł.

- w sprawie przedłużenia umowy o współ-
pracy pomiędzy miastem Gdynia i miastem 
Kłajpeda (Litwa) na czas nieokreślony.

Kłajpeda jest miastem siostrzanym Gdyni 
od 12 stycznia 1993 roku. Od tego czasu 
zaszło wiele zmian politycznych, społecz-
nych, kulturalnych i gospodarczych. Miasta 
wspólnie zabiegają również o fundusze 
unijne. Stąd Gdynia i Kłajpeda wyraziły chęć 
kontynuowania bezterminowo współpracy, 
ale na nowych, dostosowanych do zacho-
dzących zmian warunkach.

Warto dodać, że Kłajpeda to długoletni i 
wiarygodny partner Gdyni, a dotychczasowa 
współpraca przyniosła szereg pozytywnych 
efektów, m.in. oba miasta realizowały 
projekt „Poprawa czystości wód Morza 

Bałtyckiego”, a Pomorski Park Naukowo-
Technologicznego w Gdyni  współdziała z  
Parkiem Naukowo-Technologicznym w Kłaj-
pedzie, przyczyniając się do wzmocnienia 
współpracy ekonomicznej i technologicznej 
Gdyni i Kłajpedy. Młodzież z obu miast co 
roku spotyka się podczas Igrzysk Miast 
Bliźniaczych.

- jednogłośnie w sprawie ustalenia na 
terenie Miasta Gdyni stref wolnych od dymu 
tytoniowego.

Strefy te tworzą: miejskie place zabaw dla 
dzieci, przystanki autobusowe i trolejbusowe 
komunikacji miejskiej, strzeżone plaże nad-
morskie oraz inne zorganizowane kąpieliska 
strzeżone. W tych miejscach obowiązywać 
będzie całkowity zakaz palenia tytoniu.

Uchwała, która posiada również wymiar 
edukacyjno-wychowawczy, to kolejny ele-
ment profilaktyki antynikotynowej. Chroni 
mieszkańców Gdyni oraz turystów przy-
bywających do miasta przed dymem tyto-
niowym, który zawiera szereg szkodliwych 
substancji toksycznych, i skutkami biernego 
palenia.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyposa-

żenie Pomorskiej Fundacji Filmowej w środki 
finansowe na utworzenie i prowadzenie 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Kwota dofinan-
sowania wynosi 750 000 zł.

Pomorska Fundacja Filmowa została 
założona w 2005 r. Jej celem jest m.in. 
wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin 
sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycz-
nym i zawodowym twórców filmowych, 
jak również edukacja w zakresie wiedzy 
o filmie i innych dziedzinach sztuki oraz 
technikach filmowych. Fundacja realizuje 
te cele w szczególności poprzez utworze-
nie i prowadzenie studium filmowego oraz 
organizowanie i finansowanie warsztatów 
dla młodzieży. Gdyńska Szkoła Filmowa ma 
polegać na intensywnej nauce przedmiotów 
zawodowych, niezbędnych w warsztacie 
filmowca, na dwóch kierunkach: reżyserskim 
i operatorskim. Szkoła dopełnia plan działań 
filmowych, realizowanych konsekwentnie od 
kilku lat w Gdyni i stanowi doskonały element 
promocji miasta.

Pełna treść uchwał dostępna jest w wersji 
elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.
pl/bip/rada/sesje/6040_61223.html. �

Korytarz Bałtyk - Adriatyk
10 lutego br. ukazał się drugi numer 

Biuletynu Stowarzyszenia Miast Autostrady 
Bursztynowej z siedzibą w Gdyni. W całości 
jest on poświęcony kwestii ewentualnej ko-
ordynacji inicjatywy „Korytarz transportowy 
Bałtyk - Adriatyk” przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, co stanowi 
propozycję SMAB.

Inicjatywę tę popiera czternaście regio-
nów położonych w strefie komunikacyjnej 
pomiędzy portami w Gdyni i Gdańsku a 
portami Adriatyku (Koper, Triest, Wenecja). 

Wśród nich jest pięć polskich województw 
– w tym Pomorze.

Wspólna promocja korytarza transporto-
wego i współpraca przy realizacji inwestycji, 
głównie kolejowych i drogowych, służyć ma 
szybszemu rozwojowi gospodarczemu i 
większej atrakcyjności regionów, a szcze-
gólnie miast.

Pełny tekst drugiego numeru Biuletynu 
jest dostępny na stronie internetowej: www.
smab.pl, na której znajdują się też inne infor-
macje o działalności SMAB.                     �

Premiery w gdyńskich teatrach
27.02.2010 r. w Teatrze Muzycznym-  

premiera musicalu „Lalka”. Scenariusz 
na podstawie powieści Bolesława Prusa 
przygotował Wojciech Kościelniak, który 
zajął się także reżyserią spektaklu. Teksty 
piosenek: Rafał Dziwisz, Muzyka: Piotr 
Dziubek. Scenografia i animowane projek-
cje: Damian Styrna. Choreografia i ruch 
sceniczny: Janusz Skubaczkowski, Beata 
Owczarek. Kostiumy: Katarzyna Paciorek. 
Przygotowanie wokalne: Agnieszka Szy-
dłowska.

Obsada: Stanisław Wokulski - Rafał 
Ostrowski, Ignacy Rzecki - Zbigniew 
Sikora, Izabela Łęcka - Darina Gapicz, 
Renia Gosławska, Tomasz Łęcki - Andrzej 
Śledź.

To pierwsza musicalowa wersja powieści 
Bolesława Prusa! Opowiedziana na nowo 
historia zamożnego warszawskiego kupca 
Stanisława Wokulskiego i jego uczucia do 
pięknej, lecz zubożałej arystokratki Izabeli 
Łęckiej. Romantyczny marzyciel goniący za 

iluzjami w starciu ze światem konwenansu, 
snobizmu i przesądów. Miłość, zazdrość, 
walka, kariera, pieniądze, piękne kobie-
ty i zdesperowani mężczyźni. I cały ten 
swing...

Bilety na spektakle: Teatr Muzyczny im. 
Danuty Baduszkowej Plac Grunwaldzki , tel. 
58 661 60 00, tel. 58 621 60 24.

Z kolei 5.03.2010 roku Teatr Miejski przy-
gotował premierę sztuki „Fantazy” Juliusza 
Słowackiego w reżyserii Piotra Cieplaka. 
Scenografia: Andrzej Witkowski, muzyka: 
Paweł Czepułkowski, realizator dźwięku: 
Marek Piotrowski.

Obsada: Hrabia Respekt, były marszałek 
powiatowy - Sławomir Lewandowski, Hra-
bina Respektowa, jego żona - Małgorzata 
Talarczyk, Dianna, ich córka - Olga Barbara 
Długońska, Stella, ich córka - Katarzyna 
Bieniek, Hrabia Fantazy Dafnicki - Dariusz 
Siastacz, Rzecznicki, marszałek powiatowy, 
jego przyjaciel - Filip Frątczak, Hrabina 
Idalia - Dorota Lulka.

Dariusz Siastacz rolą Fantazego 
świętuje jubileusz 25-lecia pracy arty-
stycznej.

