
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

W najbliższych dniach Gdynia stanie się 
europejską stolicą koszykówki kobiet. Na 
rozgrzewkę będzie można kibicować Lotoso-
wi w turnieju finałowym Pucharu Polski, a na 
deser w prestiżowym meczu All Star Game 
– Europa kontra Reszta Świata zagrają naj-
większe gwiazdy tej dyscypliny. 

Finały Pucharu Polski -  od 5 do 6 marca 
w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” 
cztery drużyny powalczą o Pucharu Polski 
w koszykówce kobiet. W finałowym turnieju 
wezmą udział: Lotos Gdynia, Wisła Can 
Pack Kraków, CCC Polkowice i KSSSE AZS 
PWSZ Gorzów Wielkopolski. W piątek półfi-
nały. O godz. 15.30 zagrają CCC Polkowice 
i KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. 
Po nich na parkiet wyjdą mistrzynie Polski z 
Gdyni, które o awans do finału walczyć będą 
z Wisłą Can Pack Kraków Białą Gwiazdą 
– obrońcą tytułu. Wielki finał odbędzie się 6 
marca. Początek – godz. 13.30. Informacje 
o biletach uzyskać można w siedzibie Ba-
sketball Investements przy ul. Olimpijskiej 5 
i pod nr tel. 58 622 17 25.

All Star Game - z kolei 9 marca w Gdyni 
od godz. 18.15 wielkie święto koszykówki 
– Euroleague All Star Game. W meczu 
gwiazd Euroligi w Hali Sportowo-Widowi-
skowej „Gdynia” zmierzą się drużyny Europy 
i Reszty Świata. Na parkiecie zobaczymy 
wielkie gwiazdy światowej koszykówki z 
Dianą Taurasi, Penny Tylor, DeLishą 
Milton i Agnieszką Bibrzycką na czele. W 
prestiżowym spotkaniu pojawią się również 
gdyńskie akcenty. W meczu zagrają dwie 
reprezentantki drużyny Lotos Gdynia - Ivana 
Matovic i Erin Philips, a drugim trenerem 
zespołu Europy będzie szkoleniowiec Loto-
su - Jacek Winnicki. Uczestniczki meczu 
gwiazd zostały wybrane w głosowaniu kibi-
ców z całego świata. 

All Star Game to także szereg atrakcji dla 
kibiców. Przygotowano m.in. pokazy, konkur-
sy z nagrodami i występy artystyczne. 

Bilety można nabywać przez internet w 
serwisie www.eventim.pl oraz www.kupbilet.
pl. Sprzedaż prowadzona jest również w 
siedzibie Basketball Investements przy ul. 
Olimpijskiej 5 w godz. 9.00 - 16.00.  �

Koszykarskie święto

Tradycyjnie w dniach 12-14 marca 2010 
r. Gdynia znów stanie się „oknem na świat”. 
Po roku przerwy w Hali Sportowo - Wido-
wiskowej GDYNIA będziemy mieli okazję 
wysłuchać ponad 60 prelekcji podczas 3 
dni Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, 
Żeglarzy i Alpinistów. W niedzielę odbędzie 
się finał nagrody KOLOSY za rok 2009.

W trakcie przerw będzie można podziwiać 
konkursową wystawę zdjęć FOTOGLOB,             

a także wystawę „Uśmiech Świata”, której 
autorką jest znana z telewizyjnych progra-
mów Elżbieta Dzikowska. 

Pokazom zdjęć i filmów towarzyszyć 
będą: seminarium dla osób podróżujących z 
małymi dziećmi, targi sprzętu i odzieży out-
doorowej oraz targi książki podróżniczej. 

Wstęp wolny. 
Szczegółowy program na str. 6 - 9 „Ratu-

sza”.  �

12. ogólnopolski zlot globtroterów

18 lutego br. szesnastolatek padł ofiarą 
trzech mężczyzn i kobiety, którzy najpierw 
na przystanku SKM Gdynia Grabówek go 
pobili, a później okradli. Niespełna pół godzi-
ny później cała czwórka została zatrzymana 
przez policjantów ze Śródmieścia. 

Damian Michałowski, siedząc na ławce 
na przystanku SKM Gdynia Grabówek, 
został zaczepiony przez grupę osób. Nie 
odpowiadając na wulgarne zaczepki na-

gle otrzymał cios w głowę i 
twarz. Napastnicy zabrali mu 
plecak i czapkę, a następnie 
odjechali kolejką. Nastolatek 
postanowił ich śledzić w 
bezpiecznej odległości. Gdy 
grupa opuściła pociąg na 
przystanku Gdynia Stocznia, 
zadzwonił na policję i prze-
kazał informację na temat 
dalszego przemieszczania 
się sprawców trolejbusem. 
Gdyńscy funkcjonariusze 
zareagowali bardzo szybko. 
Wyprowadzili sprawców z 
trolejbusu stojącego na przy-
stanku przy ul. 10 Lutego i 
doprowadzili ich do komi-
sariatu. 16-latek odzyskał 
wszystkie swoje rzeczy. 

Następnego dnia wobec 
dwóch osób zastosowano 
tymczasowy areszt, a jedna 

otrzymała dozór policyjny. 
Czwartego sprawcę przesłu-

chano w charakterze świadka zdarzenia i 
zwolniono. Za dokonanie rozboju grozi kara 
do 12 lat pozbawienia wolności. 

Damian Michałowski, który mimo że sam 
został poszkodowany, zachował spokój i 
rozsądek. Wykazał się również niezwykłą 
odwagą i zasługuje na wyróżnienie. Jego 
postawa może stanowić przykład nie tylko 
dla młodzieży, ale i dla dorosłych.  �

Wzorowa postawa gdyńskiego ucznia

1 marca br. wiceprezydent Gdyni Marek Stępa oraz Komendant Miejskiej Policji w Gdyni 
Robert Leksycki nagrodzili szesnastoletniego Damiana Michałowskiego, ucznia I klasy 
Technikum Budowlanego w Gdyni, którego wzorowa postawa umożliwiła zatrzymanie 
sprawców napadu.