Fantazy to historia upadającego rodu, 
który by ratować swoją pozycję postanawia 
poświęcić szczęście córki. Diana ma wyjść 
za hrabiego Fantazego dla jego majątku. 
Zaślepionych żądzą pieniądza rodziców nie 
interesują prawdziwe uczucia córki, która 
kocha Jana – młodego uczestnika powstania 
listopadowego oraz miłość Fantazego do 
innej kobiety. Okazuje się jednak, że ktoś 
może tę miłość uratować. Dzieło najwybit-
niejszego poety epoki romantyzmu, piętnu-
jące materializm i obłudę, a do rangi sacrum 
podnoszące znaczenie szczerej miłości zo-
stało przeniesione do nowoczesnego studia 
radiowego, w którym, na oczach widzów, 
aktorzy teatralni nagrywają słuchowisko...

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni, ul. Bema 26, kasa teatru 58 660 
59 46 czynna: wtorek - piątek 11.00-19.00, 
sobota - niedziela 15.00-19.00.                �

Akcja „Ciapkot”
Koci Dzień Otwarty w Schronisku Ciap-

kowo w Gdyni cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 10 dorosłych kotów 
znalazło nowy dom. Nadal napływają za-
pytania o konkretne koty ogłaszane przez 
OTOZ Animals na stronie internetowej oraz 
za pośrednictwem mediów.

Schronisko zebrało tego dnia 1286 zł - 
570 zł podczas licytacji obrazów gdyńskich 
artystów oraz 716 zł z datków wrzucanych do 
skarbonek. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na potrzeby bezdomnych kotów.               �
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Odpady to poważny problem współcze-
snej cywilizacji. Ich masa rośnie wraz ze 
wzrostem konsumpcji. W ślad za tym rosną 
też koszty transportu „naszych” śmieci odbie-
ranych przez firmy przewozowe.

Co możemy zrobić aby śmieci było 
mniej? W tym miejscu wielu mieszkańców 
odpowie: „To proste! Odpady można spalać 
w domowym piecu bądź w rozpalonym w 
ogródku ognisku i w ten sposób zmniejszać 
ich objętość!”. Oczywiście jest to błędne i 
bardzo naganne myślenie! Spalanie śmieci, 
we własnym piecu domowym jest niezgodne 
z przepisami prawa - w tym prawa lokalnego 
tzw. Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Gdyni. Mało tego, 
takie postępowanie podlega karze, w tym 
karze grzywny. Jest to też niebezpieczne ze 
względu na bardzo toksyczne substancje 
zawarte w dymie, które prowadzą do ska-
żenia środowiska i narażają ludzi na utratę 
zdrowia.

Odpady należy dokładnie segregować. 
Pozwoli to zmniejszać objętość naszych 
śmieci nawet o 45%. Mniejszy pojemnik to 
mniejszy rachunek wystawiony przez firmę 
przewozową. Ale decyzja, choć prosta i 
oczywista, należy do nas. W tym względzie 
opór Polaków jest niezrozumiały, ale trzeba 
przyznać – bardzo konsekwentny. A musimy 
pamiętać, że dzięki segregacji odpadów moż-
na z nich później odzyskać surowce wtórne 
– tj. papier, szkło, plastik.

Jak pokazują statystyki, od wielu lat w 
Polsce udaje się odzyskiwać tylko 5 – 10% 
wytworzonych w domach odpadów. Wyjąt-

kiem są niektóre regiony kraju, do których 
możemy z dumą zaliczyć gminy Związku. 
Jednak wynik też nie jest oszałamiający. Na 
terenie gmin Związku wynosi on 20 – 30%. 

Na tle innych krajów Unii Europejskiej 
wszyscy razem wypadamy w tej kwestii bar-
dzo „blado”. Na przykład w Danii czy Szwecji 
odzyskiwanych jest około 50% odpadów. Ale 
na tym nie koniec. Kraje wysokorozwinięte 
stworzyły i wdrożyły technologie, które łączą 
w sobie różne metody utylizacji odpadów w 
tym odzysk zawartej w nich energii. Pozwoliło 
to w jeszcze większym stopniu wtórnie zago-
spodarować i wykorzystywać odpady.

Specjalne instalacje są w stanie prze-
kształcać termicznie odpady odzyskując 
„zgromadzoną” w nich energię. Poziom emi-
towanych przez takie urządzenia zanieczysz-
czeń jest wręcz śladowy i nieporównywalnie 
mniejszy w stosunku do innych dziedzin 
ludzkiej działalności. Istotne jest także, że 
za sprawą tych bezpiecznych technologii 
możliwe jest wytworzenie z odpadów ener-
gii elektrycznej lub cieplnej. Tutaj dobrych 
przykładów jest wiele. Szwecja, kraje Europy 
Zachodniej. Na przykład w Paryżu, w którym 
tak chętnie chcemy spędzać wakacje, udział 
energii wyprodukowanej z odpadów w bilan-
sie cieplnym miasta stanowi ponad 50%!

Należy podkreślić, że termicznie prze-
kształcane są tylko te odpady, które nie są 
poddawane obowiązkowemu odzyskowi        
i recyklingowi surowcowemu. Pamiętajmy 
też, że technologia zezwalająca na termicz-
ne przekształcanie frakcji energetycznej 
odpadów z wytworzeniem energii, jest 

tylko jednym z elementów kompleksowej 
i zintegrowanej gospodarki odpadami za-
pewniającą ochronę środowiska, w którym 
wszyscy musimy brać czynny udział między 
innymi poprzez selektywną zbiórkę odpadów. 
Zastosowanie kilku wzajemnie połączonych 
metod gospodarki odpadami komunalnymi, 
tj. segregacji i selektywnej zbiórki, recyklingu, 
kompostowania odpadów organicznych, bez-
piecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych 
oraz termicznego przekształcania części 
odpadów, a także bezpiecznego składo-
wania pozostałości, pozwala skutecznie 
likwidować „góry śmieci”, które codziennie 
wytwarzamy.

W niedalekiej przyszłości na Pomorzu 
powstanie nowoczesna instalacja do ter-
micznego przetwarzania odpadów, co z 
pewnością przyczyni się do jeszcze lepsze-
go gospodarowania odpadami w tej części 
naszego kraju.

Domowy piec nie jest przystosowany 
do termicznej utylizacji odpadów. Nato-
miast przekształcanie śmieci w specjalnie 
przeznaczonych do tego miejscach, gdzie 
cały proces jest kontrolowany i ekologiczny, 
to technologia bezpieczna. Dlatego pamiętaj-
my – jeżeli spalać to nie indywidualnie!

Kontakt: Komunalny Związek Gmin „Do-
lina Redy i Chylonki” (Rok założenia 1991), 
ul. Konwaliowa 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 �

Jeżeli spalać śmieci to nie indywidualnie!
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. Dziś ostatni, trzeci odcinek cyklu. 

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

terapii. Oto część siódma cyklu.
Osoby, które zechcą dowiedzieć się więcej, mogą kontaktować się z pracownikami ośrodka pod nr tel. 58 621 61 35, fax 58 621 61 

35, e-mail: narko@opitu.pl.

Jaka jest właściwie różnica między uży-
waniem i uzależnieniem od „dopalaczy” a 
lekomanią?

Różnice wynikają nie tyle z rodzaju 
używanych środków, ile ich użytkowników.  
Tak naprawdę istotny jest powód używania 
różnych substancji. Typowy lekoman na ogół 
nie zaczyna brać leku w celu odurzenia się, 
zmienienia sobie świadomości, przynajmniej 
na początku. U osób starszych może to 
być podyktowane licznymi dolegliwościami 
i obawą o własne zdrowie. Młodzi ludzie 
poszukują coraz lepszego samopoczucia i 
lepszej sprawności bez ponoszenia wysiłku. 
Wszyscy oni oczekują cudownego działania 
środka, jak z kolorowych reklam, które su-
gerują, że odpowiedni lek może odmienić 
ich życie. W efekcie często używają wielu 
środków do likwidowania różnych objawów 
jednej choroby. Jednak ceną za chwilowe 
dobre samopoczucie, mocny sen, brak bólu 
może być uzależnienie, zarówno psychiczne, 
jak i fizyczne. Oczywiście, długoterminowe 
przyjmowanie leków, nawet tych, które mają 
liczne działania uboczne, jest często ko-
nieczne i uzasadnione, np. osoba, u której 
zdiagnozowano ciężką depresję musi korzy-
stać z leków przeciwdepresyjnych czy osoba 
chorująca na schizofrenię bez nich nie byłaby 
w stanie w ogóle funkcjonować. Najczęściej 
jednak leki stosowane w tych schorzeniach 
nie uzależniają. Również niektóre choroby 
somatyczne objawiające się trudnym do znie-
sienia bólem wymagają często przyjmowania 
długotrwale leków przeciwbólowych. Część 
środków przeciwbólowych ma silne działanie 
uzależniające i decyzję o przewlekłym ich 

stosowaniu powinien podejmować kompe-
tentny lekarz, który ma wiedzę na temat 
potencjału uzależniającego przepisywanych 
środków. Niektóre osoby odkrywają w lekach 
coś więcej niż dobroczynny efekt leczniczy, a 
mianowicie efekty natury psychologicznej w 
postaci zmniejszenia napięcia wewnętrznego, 
stresu, zdenerwowania, niepokoju czy znie-
chęcenia, a nawet działanie euforyzujące. Do 
szczególnie niebezpiecznych należą środki 
przeciwlękowe i uspokajające, np. relanium, 
od których można się uzależnić bardzo szyb-
ko a bardzo trudno „oduzależnić”. Osoby o 
skłonnościach do uzależniania się biorą leki 
w coraz większych dawkach , nawet wtedy, 
gdy nie ma już medycznych wskazań do ich 
używania. Lekomania bardzo rzadko jest 
związana z subkulturą narkomanów, osoby 
uzależnione od leków na ogół nie podlegają 
wykluczeniu społecznemu, jak w przypad-
ku narkomanów czy alkoholików. Często 
są to osoby bardzo dobrze wykształcone i 
uposażone, które mają szersze możliwości 
„załatwienia” sobie leków.

Jakie są objawy uzależnienia od leków 
i czy skutki uzależnienia od leków są 
równie groźne jak w przypadku narko-
tyków?

Objawy uzależnienia od leków są bardzo 
podobne jak w przypadku uzależnienia 
od innych substancji, czyli utrata kontroli 
nad używaniem leku, przyjmowanie coraz 
większych dawek, dalsze używanie mimo 
szkód powodowanych przez leki, ale istnieją 
również charakterystyczne wzorce zachowań 
dotyczące kontaktów z lekarzami. Bardzo 
często zdarza się, że uzależniają się osoby 

związane ze służbą zdrowia i mające łatwy 
dostęp do leków.

Osoby te są wobec lekarzy roszczenio-
we, bardzo często manipulują, aby uzyskać 
receptę na pożądany lek. Często symulują 
bądź wyolbrzymiają objawy choroby, czasem 
twierdzą, że inne leki są nieskuteczne. W 
przypadku odmowy wypisania recepty reagu-
ją złością, rozczarowaniem, czasem próbują 
przekupstwa lub gróźb. Odwiedzają kilku 
lekarzy jednocześnie, aby zdobyć większą 
ilość leku, ukrywają faktyczną dawkę jaką 
przyjmują.

Najczęściej używanymi lekami uzależ-
niającymi są leki z grupy bezodiazepin, np. 
relanium, leki nasenne oraz leki przeciwbó-
lowe np. tramal. Są to leki na receptę, lecz 
groźne jest również uzależnienie od leków, 
które nie podlegają takim obostrzeniom. Np. 
używanie w dużych ilościach paracetamolu 
może się skończyć ciężką niewydolnością 
wątroby i śmiercią. Skutki uzależnienia od 
leków bywają równie groźne, jak uzależnie-
nia od narkotyków czy alkoholu – zarówno 
psychiczne, jak i fizyczne. Mało kto wie, że 
używanie środków typu relanium powoduje 
zaburzenia w sferze logicznego myślenia, 
koncentracji uwagi i pamięci. Nagłe odstawie-
nie leków może spowodować ciężki zespół 
abstynencyjny z drgawkami, a nawet śmierć. 
Konieczne jest stopniowe, wielotygodniowe 
lub wielomiesięczne odstawianie leku pod 
kontrolą lekarza i jednoczesna psychotera-
pia. W Gdyni taką pomoc osoby zaintereso-
wane mogą uzyskać w Przychodni Terapii 
Uzależnień przy ul. Chrzanowskiego 3/5 
i pod nr tel. 58 620 88 88.                         �
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza Miesz-
kańców do biura Rady Dzielnicy w Szkole 
Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) na dyżury 
radnych, w każdy poniedziałek w godzinach 
18.00 - 19.00. I tak: 1.03 - Kamil Góral, 8.03 - 
Krystyna Klimko, 15.03 - Elżbieta Konopko, 
22.03 - Stanisława Kozłowska, 9.03 - Marcin 
Limanin. Z radnymi dyżurować będą funkcjo-
nariusze 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 sie-

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

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

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

ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w 
poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w 
piątki 8.00 -14.00 oraz na dyżury radnych w 
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 17.30 
- 18.30. Strona: http://stronarady.dabrowka.
net.

***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 

mieszkańców na dyżury radnych w środy w 
godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wito-
mińskiej 8.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 
17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 4.03 
- Regina Szmal, 11.03 - Rafał Daniluk, 18.03 
- Teresa Dyszlewicz, 25.03 - Zenon Roda. W 
każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

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

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że 1 mar-

ca br., w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Staffa 10, 
w godz. 17.00-19.00 dyżur pełni radna dzielni-
cy Henryka Neubauer, a w godz. 17.00-18.00 
dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że 

radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady 
przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy 
czwartek m-ca w godz.17.00-18.00: 4.03 - wi-
ceprzewodniczący 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 Kwiat-
kowski. Ponadto w każdy trzeci czwartek 
m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funk-
cjonariusze 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 mieszkań-

ców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, tel. 
58 665 50 00, e-mail: rada.obluze@gdynia.
pl, na dyżury radnych w każdy poniedziałek 
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: 
1.03 - Marta Bejm, 8.03 - Krzysztof Blumka, 
15.03 - Anna Czeran, 22.03 - przewodniczący 
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. Prze-
wodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska 
pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wice-
przewodnicząca - Ewa Zienowicz 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 pierwszy 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 rad-
ni: 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-Dempto-

wo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury 
radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czerem-
chowej 1 pok. nr 39, tel. (058)664-56-21. I 
tak: 3.03- Mirosława Król ,10.03 - Łukasz 
Łasiński, 17.03 - Adam Mordako, 24.03 - 
Ewa Nowrocka, 31.03 - Zofia Rybakowska 
- Pohl. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 
dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda 

i Marcin Horała, w II środę m-ca funkcjona-
riusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biu-

ro Rady Dzielnicy czynne jest w: poniedziałki 
- godz. 15.00 - 19.00, w środy - godz. 10.00 - 
15.00, czwartki - godz. 13.00 - 18.00. Członko-
wie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki 
w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek miesiąca 
- Józef Leszczyński, wiceprzewodniczący 
Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesła-
wa Nadolska, przewodnicząca Zarządu, III 
poniedziałek miesiąca - Alicja Kowalczyk, 
wiceprzewodniczaca Zarządu. Radni pełnią 
dyżury w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. Rad-
na 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 zapra-
szamy 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. Rada Dzielnicy Śródmieście 
zaprasza do odwiedzenia strony internetowej 
rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz 
kontaktowanie się z radą poprzez adres e-
mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