Decyzją Prezydenta Miasta, uzgodnioną z 
Ogrodnikiem Miasta i Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, rozpoczyna się wycinka 
54 starych, chorych oraz zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu topól, 
rosnących w obszarze Bulwaru Szwedz-
kiego (potocznie zwanym „aleją topolową”). 
Wycinka starych topól nie zlikwiduje alei, 
a jedynie o połowę zmniejszy jej wysokość- 
odsłaniając rosnące niżej i stłumione przez 
agresywne topole szlachetne gatunki: buki, 
graby oraz lipy, tak by stworzyły one zielony 
dwurzędowy pasaż, w odpowiedniej dla tego 
terenu skali. Odsłoni się zarazem widok 
na morze, dziś schowany za topolowym 
„parawanem”.

Prezydent tą samą decyzją zobowiązuje 
Ogrodnika Miasta do posadzenia (do 31 
grudnia br.) wzdłuż al. Zwycięstwa, na odcin-
ku od ul. Harcerskiej do ul. Kopernika - 34 lip 
węgierskich oraz wzdłuż ul. Wielkopolskiej, 
na odcinku od ul. Płockiej do ul. Sopockiej 
- 50 drzew liściastych.

Jak informuje Ogrodnik Miasta mgr inż. 
arch. Maura Zaworska - Błaszkiewicz, stan 
przeznaczonych do usunięcia 54 topól jest 
bardzo zły. Osiagnęły one już po prostu swój 
graniczny wiek (ok. 60 lat). Przypomnieć 
warto, że podczas ostatniego, jesiennego 
sztormu  w październiku 2009 r. - 4 topole 
rosnące w tym zespole wywróciły się. Ich 
pnie miały rozległe ubytki tzw. wgłębne- 
kominowe oraz zgnilizny NIEWIDOCZNE 
z zewnątrz. Tylko szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności nie było ofiar...

W styczniu br. została przeprowadzona 
ocena stanu techniczno - zdrowotnego 
rosnących tu topól -  zarówno tych, które są 
widocznie uszkodzone, jak i takich, które nie 
wykazują zewnętrznych ubytków czy chorób. 
Okazało się, że wszystkie, nawet w najmłod-
szych warstwach, tuż pod korą były zgniłe, 
a wewnątrz pnia - puste. Właśnie w oparciu 
o argumenty przedstawione przez Ogrod-
nika Miejskiego: przyrodnicze, siedliskowe, 
krajobrazowe i dotyczące bezpieczeństwa 

publicznego - Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Gdańsku w pełni poparł  zamiar 
usunięcia wspomnianych topól. Według 
zastępcy Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków mgr Jolanty Bar-
ton - Piórkowskiej - prawdopodobnie nie-
gdyś zamiarem ogrodników sadzących ten 
szpaler topolowy było uzyskanie szybkiego 
efektu osłonowego dla posadzonych równo-
cześnie buków i grabów - gatunków wolno 
rosnących. Po podrośnięciu drzew wolno 
rosnących, topole jako gatunki tymczasowe, 
wyjaławiające glebę, powinny być usuwane. 
Niestety, w odpowiednim momencie, czyli po 
ok. 20 latach, topól nie wycięto i nie dopro-
wadzono „myśli ogrodniczej” do końca. Dziś 
dopiero zostanie ona zrealizowana. Wycin-
ka topól musi się odbyć do końca marca.

Uwaga, osoby zainteresowane tym tema-
tem będą mogły na miejscu uzyskać więcej 
informacji od nadzorującej prace pani Maury 
Zaworskiej - Błaszkiewicz.   �

Topole ustąpią grabom, bukom i lipom

 Fot.  Sylwia Szumielewicz
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W poniedzialek 15 marca 2010 r. o godz. 
13.00 w gdyńskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
odbędzie się uroczystość wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyzna-
je je prezydent RP.

Medale otrzymają: Halina i Krzysztof 
Mularczykowie (53 lata razem), Janina i 
Bronisław Nawroccy (51 lat razem), Wanda 
i Ludwik Cwynarowie (wspólnie 50 lat), Alicja 
i Alfons Dietrich (wpólnie 50 lat), Marianna 
i  Zygmunt Hartunowie (50 lat razem), Irena 
i Jan Klebowie (50 lat razem), Krystyna i 
Zygmunt Knopowie (50 lat wspólnie), Maria 
i Teodor Rosiccy (50 lat wspólnie), Maria i 
Ginter Szmidt (50 lat wspólnie).

Jubilaci od Miasta otrzymają w prezencie 
kwiaty, dyplom i grafikę.   �

Medale dla małżeństw

Od 12 października 2009 r.w Gdyni 
działa 35 parkomatów elektrycznych, które 
jako jedyne w kraju wydają resztę. Kupując 
pojedynczy bilet można płacić banknotami 
o nominale 10 i 20 zł, do tej bowiem kwoty 
parkomaty wydają resztę w złotówkach i 10-
groszówkach. Przypominamy jednak, że nie 
służą one do rozmieniania banknotów! 

Niektórzy tak właśnie traktują parkomaty, 
powodując, że w zasobnikach brakuje drob-
nych. Wówczas kierowcy, którzy oczekują 
na resztę, otrzymują jedynie  kwitki odsy-
łające po odbiór gotówki do biura Strefy 
Płatnego Parkowania. Dzieje się tak, mimo 
że zasobniki są codziennie sprawdzane i 
uzupełniane (każdy gdyński parkomat ma 
dwa zasobniki na pieniądze do wydawania 
reszt - jeden mieści 700 złotówek, drugi 800 
dziesięciogroszówek). 

Przypominamy, że po wrzuceniu bank-

notu w rogu ekranu parkomatu pojawia 
się odpowiednia informacja, gdy urządze-
nie nie jest w stanie wydać reszty. 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania planuje 
zwiększyć ilość monet w zasobnikach, co, 
miejmy nadzieję, zmniejszy problem. 

W parkometrach elektrycznych można 
również płacić za pomocą karty parkingo-
wej – do kupienia w Biurze Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 
3 (czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00 -18.00). Jednorazowy koszt 
jej aktywacji to 10 zł. Maksymalne dołado-
wanie wynosi 300 zł i jest możliwe zarówno 
w Biurze, jak i w nowych parkometrach. 
Nowe automaty przygotowane są także do 
pobierania wszystkich nominałów polskich 
banknotów. 

Płacić można również poprzez sms, 
korzystając z ogólnokrajowego systemu, 

dostępnego również w największych pol-
skich miastach - Warszawie, Krakowie 
czy Wrocławiu. Jest to znaczne ułatwienie 
dla turystów i przybywających do Gdyni 
biznesmenów. Szczegółowe informacje: 
http://www.smsparking.pl/.