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

Oto harmonogram dyżurów na najbliż-
szy miesiąc: 3.03. – Mariusz Pająk, 10.03. 
– Małgorzata Pettkowska, 17.03. – Marek 
Rodak,  24.03. – Cezariusz Stolarczyk, 
31.03. – Lucyna Winiecka. W drugą środę 
miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur 
pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostat-
nią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta 
Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w 
godz. 17.00 -18.00. Ponadto w ostatnią środę 
miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady 
pełni dyżur pracownik MPOS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

informuje, że przewodniczący Henryk Rze-
pecki 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 Jażdżewski 
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 ad-
optować osoba pełnoletnia, posługująca się 
dowodem osobistym. Na podstawie dowodu 
spisywana jest umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

W marcu 2010 r., na terenie całego kra-
ju, niektóre kliniki, lecznice weterynaryjne 
zgodziły się na wykonywanie zabiegów ste-
rylizacji/kastracji po preferencyjnej, niższej 
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 weterynaryj-
nych w Gdyni, 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
-  Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. 

Bogumił Rafalski, lek. wet. Magdalena 
Śróbka

ul. Bema 10 tel. 58 662 38 54, 500 217 
941.

Celem akcji jest:
- troska o zdrowie 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

TROP to ok. sześcioletni pies w typie wy-
żła niemieckiego szorstkowłosego, w gdyń-
skim schronisku od marca 2009. Trop to fajny 
opanowany, zrównoważony pies. Długi pobyt 
w schronisku sprawił, że stał się psem mało 
kontaktowym, może nieco zrezygnowanym. 
To bardzo odporny, silny i inteligentny pies, 
niewybiegany, a tym samym, nieco ociężały. 
Szukamy dla Tropa miłośnika rasy, osoby 
cierpliwej, która odbuduje w nim zaufanie 
do człowieka i sprawi, że odzyska on radość 
życia. Trop w kontaktach z innymi psami nie 
ma większych problemów. �

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” kontynuując realizację zadań z 
zakresu ochrony środowiska, prowadzi po 
raz kolejny zbiórkę odpadów niebezpiecz-
nych. Na rok 2010 zostały zaplanowane 
trzy terminy objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (wydzielonych z odpadów 
domowych), najbliższe odbędą się w mar-
cu. W ramach prowadzonej zbiórki, od 
mieszkańców i z placówek oświatowych 
odbierane będą następujące odpady: 

drobny sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny (nie większy niż telewizor), zużyte 
baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki 

energooszczędne, termometry, odczynniki 
chemiczne, farby, lakiery, rozpuszczalniki, 
pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania 
po silikonie), zużyte tonery, przepracowane 
oleje, smary, środki do konserwacji metali, 
przeterminowane lub tylko częściowo wy-
korzystane leki.

Objazdowa zbiórka odpadów niebez-
piecznych prowadzona będzie przy użyciu 
charakterystycznie oznaczonego i wyposa-
żonego w specjalne pojemniki samochodu. 
Poniżej podajemy terminy i punkty postoju 
samochodu w poszczególnych dzielnicach 
miasta:

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych 

Uwaga: Zebrane w domu odpady nie-
bezpieczne należy osobiście dostarczyć do 
samochodu i przekazać obsłudze.

Odpady niebezpieczne zbierane są rów-
nież w systemie pojemnikowym:

• pojemniki do zbiórki baterii ustawione są 
w placówkach oświatowych, w większości 
administracji spółdzielni mieszkaniowych, 
wybranych placówkach handlowych, w 
Urzędzie Miasta Gdyni (Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – ul. 10 Lutego 24, 
Biuro Rady Miasta – al. Piłsudskiego 52/54, 
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych – ul. 3 Maja 27/31) oraz w Zarządzie 
Dróg i Zieleni – al. Zwycięstwa 96/98,

• pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
lekarstw ustawione są w aptekach i w wy-
branych ośrodkach zdrowia.

Mieszkańcy Gdyni mogą również nieod-
płatnie oddać odpady niebezpieczne, które 
powstają w ich domach do stacjonarnych 
Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
(tzw. PZON). Punkty takie znajdują się w 
następujących dzielnicach:

• Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1 
(czynny od poniedziałku do soboty w godzi-
nach 8.00 - 19.00);

• Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301 

(czynny w poniedziałki i środy w godzinach 
14.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 
11.00 - 15.00);

• Gdynia Pogórze, ul. Żeliwna 3 (czynny 
we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 
- 17.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 
- 15.00);

• Gdynia Karwiny, ul. Brzechwy 7 (czyn-
ny we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 
- 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 
- 14.00).

Uwaga! Związek nie odbiera odpadów 
niebezpiecznych powstałych w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przypominamy, że sprzedawcy (detaliczni i 
hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości 
nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego 
samego rodzaju. 

Kontakt: Wszelkie zapytania, problemy 
związane szczególnie z gospodarką odpa-
dami prosimy kierować na adres:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, 
tel. 58 624 66 11, 

e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl �

10.03.2010 r.
Chwarzno-Wiczlino, Witomino Leśni-

czówka, Witomino Radiostacja

11.03.2010 r.
Śródmieście, Kamienna Góra, 

Wzgórze Św. Maksymiliana

8.30 Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Wiczliń-
ska 93
9.10  Zespół Szkół nr 15, ul. Jowisza 60
9.50 Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6
10.30 Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. 
Strażacka 15
11.10 Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniow-
ska 1
11.50 – 12.30  Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3, ul. Narcyzowa 6

8.30 Gimnazjum nr 11, ul. Słowackiego 53 
(postój od ul. Piotra Skargi)
9.00 SP nr 18, ul. Krasickiego 28
9.30 III LO, ul. Legionów 27
10.00 VI LO, ul. Kopernika 34
10.30 SP nr 23, ul. Grottgera 19
11.00 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetma-
jera 65
11.30 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, 
ul. Hallera 9
12.00  Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26 (wjazd 
od ul. Starowiejskiej)
12.30 IX LO, ul. Żeromskiego 31
13.00 SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5
13.30 – 14.00 X LO, ul. Władysława IV 58

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 
Polsce Oddział w Gdyni wraz z Towarzy-
stwem Miłośników Gdyni pragnie zaprosić 
dzieci i młodzież gdyńskich szkół do wzięcia 
udziału w V edycji konkursu plastycznego pt. 
„Gdyńskie zwierzęta”. Regulamin:

1. Technika wykonania dowolna.
2. Format prac – A3.
3. Każdy autor może nadesłać tylko 1 

pracę.
4. Praca powinna być na odwrocie czy-

telnie podpisana (najlepiej literami drukowa-
nymi): imię, nazwisko i adres autora, telefon 
kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły,

5. Za najciekawsze prace przyznane 
zostaną nagrody rzeczowe. 

6. Nagrodzone prace przechodzą na 
własność organizatorów.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nade-
słanych prac w materiałach informacyjnych 
i reklamowych.

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzial-
ności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w 
trakcie przesyłki.

9. Ostateczna interpretacja niniejszych 
warunków uczestnictwa przysługuje wyłącz-
nie organizatorom konkursu.

10. Oceny prac dokona jury, w skład 
którego wejdą artyści, członkowie TMG i 
członkowie zarządu TOZ-u w Gdyni.

Te r m i n a r z :  n a d s y ł a n i e  p r a c : 
30.04.2010r., werdykt jury: maj 2010 r., 
wystawa: czerwiec 2010 r., zwrot prac niewy-
różnionych na specjalne życzenie uczestnika 
konkursu (proszę o załączenie znaczka na 
kopertę zwrotną) - lipiec 2010 r.

Adres do korespondencji:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 

Gdyni, ul. Portowa 7 81-350 Gdynia, tel. 58 
622 87 11, biuro czynne w środy w godz. 
11.00 - 14.00. �

Konkurs plastyczny
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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 dokony-
wać 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. �

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w 
Gdyni oraz Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku organizu-
ją dnia 3.03 br. (środa) w godz. 9.00 - 13.00 
ambulansowy pobór krwi. 

Chętnych do oddania krwi zapraszamy do 
ambulansu przed Urząd Morski w Gdyni, ul. 
Chrzanowskiego.

***
Klub HDK przy Urzędzie Miasta Gdyni  

oraz Klub Straży Miejskiej zapraszają 9 
marca br. w godz. 9.00-14.00 przed UM 
Gdyni wszystkich gdynian chętnych do 
oddania krwi.

***
We wtorek, 23 marca 2010 r. w godz. 

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 Krewniacy 
Club Trójmiasto.

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

Uwaga, podatek            
od nieruchomości 2010

Ambulansowy                
pobór krwi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Gdyni serdecznie dziękuje panu Edmundowi 
Labudzie – prezesowi firmy odzieżowej „Wy-
brzeże” oraz pani Jolancie Tandek – dyrek-
torowi ds. marketingu za wieloletnie życzliwe 
wsparcie i pomoc, jaką Państwa firma udziela 
dziecięcym zespołom taneczno-muzycznym 
Delfinki i Krosniata, działającym przy naszej 
placówce.

Jednocześnie przekazuję gratulacje w 
związku z otrzymaniem przez Państwa, na 
wniosek kierownika zespołu pana Zygmunta 
Rompy, z rąk prezesa Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci pana Edmunda Dampca Honoro-
wej Odznaki Przyjaciel Dziecka.

***
Dyrekcja i mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Gdyni serdecznie dziękują 
instytucjom i osobom fizycznym za udzieloną 
pomoc w przeprowadzaniu mieszkańców 
DPS z ulicy Legionów 121 do nowej siedziby 
przy ul. Pawiej 31. Dzięki Waszej pomocy i 
pracy mogliśmy szybko i sprawnie dokonać 
przeprowadzki, za co jeszcze raz gorąco 
dziękujemy.                                               �

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, Rada 
Rodziców oraz Komitet Organizacyjny Jubi-
leuszu Obchodów 50-lecia szkoły serdecznie 
zapraszają wszystkich absolwentów i na-
uczycieli na uroczystość jubileuszową, która 
odbędzie się 23 kwietnia 2010 r.

W sobotę 24 kwietnia 2010 r. o godz. 

10.00 rozpocznie się Dzień Absolwenta. 
Będzie można spotkać dawnych znajomych 
ze szkolnej ławy oraz swoich nauczycieli.

Wszyscy zainteresowani udziałem w 
uroczystościach proszeni są o kontakt z 
sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 
58 620 66 64, fax: 58 661 52 50 lub e-mail: 
ssp26gdynia.wp.pl. �

SP 26 ma już 50 lat

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

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

spodarczej.
W ramach projektu każdy z uczestników 

będzie miał możliwość skorzystania z:
• doradztwa zawodowego i biznesowego 

(dot. zakładania działalności gospodar-
czej),

• szkolenia „Od biznesu do własnej fir-
my”,

• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na 
założenie własnej firmy,

• finansowego wsparcia pomostowego.
Zapisz się już dziś – ilość miejsc ograni-

czona. �

Przyjdź i zostań przedsiębiorcą!

W dniach 27 lutego i 5 marca 2010 r. w 
Hali Widowiskowo- Sportowej GDYNIA, ul. 
Kazimierza Górskiego 8, odbędą się trzy 
mecze:

I tak:
- 27.02.2010 r. (sobota) godz. 14.00 - 

Lotos Gdynia - ŁKS Łódź 
- 27.02.2010 r. (sobota) godz. 17.30 - VI-

STAL ŁĄCZPOL GDYNIA - Zagłębie Lubin  
- 5.03.2010 r. (piątek) godz. 15.00 i 17.30 

- PUCHAR POLSKI: Lotos Gdynia.
Szczegóły: www.hswgdynia.pl. �

W Hali GDYNIA

Centrum Nauki EXPERYMENT w Pomor-
skim Parku Naukowo – Technologicznym w 
Gdyni serdecznie zaprasza na warsztaty 
dla nauczycieli. 

Warsztaty dotyczyć będą: 
• metodologii prowadzenia eksperymen-

tów w oparciu o nową podstawę progra-
mową, 

• współpracy przy tworzeniu zestawów 
doświadczeń naukowych,

• współpracy przy festiwalu eksperymen-
tów w Gdyni oraz Kalmarze (Szwecja).

Warsztaty odbędą się 17 marca 2010 r. 
o godzinie 12.00 w Sali Lazurowej Pomor-
skiego Parku Naukowo – Technologicznego 
w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98. Szczegółowy 
program warsztatów oraz formularz zgłosze-
niowy dostępne na stronie www.experyment.

gdynia.pl. Dodatkowe informacje pod nr 
telefonu 58 735 11 38.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnic-
two podczas warsztatów – dla nas jest to 
szansa na poznanie potrzeb nauczycieli, a 
dla Państwa możliwość nie tylko współtwo-
rzenia zestawów naukowych, które będzie 
można wykorzystać w szkole, ale również 
wzięcia udziału w szwedzkiej edycji festiwalu 
eksperymentów!

Warsztaty organizowane są w ramach 
projektu eduPEOPLE – “Baltic active edu-
cation network for development of people-
to-people initiatives” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.  �

Warsztaty dla nauczycieli w PPNT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowe-
go w Gdyni zaprasza w sobotę 6 marca b.r. 
na „Dzień otwarty” do siedziby Urzędu przy 
ul. Władysława IV 2/4 w Gdyni w godzinach 
od 9.00 do 13.00 (Sala Obsługi Podatników 
na parterze).

W ramach akcji ”Dzień otwarty” wszyst-
kim zainteresowanym pracownicy Urzędu 
udzielą informacji dotyczących:

- rodzajów formularzy zeznań podatko-
wych PIT i sposobów ich wypełniania,

- formularzy NIP i potrzeby ich aktuali-
zacji.

Będzie również możliwość złożenia ze-
znania rocznego za 2009 r. oraz uzyskania 
pomocy w zakresie jego wypełnienia. 

Dodatkowo informację telefoniczną w 
sprawie rozliczeń rocznych PIT będzie moż-
na uzyskać pod numerami telefonów: 58 690 
22 61, 58 690 22 45.

W tym dniu kasa Urzędu będzie czynna 
w godz. 9.00-12.00.

***

Również Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gdyni zaprasza 6 marca br. 
w godzinach od 9.00 do 13.00 na „Dzień 
Otwarty” do siedziby Urzędu przy ul. Hut-
niczej 25.