Więcej informacji o SPP na stronie inter-
netowej: http://www.sppgdynia.pl/.

Przypomnijmy, że Strefa Płatnego Parko-
wania działa w Gdyni od 1 sierpnia tego roku. 
Płatność należy uiszczać od poniedziałku do 
piątku w godz. od 9.00 do 18.00. 

Pierwsze pół godziny - 0,50 zł; drugie pół 
godziny - 1,50 zł; każda następna godzina 
- 2,00 zł. Możliwe jest wnoszenie opłat w 
rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do 
wysokości opłat za poszczególne odcinki 
czasowe. �

Parkomaty nie służą do rozmieniania pieniędzy

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
rozpoczyna nowy projekt. W każdą środę 
chętne osoby mogą wziąć udział w bezpłat-
nych zajęciach Exel Nordic Walking Gdynia 
na Bulwarze Nadmorskim. Początek – godz. 
19.00. Zbiórka w Cafe Contrast. Zajęcia mają 
charakter otwarty. 

Organizatorzy zapraszają również osoby 
nieposiadające własnych kijków. Będzie je 

można wypożyczyć za darmo. 
Zajęcia skierowane są do wszystkich, 

którzy: jeszcze nie próbowali marszy Nor-
dic Walking; zastanawiają się nad kupnem 
kijków ale jeszcze się wahają; mają już 
pierwsze kroki za sobą, ale chcieliby po-
maszerować w większym gronie, startowali 
już w Grand Prix Nordic Walking Gdynia i 
chcieliby skorzystać z porad instruktorów.

Po zajęciach Cafe Contrast zaprasza 
uczestników na darmową herbatę i kawę.

Dla wszystkich, dla których jeden 
dzień w tygodniu z Nordic Walking to 
za mało oraz dla osób chcących pospa-
cerować z kijkami po Bulwarze Nad-
morskim, GOSiR przygotował bezpłatną 
wypożyczalnię kijów. Będzie ona funkcjo-
nować przez cały rok w Cafe Contrast. �

W środy Nordic Walking

Nakładem warszawskiego Wydawnictwa 
„Profi” w listopadzie 2009 r. ukazała się 
książka zatytułowana „Epitafium dla Stoczni 
Gdynia S.A.”  Autorzy: Andrzej Studziński i 
Zbigniew Łabaziewicz, mieszkańcy Gdyni, 
prezentują z jednej strony historię powsta-
wania gdyńskiej stoczni, a jednocześnie  
przedstawiają procesy, które doprowadziły 
do jej upadku. Każdy Czytelnik może 
wyrobić sobie tym samym własny pogląd 
na przejrzystość procedur transformacji 

polskiej  gospodarki po roku 1990. Niestety 
książka ta stanowi też mało optymistyczny 
przyczynek do zakończenia wspaniałej karty 
polskiej myśli technicznej i historii przemysłu 
stoczniowego, który z chwilą zakończenia 
działalności stoczni Gdynia S.A. przestał 
praktycznie istnieć. Pozycja ta ukazała się 
w niewielkim nakładzie. 

Można ją kupić w księgarni Vademecum 
przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni. �

Epitafium dla Stoczni

Kolibki Adventure Park zaprasza wszyst-
kie Panie na kolejną już III edycję Kobiety na 
Kolibki. Okazją jest Dzień Kobiet.

W tym roku będzie to PIĘCIOBÓJ NO-
WOCZESNEJ KOBIETY. 7 marca br. w 
godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie parku 
uczestniczki będą zmagały się w specjalnie 
dla nich przygotowanych zadaniach tere-
nowych. Panie będą rywalizować w kon-
kurencjach strzeleckich, wspinaczkowych 
oraz będą oceniane w precyzji przejazdu na 
quadzie i pokonaniu toru przeszkód z ele-
mentami paintballa. Punktowane będą przez 
zespół trenersko-sędziowski, który oczywi-
ście składać będzie się wyłącznie z panów, a 
tytuł mistrzowski przypadnie najwytrwalszej, 
która zdobędzie najwyższy wynik.

Program imprezy:
- godz. 9.00 ceremonia otwarcia, zapisy 

uczestniczek oraz treningi;
- godz. 10.00 start sesji treningowej;
- godz. 12.00 rozpoczęcie konkurencji 

strzeleckich, wysokościowych, zmotoryzo-
wanych (rywalizacja w precyzji przejazdu na 
quadzie), sprawnościowych z elementami 
paintballa;

- godz. 16.00 ogłoszenie wyników.
Dla wszystkich uczestniczek przewidzia-

ne upominki oraz poczęstunek.
Zgłoszenia udziału w tegorocznej edycji 

Kobiety na Kolibki przyjmuje biuro Kolibki Ad-
venture Park pod numerem telefonu 58 350 
50 99, bądź mailowo biuro@adventurepark.
pl. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł.  �

Kobiety na Kolibki!

Grupa inicjatywna Trójmiasto dla Tybetu 
zaprasza w 51. rocznicę powstania narodo-
wego w tym regionie na obchody Międzyna-
rodowego Dnia Solidarności z Tybetem.

11.03.2010 r. (czwartek) w Klubie Mu-
zycznym Ucho, ul. Św. Piotra 2, o godz. 
19.00 rozpocznie się koncert „Tybetańskim 
Bohaterom”. Dla Tybetu zagrają: The Most 
Ugly Faces, Zdrowia Szczęścia Pomarań-
czy, eM, DrewnoFromLas, Radio Bagdad, 
Maszyna do Mięsa.

Wstęp: 15 zł (dochód w całości prze-
znaczony zostanie na Fundacje Nyatri 
oraz Program Tybetański Fundacji Inna 
Przestrzeń).

10 marca 1959 r. doszło do powstania nie-
podległościowego w Lhasie, stolicy Tybetu. 
Szacuje się, że podczas niego z rąk armii 
Chińskiej Republiki Ludowej zginęło kilka-
dziesiąt tysięcy Tybetańczyków. Wskutek 
tych i późniejszych wydarzeń Tybet wcielony 
został przez Chiny do własnego terytorium. 
Dzień ten symbolicznie uznawany jest za 
Dzień Tybetańskiego Powstania Narodowe-
go, w trakcie którego w wielu miastach na 
świecie odbywają się liczne manifestacje.