W „Dniu Otwartym” wszystkim zaintereso-
wanym pracownicy urzędu udzielą informacji 
na temat: wewnętrznego trybu pracy admi-
nistracji podatkowej; rodzajów formularzy 
zeznań podatkowych PIT i sposobów ich 
wypełniania; rozpoczęcia działalności go-
spodarczej oraz formularzy NIP i potrzeby 
ich aktualizacji.

Tego dnia w urzędzie będzie możliwość 
złożenia zeznania rocznego za 2009 r. oraz 
uzyskania pomocy w zakresie jego wypeł-
nienia. Kasa urzędu czynna będzie w godz. 
9.00-12.00.

Dodatkowo informację telefoniczną w 
sprawie rozliczeń rocznych będzie można 
uzyskać pod numerami telefonów: 58 690 21 
24, 58 690 21 75.                                      �

Dzień otwarty w gdyńskich skarbówkach
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Zapisy do...

Na zdrowie!

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. 
Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 
2010/11. Szkoła oferuje naukę w mało licz-
nych klasach, zajęcia jednozmianowe (lekcje 
kończą się ok. godz. 13.30), opiekę świetlicy 
szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną 
terapię logopedyczną, pedagogiczną, gimna-
stykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. 
W ramach wychowania fizycznego dzieci 
korzystają z zajęć na basenie. Dla uczniów 
klas pierwszych (6-latków) osobna świetlica. 
Zapisy: w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 
– 14.00 lub telefonicznie: tel. 58 620 66 64, 
58 661 52 50. Spotkanie dla rodziców pre-
zentujące szkołę - 4 marca 2010 r. o godz. 
18.00. Będzie można skonsultować się z 
psychologiem, pedagogiem i logopedą.

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 
2,5 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Wi-
tominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 
Podstawa programowa MEN „Wesołe 
Przedszkole”. Codzienne zajęcia: język an-
gielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, 
taniec, nauka pływania. Placówka posiada 
sale gimnastyczną, plac zabaw, basen. Dni 
otwarte w miesiącu marcu br. Tel. 58 624 10 
71, 0 697 72 68 81 www.mali.samarytanie.
pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl

***
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. 

Liczba miejsc ograniczona. Fundacja 
Samarytanie. Tel. 58 624 10 71, 0 697 72 68 
81, e-mail fundacja@samarytanie.pl.

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Zajęcia 
prowadzone są w języku angielskim (przez 
native speakera lub wychowawcę, który 
nie używa języka polskiego) i częściowo 
polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych: 
rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, 
balet, edukacja teatralna, warsztaty kulinar-
ne. Placówka realizuje podstawę programo-
wą wychowania przedszkolnego zgodnie 
z programem zatwierdzonym przez MEN. 
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. 
Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 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, iwona-
guberska@wp.pl, www.artig.com.pl.

***
Zapisy na bezpłatne warsztaty z zakresu 

podstaw wizażu, organizowane w ramach 
autorskiego projektu „Poznaj tajniki makija-
żu... Poczuj się piękna...”. Warsztaty odby-
wają się w dwóch grupach wiekowych 25+, 
45+ i prowadzone są przez profesjonalną 
wizażystkę. Szczegółowe informacje pod 
nr tel. 608 336 529 lub e-mail: warsztaty.
wizaz@gmail.com

***
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.

***
W związku z dużym zainteresowaniem 

kontynuacją nauki w semestrze zimowym 
przez osoby, które ukończyły 17 lat, Dyrektor 
Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, 
tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegium-
miejskie1@wp.pl, zaprasza dorosłych, 
którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę pod-
stawową do kontynuacji nauki 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. Miła atmosfera 
i wspaniała kadra pedagogiczna zapewni 
wszystkim chętnym dorosłym szybki awans 
do MATURY. Można także uzupełnić naukę 
– mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum. 
Zaproszenie aktualne od marca 2010 roku.

***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia 

muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych 
(2 - 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 �

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

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 - 14.00. Tel kontaktowy 58 
620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć 
obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, 
psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, 
muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię 
zajęciową.

***
Poradnia Profilaktyki Uzależnień serdecz-

nie zaprasza na cykl wykładowo - warsztato-
wy „Spotkania z psychologią”. Spotkania od-
bywać się będą w poniedziałki w godzinach 
17.00 - 18.30 w następujących terminach: 
15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 
7.06, 14.06. Więcej informacji oraz zapisy 
pod adresem poradni: www.jezuici.pl/po-
radnia-gdynia w zakładce Zaproszenia i pod 
numerem telefonu 58 620 66 90. Spotkania 
nieodpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

***
Fundacja „Zachowaj Zdrowie w Sobie” 

serdecznie zaprasza na drugie z cyklu „O 

profilaktyce przy muzyce” medyczne spotka-
nie edukacyjne. Tym razem tematem będzie 
„Twoje serce”. 6 marca 2010 roku o godz. 
10.00 w Parku Naukowo - Technologicznym 
w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (była zajezd-
nia trolejbusowa), Sala Morska i Galeria. 

Wykład poprowadzi lek. med Hanna Mil-
ler – Szpital Morski im. PCK w Gdyni.

W programie liczne atrakcje dla uczestni-
ków spotkania przygotowane przez Funda-
cję Zachowaj Zdrowie w Sobie i Gdyńskie 
Stowarzyszenie Serca Sercom: recital 
muzyczny, porady dietetyczne, pokazy spor-
towe, zdrowa żywność. Wstęp wolny.

Kontakt: 601 055 740; zaworska.zacho-
wajzdrowie@wp.pl.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

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

***
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” 
zaprasza na spotkania Gdynia, ul. św. 
Mikołaja 1 przy parafii Św. Mikołaja- Dom 
Katechetyczny, każdy piątek, godz. 18.00. �

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształcenia Mowy 
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na 
spotkanie ze specjalistami ( psycholog, logo-
pedzi, oligofrenopedagog ) w dn. 3.03.2010 r. 
w godz. 16.30.-18.30 do Przedszkola Samo-
rządowego nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 
620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są 
bezpłatne. Program realizowany z funduszy 
gminy Gdynia. �

Dla dzieci

Fundacja Samarytanie oraz Przedszkole 
Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają ro-
dziców dzieci w wieku przedszkolnym na 
warsztaty psychologiczno-edukacyjne w ra-
mach projektu Akademia Rodzica. Warsztaty 
prowadzone przez specjalistów tj. psycholo-
gów i terapeutów rodzinnych. Celem projektu 
jest poznanie kolejnych faz rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym (jego problemów i 
pomocy w ich rozwiązywaniu) 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 infor-
macje pod nr tel. 58 624 10 71 lub 697 72 68 
81, e-mail: fundacja@samarytanie.pl.      �

Dla rodziców

2.03.2010 r. o godz. 17.00 w sali audio-
video, poziom wejściowy, Muzeum Miasta 
Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, rozpocznie 
się wykład Bogumiła Filipka zatytułowany: 
„Kobiety w medalierstwie”. �

W Muzeum Miasta
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Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu admi-
nistracji rządowej informuje o wywieszeniu w 
budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogło-
szeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 
nr 342, wykazu nieruchomości gruntowej, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 
w Gdyni przy ul. Marynarskiej, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 128/5, km. 43 o 
pow. 106 m², przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 
17.02.2010 r. do 9.03.2010 r.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 €                        
na robotę budowlaną:

,,Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni’’
W dniu 18.02.2010 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem  33411 – 2010 oraz na stronie 
internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert – do dnia 9.03.2010 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230 Sekretariat 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 30,00 zł można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz 
Wardencki, fax: 58 66 88 302  – Wydział Inwestycji.

Gdyńska policja poszukuje świadków 
wypadku drogowego z udziałem trzech 
samochodów (mitsubishi pajero, mercedes 
sprinter i renault master), do którego doszło 
11 lutego br. ok. godz. 11.35 w Gdyni na 
ul. Obwodowej (rejon Estakady Kwiatkow-
skiego, kierunek na Gdańsk). W wypadku 
potrącony został kierowca jednego z tych sa-
mochodów, który wcześniej zatrzymał się na 

drodze i wysiadł z samochodu. Mężczyzna 
zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu 
przebiegu tego zdarzenia prosimy o kontakt 
z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym 
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. 
Portowej 15, pok. 421 lub o kontakt telefo-
niczny pod numerami: 58 662 15 18, 58 662 
18 10, 997 i 112. �

Policja poszukuje świadków wypadku

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju nr 344 
wykazu Nr 2/2010 lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, 
położonych przy:
ul. Bp. Dominika 27A/12, Nauczycielskiej 
4/10, Ledóchowskiego 8B/8, Pogodnej 2/6, 
Pawiej 1, Widnej 3/17, Morskiej 108C/6, Koł-
łątaja 52/1, Morskiej 93/57, Kołłątaja 52/2a, 
Chrzanowskiego 10A/3, Morskiej 97/33, 
Morskiej 93/19, Denhoffa 4/16, Korzeniow-
skiego 25A/2.

Oficyna Verbi Causa - Małgorzata 
Sokołowska, przygotowująca książkę o 
Gdyni lat 1945 - 1956 zwraca się z gorąca 
prośbą o udostępnienie fotografii miasta z 
tamtych lat.

Szuka również odpowiedzi na pytanie: w 

którym roku powstała wojskowa kamienica 
przy ul. Świętojańskiej 107?

Kontakt:
Małgorzata Sokołowska,
tel. 501 025 450, 58 622 69 60,
e-mail: encyklopedia@autograf.pl        �

Tropami historii - prośba o pomoc

Waloryzacja czynszu
Wydział Polityki Gospodarczej i Nierucho-

mości informuje, iż zgodnie z ustaleniami z 
Posiedzenia Kolegium dnia 16.02.2010 r. 
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek 
wyraził zgodę na odstąpienie od waloryzacji 
czynszu dzierżawnego za rok 2009 (dotyczy 
umów, w których zostały wprowadzone nowe 
stawki czynszu).

W stosunku do umów dzierżaw, w których 
stawki czynszu są stawkami indywidualnymi 
np. ustalone zostały w drodze przetargu, 
czynsz płatny rocznie lub miesięcznie będzie 
waloryzowany o wskaźnik inflacji.             �

Nowi członkowie komisji
Decyzją Powiatowej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych w skład 
Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie 
dofinansowania ze środków finansowych 
PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
powołani zostali:

- Magdalena Sławińska z Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Gdyni,

- Andrzej Riss z Klubu Sportowego Nie-
pełnosprawnych „START – GDYNIA”.      �

„Personia” zaprasza na zajęcia Nor-
dic Walking (marsz z kijkami z instruk-
torem), które odbywają się w środy w 
Gdyni Orłowie w godzinach 18.00 - 19.15 
i w soboty w godzinach 9.00 - 10.15 w 
lesie w Gdyni przy Karwinach (Fikakowo). 

Zapisy na zajęcia tel.: 796 377 211 lub 
e- mailem: Personia@personia.pl. �

Nordic Walking

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

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

Pokaz odbędzie się w kwietniu. Niepełno-

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

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

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

Integracyjny pokaz mody w Gdyni

250 tys. zł do podziału dla gdyńskich dzielnic
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

zaprasza miejskie rady dzielnic i ich miesz-
kańców do udziału w kolejnych edycjach 
konkursów „Gdynia po godzinach” i „Bez-
pieczna dzielnica”. Pula nagród w każdym 
z nich wynosi 125 tys. zł.

Wspólną ideą konkursów jest integracja i 
aktywizacja społeczności lokalnej w dziedzi-
nie bezpieczeństwa oraz kultury i edukacji. 
Działania mają być skierowane do dzieci i 
młodzieży.

Składane przez rady dzielnic projekty 
będą obejmowały okres od końca obecnego 
roku szkolnego (1 lipca 2010 r.) do końca 
nadchodzącego roku szkolnego (30 czerwca 

2011 r.).
Na najlepsze pomysły zostaną przekaza-

ne środki z budżetu miasta.  W przypadku 
wniosku złożonego przez jedną radę dzielni-
cy nagroda wyniesie maksymalnie 25 tys. zł. 
Gdy wniosek złożą wspólnie dwie rady dziel-
nic nie może ona przekroczyć kwoty 40 tys. 
zł, a w przypadku wniosku złożonego przez 
trzy lub więcej rady dzielnic – 50 tys. zł.

Termin składania wniosków w obu kon-
kursach upływa 7 maja 2010 r. Natomiast 
wyniki poznamy 7 czerwca br.

Wszelkie dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie: www.gdynia.pl oraz we 
wszystkich siedzibach rad dzielnic.          �

Chrońmy sarny – gdyński apel do posiadaczy psów
Zima to najtrudniejszy okres dla zwierząt 

– zwłaszcza dla saren. W Gdyni, której  
połowa powierzchni pokryta jest lasami, w 
ubiegłym tygodniu trzy sarny padły.

Ludzie spacerujący po lesie, przede 
wszystkim w rezerwacie Kępa Redłowska, 
ze swobodnie biegającymi psami, nie zdają 
sobie sprawy, że przez swą budowę ciała 
wystraszone i uciekające sarny zapadają 
się w śniegu. Nie mają siły się wydostać i 

giną z wycieńczenia. Poza tym są bardzo 
delikatne i najmniejszy stres może okazać 
się dla nich śmiertelny.

Gdyński Eko-Patrol Straży Miejskiej 
apeluje, aby podczas spacerów po lesie nie 
spuszczać czworonogów ze smyczy i nie 
straszyć mieszkających tam saren. Za psa 
biegającego swobodnie po lesie grozi man-
dat w wysokości do 500 zł, a na obszarze 
rezerwatu Kępa Redłowska – do 1000 zł.�

Miejska Biblioteka Publiczna
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy 
bibliotekarza.
Wymagania: wykształcenie wyższe bibliote-
koznawcze lub średnie bibliotekarskie, dobra 
znajomość MS Office, znajomość biblioteczne-
go systemu komputerowego będzie dodatko-
wym atutem. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 58 622 73 55.
Podania o pracę należy składać do 10.03.2010r. 
pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Świętojańska 141/143, 81-401 Gdynia.
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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 zależ-
nych 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. w super cenie. 

Liczba miejsc ograniczona. 
Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 

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

Wiadomości turystyczne

Z okazji „Le Printemps des Poètes” To-
warzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej 
zaprasza do swojej siedziby 5 marca 2010 r. 
(piątek) o godz. 18.00 na spotkanie z poezją 
francuską i malarstwem Ewy Kwiatkowskiej 

– Czarzasty. Spotkanie poprowadzi Alicja 
Desbrosses.

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

Spotkanie z poezją francuską

Koło Plastyków im. prof. Wacława Szcze-
blewskiego serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do siedziby TMG przy ul. 
Władysława IV 51 10 marca, 24 marca, 14 
kwietnia i 12 maja br. (środa) o godz. 16.30 
na cykl wykładów z historii sztuki pod kierun-
kiem Władysława Pitali. 