Więcej informacji: http://trojmiastodlaty-
betu.4zal.net   �

Trójmiasto dla Tybetu

11 marca 2010 r. o godz. 17.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, roz-
pocznie się premiera płyty DVD „Gdynia lata 
20. i 30. Multimedialna historia w obrazkach 
i anegdotach”. Płyta to 35-minutowa lekcja 
historii Gdyni, podróż po niezwykłych dzie-
jach miasta, pokazująca jak pięknie Polacy 
potrafią realizować marzenia. W krótkim 
czasie bowiem biedny, ledwie odrodzony 
z niewoli kraj stworzył jeden z większych 
europejskich portów. 

Tekst i dobór materiału ikonograficznego: 
Małgorzata Sokołowska. Animacje, obrób-

ka zdjęć i montaż, projekt graficzny, znak 
graficzny serii: Pracownia Animacji Esy-flore-
sy (Urszula Morga, Bartosz Mikołajczyk). 
Lektor: Marek Lesiński. Udźwiękowienie: 
Jarosław Zorn. Można ją będzie nabyć w 
księgarni Muzeum Miasta Gdyni, Księgarni 
Róża Wiatrów (ul. Starowiejska 35) oraz w 
wydawnictwie Oficyna Verbi Causa (ul. Ruch 
Oporu 11). Cena: 35 zł. 

W tej multimedialnej serii planowane 
są jeszcze: „Gdynia lata wojny i okupacji”, 
„Gdynia lata 50” oraz „Historia Gdyni dla 
dzieci”. �

Gdynia w anegdotach i obrazkach
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Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni oraz Klub Straży Miejskiej organizują 9 marca br. w godz. 9.00-14.00 
przed UM Gdyni ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają”. Poniżej kilka 
ważnych informacji, o których trzeba wiedzieć przed oddaniem krwi. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do udziału w akcji.

Jak zostać honorowym dawcą krwi?

Objętość krwi dorosłego człowieka wynosi 
około 5 litrów, średnio 80 ml na 1 kg masy 
ciała. Bezpiecznie można oddać ok. 12% tej 
objętości. Krew w organizmie ulega ciągłej 
wymianie, niezależnie od tego czy jesteś 
dawcą czy nie. Oddanie krwi nie powoduje 
większego jej wytwarzania.

Pobiera się 450 ml krwi, wyłącznie sprzę-
tem jednorazowego użytku. Zabieg trwa 5-8 
minut. Możesz oddać krew jeden raz, a jeśli 
chcesz możesz oddawać ją regularnie co 8 
tygodni. Kobiety 4 razy w roku, mężczyźni 
6 razy w roku. Oddana krew jest szybko 
uzupełniania przez organizm, już po kilku 
godzinach jej objętość wraca do normy, a 
dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości i 
może wykonywać swoje zwykłe obowiązki.

Pobraną krew rozdziela się na nastę-
pujące składniki stosowane w leczeniu 
pacjentów: koncentrat krwinek czerwonych, 
koncentrat krwinek płytkowych i osocze. 
Dawca w każdej chwili może wycofać zgodę 
na oddanie krwi lub poinformować o jej nie-
zdatności do przetoczenia już po oddaniu. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości krwiodawca 
ma możliwość uzyskania informacji od leka-
rza Centrum Krwiodawstwa.

Możesz oddać krew, jeśli:
- jesteś w wieku od 18 do 65 roku życia i 

ważysz co najmniej 50 kilogramów;
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie 

wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, 
przekłucia uszu lub innych części ciała;

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mia-
łeś wykonanych diagnostycznych badań i 
zabiegów endoskopowych (gastroskopii, 

panendoskopii, arthroskopii, laparoskopii);
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłeś 

leczony krwią i preparatami krwiopochod-
nymi.

Nie mogą oddawać krwi osoby:
- odbywające karę pozbawienia wolności 

i w okresie 12 miesięcy po opuszczeniu 
zakładu karnego;

- które przebywały w Afryce Środkowej 
i Zachodniej oraz Tajlandii (mogą oddać 
krew po 12 miesiącach od powrotu, jeżeli 
nie zauważyły u siebie żadnych objawów 
chorobowych);

- po porodzie przez tyle miesięcy, ile 
trwała ciąża i okres laktacji (po poronieniu 
można oddać krew po 6 tygodniach);

- w okresie miesiączkowania i 3 dni po 
zakończeniu miesiączki;

- przyjmujące antybiotyki;
- cierpiące na: choroby układu krążenia 

(między innymi: wady serca - poza wadami 
wrodzonymi całkowicie wyleczonymi, cho-
roba niedokrwienna mięśnia sercowego, 
stan po zawale, niewydolność krążenia, 
miażdżyca znacznego stopnia); choroby 
pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. 
stan po udarze mózgu); przewlekłe choroby 
naczyń obwodowych (choroby tętnic, na-
wracające zapalenia żył); choroby zakaźne 
(WZW typu B, WZW typu C, wirusowe 
zapalnie wątroby w wywiadzie, żółtaczka 
pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej 
etiologii, babeszjoza, kala azar (leiszmanio-
za trzewna), Trypanosoma Crusi (gorączka 
Chagasa), Promienica, Tularemia); poważne 
choroby układu pokarmowego (w tym scho-

rzenia wątroby), oddechowego, moczowego, 
nerwowego; poważne choroby skóry (w tym 
łuszczyca); choroby układowe np. kolageno-
zy; nowotwory złośliwe; choroby krwi i układu 
krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w 
wywiadzie; choroby metaboliczne i układu 
endokrynnego np. cukrzyca, choroby tar-
czycy, nadnerczy itp.

Jak przygotować się do oddania krwi? 
Zanim oddasz krew, powinieneś się do tego 
przygotować. To nie jest nic skomplikowane-
go, wystarczy tylko: 

- w ciągu doby poprzedzającej oddanie 
krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, 
soki); 

- być wyspanym;
- co najmniej 24 godz. przed oddaniem 

krwi usunąć z jadłospisu tłuszcze pochodze-
nia zwierzęcego, np. mleko, masło, kiełbasę, 
pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz 
jajka, orzeszki ziemne i ciasta kremowe oraz 
potrawy ostro przyprawione;

- nie palić papierosów co najmniej 1 go-
dzinę przed zabiegiem;

- nie zgłaszaj się do oddania krwi, jeśli 
jesteś przeziębiony (kaszel, katar) lub przyj-
mujesz leki;

- nie przychodź do oddania krwi po spo-
życiu alkoholu!!! 