Władysław Pitala - artysta plastyk, czło-

nek Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i To-
warzystwa Miłośników Gdyni, pasjonat sztuki 
o zamiłowaniach filozoficznych. Za swoją 
twórczość był wyróżniony i nagradzany 
na krajowych i zagranicznych przeglądach 
sztuki. �

Wykłady z historii sztuki

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego oraz 
oo. Jezuici zapraszają na „Rekolekcje w 
ciągu życia” według metody ignacjańskiej pt. 
„OD PRAGNIENIA DO SPOTKANIA -  Ciebie 
pragnie moja dusza” w każdą sobotę o godz. 
15.00 od 6.03 do 27.03.2010 r. do Kaplicy 
Matki Bożej przy Parafii św. Stanisława 
Kostki w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. 

W programie: Msza św., konferencja, co-
dzienna medytacja, cotygodniowe spotkania 
w małych grupach oraz rozmowy indywidu-
alne z kierownikiem duchowym.

Dodatkowych informacji udzielają: O. An-
drzej Szczypa SJ, tel. 58 620 69 09 wewn. 
224, Lucyna Pobieraj, tel. 58 661 72 03. �

Rekolekcje Ignacjańskie

28.02.2010 r. w Klubie Muzycznym Ucho, 
ul. św. Piotra 2 o godz. 19.00 rozpocznie 
się  koncert zespołu Iowa Super Soccer w 
skladzie: Michal Skrzydlo - voc,git; Natalia 
Baranowska - voc; Kasia Wlosek -wio-
lonczela; Ala Herma - Skrzypce; Wojtek 
Sawicki - git; Piotr Sawicki - bass.

Historia zespołu zaczyna się w lipcu 
2004 r. Zespół koncertował wraz z takimi 
wykonawcami jak Myslovitz, Lonely Dri-

fter Karen (Austria/Hiszpania), Troy von 
Balthazar (USA), Rykardą Parasol (USA), 
Barbarą Morgenstern (Niemcy). Brał udział 
w festiwalu Feel On Fest, Ars Cameralis, a 
także pierwszej edycji Off – festiwalu w 2006 
r. Iowa Super Soccer zagościła również w 
studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, 
gdzie koncertu na żywo można było posłu-
chać na antenie radiowej Trójki.

Bilety: 10/15 zł. �

W „Uchu” gra muzyka

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 
1 zaprasza w dniach 26.02 - 3.03.2010 r.na 
film:

- The Limits of Control, seans o godz. 
18.00. Reżyseria: Jim Jarmusch. występu-
ją: Bill Murray, Tilda Swinton, Gael García 
Bernal, Isaach De Bankolé, szczegóły: 
kryminał, Hiszpania/USA/Japonia, 2009.

- „Pożegnania”, który w 2009 roku został 
nagrodzony Oscarem. Seans o godz. 20.15. 
Reżyseria: Yojiro Takita, występują: Masa-
hiro Motoki, Motoki Masahiro, Tsutomu 
Yamazaki, szczegóły: dramat, Japonia, 
2008.

Bilety na oba filmy: 10 zł. 
Więcej na stronie: www.klubfilmowy.pl.�

Klub Filmowy zaprasza
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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).

***
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.

***
Do 18 marca br. w siedzibie Gdyńskiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 
Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa 
prac Eryki Wach „Spełnione 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.

***
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.
***

Do 14 marca w  Klubie Marynarki Wojen-
nej „Riwiera” w Małej Galerii Klubu MW /ul. 
Zawiszy Czarnego 1/ oglądać można wysta-
wę pt. „Navigare necesse est” Gdańskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa 
czynna od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 
oraz w sob. i nd. na życzenie.

Wstęp wolny. �

Wystawy

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
27 .02 sb godz . 19 .00 LALKA, musical
28 .02 nd godz . 17 .00 LALKA, musical
2 .03 wt godz . 19 .00 LALKA, musical
3 .03 śr godz . 10 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY, 
3 .03 śr godz . 12 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY, 
3 .03 śr godz . 19 .00 LALKA, musical
4 .03 czw godz . 10 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY, 
4 .03 czw godz . 12 .00  DYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY, 
4 .03 czw godz . 19 .00 LALKA, musical

Teatr Miejski im. W. Gomrowicza
26 .02 pt godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 
27 .02 sb godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
28 .02 nd godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 

Teatr Gościnny zaprasza 16 marca (wto-
rek) o godz. 19.00 do Teatru Miejskiego im. 
W. Gombrowicza (ul. Bema 26) na spektakl: 
„Szelmostwa Skapena” Moliera w insceniza-
cji Teatru Montownia.

Obsada: Adam Krawczuk, Marcin 
Perchuć, Rafał Rutkowski, Maciej Wierz-
bicki.Przekład: Tadeusz Żeleński (Boy). 

Opracowanie tekstu i inscenizacja: Teatr 
Montownia. Muzyka: Cezary Kosiński. 
Opieka artystyczna: Jan Englert. 

Bilety: miejsca I - 50 zł, miejsca II – 40 zł. 
Do nabycia: kasa Teatru Miejskiego, tel. 58 
660 59 46, 660 59 22.

Informacje: www.teatrgoscinny.pl, tel.58 
664 69 60. �

12.03.2010 r. o godz. 13.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, w 
ramach „Dialogów ze Sztuką” rozpocznie się 
spotkanie poświęcone muzyce i malarstwu 
włoskiemu jako kolebce baroku, zatytułowa-
ne „Włoskie pejzaże”.

Dr Roman Nieczyporowski z gdańskiej 
ASP zwróci uwagę na wspaniałe przykłady 
włoskiej sztuki tego okresu, a Gdyńska Or-
kiestra SINFONIA NORDICA wykona między 
kolejnymi częściami prelekcji kompozycje 
nawiązujące do najlepszych wzorców tej 
epoki przepychu, bogatego ornamentu i 
głębokiego afektu.

Program muzyczny: A. Vivaldi – Concerto 
I „La Stravaganza” Op. 4, D. Scarlatti – So-

nata, G. B. Pergolesi – Sinfonia z komedii 
muzycznej „O Frate’nnamurato”, T. Albinoni 
– Sinfonia G-dur.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta 
Gdyni. Organizacja i Mecenat: Muzeum 
Miasta Gdyni, Urząd Miasta Gdyni, Pomor-
skie Stowarzyszenie Musica Sacra, GOK 
Sinfonia Nordica.

Następne dwa spotkania z cyklu „Dialogi 
ze sztuką” odbędą się 28 maja i w listopa-
dzie 2010 r.

Koncerty są bezpłatne. Ilość miejsc ogra-
niczona – obowiązują rezerwacje dla grup 
zorganizowanych pod numerem tel. 58 66 
20 936-7. �

„Szelmostwa Skapena” w Teatrze Miejskim

„Dialogi ze Sztuką” w Muzeum

Osiedlowy Klub Kultury S.M. „Bałtyk”, 
Witomino, ulica Narcyzowa 1, zaprasza                     
6 marca br. (sobota) o godzina 13.00 na kon-
cert „Z muzyką na Ty”. – „Instrumenty dęte 
w repertuarze klasycznym i rozrywkowym”. 
Wystąpią uczniowie ze Szkoły Muzycznej I  i 
II stopnia im. Z. Noskowskiego z Gdyni.

Wstęp na koncert jest bezpłatny. �

Repertuar teatralny

Z muzyką na Ty