- w dniu oddania krwi zjedz lekkie śnia-
danie (np. pieczywo, chuda wędlina, ser 
biały, dżem);

- pamiętaj - wychodząc z domu, sprawdź, 
czy wziąłeś ze sobą dowód osobisty - bez 
niego nie będziesz mógł oddać krwi.  �

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. 

Wszelkie dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Gdyni: www.gdynia.pl oraz we wszystkich 
siedzibach rad dzielnic.  �

250 tys. zł do podziału                                                 
w konkursach dla gdyńskich dzielnic

Integracyjny pokaz mody
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, otwartość 

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. 

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

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”. 

Wstęp na koncert jest bezpłatny. �

Rada Dzielnicy Oksywia i Rada Dzielnicy 
Babie Doły zapraszają na koncert duetu 
akordeonowego Armonica Orfeo, który roz-
pocznie się 14 marca 2010 r. o godz. 16.00 
w Auli Akademii Marynarki Wojennej, ul. Śmi-
dowicza na Oksywiu. W programie koncertu 
znajdą się dzieła muzyki klasycznej:  Bacha, 
Vivaldiego, Mozarta itp.

Bezpłatne zaproszenia do odbioru dla 
mieszkańców Oksywia w siedzibie Rady 

Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8/SP 
nr 33/, tel. 58 625 32 95 w godzinach pracy 
biura: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 
13.00 - 18.00, środa 8.00 - 12.00. 

Dla mieszkańców Babich Dołów - w 
siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły, ul. 
Zielona 53 w (SP nr 28), tel. 58 665 84 14 w 
godzinach pracy biura: poniedziałek 15.00 
- 19.00, środa 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 
- 15.00. �

Dla mieszkańców Oksywia i Babich Dołów

Z muzyką na ty

W Klubie Filmowym

12 marca 2010 roku przypada 11. rocznica 
przystąpienia Polski do NATO. Z tej okazji tego 
dnia w samo południe na Skwerze Kościuszki 
rozpoczną się uroczystości z udziałem Kom-
panii Rezprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 

W programie m.in.: wystąpienie Przed-
stawiciela Dowództwa Marynarki Wojennej, 
odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego”, defilada wojskowej asysty hono-
rowej. �

11 lat Polski w NATO

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 
1, zaprasza 7-10 marca 2010 o godz. 18.00 
na Filmowy Festiwal Filmów o Architekturze 
– ArchFilmFest – Sztuka Architektury - edycja 
wiosna 2010. Impreza będzie trwała 4 dni. 
Organizator festiwalu, wortal Sztuka-Ar-
chitektury, zaprezentuje zestaw dobranych 
tematycznie filmów, poświęconych jednemu 
z ważnych problemów architektury i kultury 
współczesnej. Tym razem będzie to archi-
tektura dekonstrukcji. 

Spotkania zostały podzielone na trzy cykle 
tematyczne – „Język emocji” (7 marca), „Cy-
frowy barok?” (8, 10 marca) oraz „Ojcowie 
ikon” (9 marca).

Bilety: 12 zł – ulgowy, 15 zł – normalny, 
36 zł – karnet ulgowy, 45 zł – karnet 

normalny.
Więcej informacji: www.klubfilmowy.pl. � 
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) na 
dyżury radnych, w każdy poniedziałek w go-
dzinach 18.00 - 19.00. I tak: 8.03 - Krystyna 
Klimko, 15.03 - Elżbieta Konopko, 22.03 
-  Stanisława Kozłowska, 9.03 - Marcin 
Limanin. Z radnymi dyżurować będą funk-
cjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: 58 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 10.03 - Stanisław Skłodowski, 
17.03 - Barbara Łończuk, 31.03 - Ireneusz 
Ciecierski. 10.03.2010 w godz. 17.00-18.00 
dyżurować będzie radny Miasta - Marcin 
Horała. Ponadto 17 marca 2010 w godz. 
17.00-18.00 dyżurować będą funkcjonariu-
sze 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. Wi-
tomińskiej 8.

***
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: 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: 11.03 - przewodnicząca ZD Danuta 
Podgórska, 18.03 - Arkadiusz Radzi-
mowski. 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 dy-
żur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza 

mieszkańców do siedziby przy ul. Łowickiej 
51. Dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca.

***
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 drugi 
poniedziałek miesiąca tj. 8.03 w godz.18.00 
- 19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Marek 
Łucyk. Harmonogram dyżurów radnych 
dzielnicy:  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. 
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:  10.03 - Antoni 
Sterniczuk, 24.03 - Krystyn Barlikowski. 
Do kontaktu z radnymi zapraszamy również 
za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogo-
rze@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: 10.03 - Łukasz Łasiński, 17.03 
- Adam Mordako, 24.03 - Ewa Nowrocka, 
31.03 - Zofia Rybakowska - Pohl. 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, 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. Rada Dziel-
nicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia 
strony internetowej rady: www.srodmiescie.
miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z 
radą poprzez adres e-mail: rada.srodmie-
scie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

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

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 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 ostatnią środę miesiąca dyżur 
pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski 
w biurze rady w godz. 17.00 -18.00. Ponadto 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -
16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik 
MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.
wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych 
odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 
- 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca 
dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. 

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że Przewodniczący Zarządu Je-
rzy Dolata dyżuruje w środę w godz. 16.00 
- 17.00. Wiceprzewodnicząca Kazimiera 
Zaremba we wtorek w godz. 16.00 - 17.00. 
Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści 
się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67 
tel. 58 620 87 69 czynne jest we wtorek, 
środę w godz. 11.00 - 18.00. �

Rady Dzielnic informują
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Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy i koty 
ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może 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 klinik weterynaryjnych w 
Gdyni, uczestniczących w akcji:

- Przychodnia Weterynaryjna Dr Vet 
ul. Legionów 119D/U, tel. 58 622 01 89 

kom. 668 037 111, e-mail: legionow@drvet.
pl, www.drvet.pl 

UWAGA! Akcja trwa 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. Gor-

czycowa 12/7, tel. 58 629 65 44 
- Gabinet Weterynaryjny 
Katarzyna Kink ul. Iwaszkiewicza 1, tel: 

604 471 799; 58 629 22 97 

- Przychodnia weterynaryjna 
Paweł Łukuć ul. J. Korczaka 25, tel. 58 

622 44 24, www.wet-redlowo.pl 
Gabinet Weterynaryjny 
lek.wet. Ewa Jasińska al. Zwycięstwa 

62/16, tel. 58 622 55 08, 601 05 96 05 
Gabinet Weterynaryjny 
lek.wet. Maria Stojaczyk ul. Olsztyńska 

13, 58 621 04 68, 698 48 83 49
- Przychodnia Wetrynaryjna 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

MILUSIA to młoda, bo ok. trzyletnia, 
wysterylizowana sunia. Pies jakich mało. 
Cud natury po prostu. Milusińska - jak samo 
imię wskazuje. Pełna radości, spragniona 
kontaktu z człowiekiem, bardzo wylewna 
w okazywaniu uczuć, momentami wręcz 
nachalna. Każdy sposób jest bowiem dobry 
na to, żeby ktoś choć przytulił, pogłaskał, 
byle tylko wejść na kolana i rozdać buziaki. 
Do każdego podbiega radośnie, szybka, 
bystra i zawsze wesoła. Bardzo kontaktowa 
i posłuszna, zawsze pierwsza chętna do 
wyjścia na spacer. W kontaktach z innymi 
psami bezproblemowa, mała ciałem, wielka 
duchem.

***
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Zwierząt - OTOZ Animals prowadzi pięć 
schronisk dla bezdomnych zwierząt i współ-
pracuje z kilkudziesięcioma schroniskami w 
całej Polsce. Organizuje akcje adopcji.

Interweniuje w przypadkach okrucieństwa 
wobec zwierząt. Prowadzi działania związa-
ne z ochroną zwierząt gospodarskich oraz 
działalność edukacyjną. Można przekazać 
1% podatku na rzecz  Stowarzyszenia, wpi-
sując w odpowiednią rubrykę pełną nazwę: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwie-
rząt OTOZ „Animals”, nr wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego: KRS: 0000069730 oraz 
odliczoną od podatku kwotę 1%. 

OTOZ Animals Organizacja Pożytku Pu-
blicznego ul. Świętojańska 41/16, 81-391 
Gdynia, tel: (058) 550 43 73.  � 

W lasach okalających Gdynię, w rejonie 
ul. Olkuskiej, strażnicy znaleźli 25 lutego br. 
sześć zagryzionych przez psy saren, które 
nie mogły uciec przez zalegającą nadal gru-
bą warstwę zmrożonego śniegu. Udało się na 
szczęście uratować jednego jelonka, jeden z 
działkowiczów odgonił od niego w ostatniej 
chwili atakującego psa. Ponawiamy apel, by 
trzymać w lesie psy na smyczy! 

To co dla psów jest zabawą, dla saren jest 
walką o życie! Niestety, jak się okazuje zbyt 
często przegraną! 

Przypominamy, że za nierespektowanie 
zakazu puszczania psów luzem do lasu - 
grozi kara, nawet 1000 zł! �

Chrońmy sarny -               
apel do posiadaczy psów

Znamy już wyniki 12. edycji konkursu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”. Uczestnicy 
zgłosili 50 budek lęgowych i 161 karmni-
ków. Przyznano 20 nagród głównych i 19 
wyróżnień. 

I miejsce wśród szkół za największą liczbę 
budek i karmników spełniających warunki 
konkursu zajęła SP nr 40 (65 budek lęgo-
wych i karmników), II miejsce – SP nr 18 
(55 budek lęgowych i karmników), III miejsce 
– Gimnazjum nr 8 (25 budek lęgowych i 
karmników). 

Wyróżnienia otrzymały: Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 za coroczny udział w 
konkursie oraz Przedszkole Samorządowe 
nr 6. 

Wręczenie nagród odbędzie się w drugiej 
połowie marca. 

Od 2 marca w godz. 13.00-15.00 w 
Archiwum Miejskim (budynek Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Armii Krajowej 44) budki 
lęgowe i karmniki są rozdawane wszystkim 
chętnym pod warunkiem, że zobowiążą się 

zawiesić je na swoim terenie i dbać o nie - 
na działkach, na drzewach przy szkole czy 
przedszkolu, w parkach i w lasach. Głównym 
celem konkursu, skierowanego zarówno do 
dzieci, jak i dorosłych, jest lepsze poznanie 
przez gdynian gatunków ptaków żyjących w 
mieście oraz włączenie młodzieży w działa-
nia na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe 
są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla 
ptaków - dziuplaków, którym wycinanie sta-
rych drzew ogranicza możliwości zakładania 
gniazd w naturze. Budki wieszane dla sikor 
na kasztanowcach mają zachęcić te sym-
patyczne i dobrze u nas znane ptaszki do 
walki z owadzim szkodnikiem – szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem. 

Konkurs cieszy się w Gdyni bardzo 
dużą popularnością. Dotychczas wzię-
ło w nim udział ponad półtora tysiąca 
uczestników. Jego organizatorami są: 
Miasto Gdynia i Liga Ochrony Przyrody.

Żywot budki to dwa, trzy sezony, zatem 
nasz konkurs to niekończąca się historia. �

„Zapraszamy ptaki do Gdyni” - wyniki

Gdyński oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami oraz Towarzystwo Miłośników 
Gdyni zapraszają dzieci i młodzież szkół 
naszego miasta do udziału w V edycji  kon-
kursu plastycznego pt. „Gdyńskie zwierzęta”. 
Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia. 

Prace formatu A3 mogą być wykonane 
dowolną techniką. Uczestnik konkursu 
może nadesłać tylko jedną pracę, adres: 
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). 

Każda musi być czytelnie podpisana 
na odwrocie (najlepiej literami drukowany-
mi): imię, nazwisko i adres autora, telefon 
kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły. 

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie 
przesyłki.

Oceny prac dokona jury, w skład którego 
wejdą artyści, członkowie TMG i zarządu 
TOZ-u w Gdyni. Wyniki poznamy w maju, 
a w czerwcu odbędzie się wystawa nagro-
dzonych prac. 

Nagrodzone prace przechodzą na wła-
sność organizatorów, którzy zastrzegają 
sobie  prawo do bezpłatnej reprodukcji i 
publikacji nadesłanych prac w materiałach 
informacyjnych i reklamowych. Zwrot prac 
niewyróżnionych na specjalne życzenie 
uczestnika konkursu (organizatorzy proszą 
o załączenie znaczka na kopertę zwrotną) 
- lipiec 2010.  �

Zwierzęta oczami gdyńskich dzieci – konkurs 

Akwarium Gdyńskie MIR razem z Cen-
trum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICA-
DA zapraszają w dniach 6-7 marca na warsz-
taty „Weekend z fotografią podwodną”. W 
ramach warsztatów w Akwarium Gdyńskim 
wykłady otwarte dla osób zainteresowanych 
tajnikami fotografii podwodnej poprowadzi 
Piotr Stós – sobota, godz. 13.00-14.00 i 
niedziela, godz. 11.00-12.30. 

W Galerii Akwarium Gdyńskiego MIR 
otwarta zostanie również wystawa fotografii 
podwodnej z Morza Czarnego. 

Wstęp na wykłady w ramach biletu do 
Akwarium: normalny - 16 zł, ulgowy - 12 zł. 

Szczegóły na stronach internetowych: 
http://www.akwarium.gdynia.pl/ i http://www.
ticada.pl/. �

Fotografia podwodna - warsztaty w Akwarium 
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DZIEŃ WODY I 
FOTOPLASTYKONU 

Piątek, 12 marca 2010 r.
Prowadzący: Dariusz Podbereski

godz. 12.00 - 14.45 BLOK I
Szalupą do zamku Hamleta - Michał 

Jósewicz 
Chociaż DZ-ta, odkrytopokładowa łódź 

wiosłowo-żaglowa, z zasady przeznaczona 
jest tylko do żeglugi śródlądowej i przy-
brzeżnej, oni postanowili wybrać się nią ze 
Świnoujścia aż do Helsingør, by zobaczyć 
zamek Hamleta – Kronborg. Kpt. Michał 
Jósewicz (62 lata), Stanisław Bolewicz, 
Krzysztof Marski (obaj 66 lat) oraz fotograf 
Grzegorz Czarnecki (45 lat) żeglowali wy-
łącznie za dnia, nocami śpiąc na podłodze 
jachtu pod plandeką. Zawinęli do czternastu 
portów (niemieckich, szwedzkich, duńskich i 
polskich). Z wody zwiedzili Kopenhagę. Na 
koniec zaś dopadł ich ulewny deszcz, grzmo-
ty, błyskawice i szkwały o sile sztormu.

Nurkowy rekord świata – wyzwanie 
rzucone klątwie - Kamil Iwankiewicz

Indianie wierzą, że kto zakłóca spokój 
wulkanu Licancabur, tego dosięgnie zemsta. 
Śmiałkowie z Polski postanowili jednak 
zaryzykować. W kraterze wulkanu leży bo-
wiem najwyżej położone na świecie jezioro 
(5916 m). A to kusi - nic dziwnego Kamil 
Iwankiewicz nurkując w nim przez 40 minut 
i kilkakrotnie je opływając, ustanowił rekord 
świata w nurkowaniu górskim. Cała akcja 
górska – wejście, zejście (pod wodę) i zejście 
(na dół) – trwała zaledwie 18 godzin. Oprócz 
dokonania sportowego wyczynu członkowie 
wyprawy podziwiali oszałamiające widoki na 
jednym z najsuchszych obszarów na Ziemi, 
zapoznali się ze zwierzątkami zamieszkują-
cymi jezioro, którego radiacja porównywalna 
jest z marsjańską oraz innymi cudami Ame-
ryki Południowej.

W 198 dni dookoła świata - kpt. Joanna 
Pajkowska

Najszybszy polski samotny rejs dookoła 
świata, przeprowadzony zgodnie z Dobrą 
Praktyką Morską. Opłynięcie Ziemi w kie-
runku zachodnim zajęło kpt. Joannie Paj-
kowskiej zaledwie 198 dni (zakończyła go 
w styczniu 2009 roku). Na trasę liczącą 25 
tys. mil wyruszyła z Panamy, by następnie 
przez Pacyfik i wzdłuż północnych wybrze-
ży Australii dostać się na Ocean Indyjski, 
skąd dalej, wokół Afryki Południowej, przez 
Atlantyk i Morze Karaibskie dotrzeć z powro-
tem do Panamy. Swojego wyczynu polska 
żeglarka dokonała na 8,5-metrowym jachcie 
mantra „ASIA”, zaprojektowanym i wyko-
nanym przez Andrzeja Armińskiego w jego 
szczecińskiej stoczni. 

El Condor Rio Colca - Krzysztof Mro-
zowski, Dariusz Kandzia

Celem wyprawy do Ameryki Południowej 
była eksploracja dna niezbadanego dotych-
czas dwudziestokilometrowego odcinka 
Kanionu Colca w Peru. Prowadzono ją w 
sposób kanioningowy z wykorzystaniem 
sprzętu raftingowego i wspinaczkowego. 
Członkom ekspedycji udało się pokonać cały 
zaplanowany odcinek: od mostu Madrigal, aż 
do San Galle. Uwieńczone sukcesem przed-
sięwzięcie składało się z dwóch wypraw. W 
trakcie przerwanej ze względu na wyjątkowo 
trudne warunki „El Condor Rio Colca 2008” 
zespół przebył pierwsze 8 km. W miejscu, 
w którym uczestnicy zmuszeni byli opuścić 
trasę, rozpoczęto „El Condor Rio Colca 
2009”. Eksploracja „najbardziej polskiego” 
kanionu na świecie, zorganizowana przez 
Akademicki Klub Turystyczny „Watra” z Gli-
wic, przy współpracy z Akademickim Klubem 
Turystyki Kajakowej „Bystrze” z Krakowa, 

zakończyła się 2 lipca 2009 roku.
Młodzi na „Starym” wokół Islandii - 

Piotr Owczarski
Odwiedzili rezerwat bałtyckich fok na 

wyspie Anholt, widzieli gejzery i czynne 
wulkany, żeglowali koło wodospadów wpa-
dających wprost do oceanu. Wrażenia niesa-
mowite, szczególnie gdy ma się 16 lat (tyle 
wynosiła średnia wieku załogi) i pierwszy raz 
wypływa się na ocean. W czasie tego rejsu 
na pokładzie jachtu „Stary” młodzież pod 
opieką kpt. Macieja Krzeptowskiego, Piotra 
Owczarskiego i garstki innych doświadczo-
nych żeglarzy opłynęła Islandię, okrążając 
m.in. groźny cypel Hornbjarg i przecinając 
koło podbiegunowe północne. Przemierza-
jąc strefę czasu, który już minął, młodzi na 
„Starym” nie zapomnieli również o tym, by 
uczcić 50. rocznicę pierwszego polskiego 
rejsu „Witezia II” do Islandii.

godz. 14.50 - 15.20 PRZERWA 
godz. 15.20 - 18.25 BLOK II
Podwodna planeta - Dariusz Sepioło
„Podwodna planeta” to projekt, którego 

celem jest pokazanie różnorodności świata 
skrywającego się pod powierzchnią mórz i 
oceanów. Zadziwiające, jak bardzo uboga 
jest nasza wiedza o podwodnym świecie 
– środowisku, które zajmuje ponad 70% 
powierzchni Ziemi. Więcej razy lądowaliśmy 
na Księżycu niż na dnie najgłębszego oce-
anu. Darek Sepioło, dziennikarz i fotograf 
magazynu „Wielki Błękit”, odbył w 2009 roku 
podróż przez wszystkie 7 kontynentów. Od 
lodowatych wód Antarktyki po bajeczne rafy 
koralowe Fidżi. Efektem tej podróży jest film 
dokumentalny i seria artykułów pokazująca 
jak różnorodny świat skrywa królestwo 
Neptuna.

Samotny rejs dookoła świata - Marta 
Sziłajtis - Obiegło

Najmłodszy kapitan ze starym patentem 
i najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła 
świat. Prosto z obrony pracy magisterskiej 
22-letnia Marta wyleciała do wenezuelskiego 
portu Puerto la Cruz, gdzie wsiadła na po-
kład jachtu mantra „Ania”. Przez następny 
rok samotnie żeglowała trasą pasatową 
po nie zawsze spokojnej wodzie. W czasie 
podróży nie zabrakło podartych żagli, wspa-
niałych ludzi, sztormów, pięknych wysp i 
wąskich przesmyków między rafami, cały 
rejs zaś przebiegał niezwykle sprawnie. 
Dobra organizacja pozwoliła Marcie znaleźć 
czas na rozmaite rozrywki – brała udział w 
safari, nurkowała z rekinami i płaszczkami 
w podwodnych grotach, pomagała Ekwador-
czykom w ratowaniu żółwi, a także wjechała 
konno na wulkaniczne wzgórze.

Samotnie wzdłuż brzegów Bajkału 
-  Aleksander Doba

Nie dość, że jako pierwszy Polak w hi-
storii samotnie opłynął składanym kajakiem 
„Syberyjskie morze”, to jeszcze „na luzie”, 
bo z pięciodniowym wyprzedzeniem, zdążył 
do Polski na ślub syna. Doświadczony (63 
lata) i świetnie znany publiczności Kolosów 
kajakarz z Polic tym razem spędził 41 dni 
na wodach najgłębszego jeziora na świecie. 
Po przepłynięciu 1954 km i zamknięciu pętli 
w Listwiance spłynął jeszcze dodatkowe 70 
km rzeką Angarą do Irkucka. Na całej trasie 
musiał zmagać się z nieprzewidywalną i 
zmienną pogodą, trudami samotnej podróży, 
brakiem cywilizacji i ograniczoną łącznością. 
Przede wszystkim jednak doświadczał kon-
taktu z dziką naturą, gościnnymi ludźmi oraz 
spełnił swoje marzenie.

Darwin & Tierra del Fuego - gość spe-
cjalny – kpt. Henryk Wolski

Chociaż ekspedycja „Darwin & Tierra del 
Fuego” była skrupulatnie przygotowana, już 
na początku pojawiły się problemy. Transport 
„Fuegii”, repliki łodzi wielorybniczej z XIX 

wieku, na której mieli płynąć uczestnicy wy-
prawy, znacznie się opóźnił, wskutek czego 
niemożliwe stało się okrążenie Przylądka 
Horn. Żeglarze skupili się na drugiej części 
planu - rejsie upamiętniającym 200. rocz-
nicę urodzin Karola Darwina, który w 1833 
roku na pokładzie dowodzonego przez kpt. 
Roberta Fitzroya HMS „Beagle” brał udział 
w pionierskiej wyprawie kartograficznej 
do Ziemi Ognistej. Wiosłowo-żaglową od-
krytopokładową łodzią pływali na trudnym 
akwenie, znanym z niespodziewanych sil-
nych wiatrów spadowych i niedostępnych 
skalistych brzegów.

Dookoła świata po uśmiech dziecka 
- Natasza Caban

Na 10-metrowym jachcie „Tanasza Polska 
Ustka” w 28 miesięcy samotnie opłynęła 
świat, pokonując ponad 26 tys. mil morskich i 
3 oceany. Zaczęła na Hawajach, a po drodze 
odwiedziła m.in. Vanuatu, Port Moresby, Dar-
win, Wyspy Kokosowe, Reunion, Kapsztad, 
Wyspę św. Heleny, Panamę, Wyspy Galapa-
gos i Markizy. Nie tylko jednak żeglowała, ale 
również, we współpracy z Fundacją „Mimo 
Wszystko”, przygotowała i zrealizowała ak-
cje charytatywne: „Rejs z Nataszą” i „Medivet 
Rejs z Nataszą”. Podczas dwóch postojów 
na trasie swojego rejsu zaprosiła na pokład 
„Tanaszy” podopiecznych fundacji, spełnia-
jąc w ten sposób ich marzenia o egzotycznej 
podróży i żeglowaniu. W trakcie wyprawy 
wykazała wyjątkową determinację i talent, 
samodzielnie organizując od podstaw całe 
przedsięwzięcie.

godz. 18.25 - 19.00 PRZERWA
FOTOPLASTYKON godz. 19.00 - 23.35 

BLOK III
Na falach Amuru - Karol Kustusch
Na wyprawę wielką azjatycką rzeką 

pchnęła go pasja przyrodnicza. Mimo że 
nigdy wcześniej nie brał udziału w spły-
wach kajakowych, udało mu się przepłynąć 
1000 km dolnym biegiem Amuru (w całości 
rosyjskim, niegraniczącym z Chinami). 
Interesowała go głównie flora i fauna dale-
kowschodnich lasów mieszanych, leżących 
w strefie przejściowej pomiędzy północnymi 
lasami iglastymi tajgi, a liściastymi lasami 
Kraju Nadmorskiego. Wysiłek niezbędny 
do pokonania rzeki, miejscami szerokiej na 
pięć kilometrów, wynagradzały niesamowite 
krajobrazy. Spotkania z miejscowymi ryba-
kami, poszukiwania choć skrawka suchego 
miejsca na rozbicie namiotu oraz spotkanie 
z niedźwiedziem, to wydarzenia, które do-
datkowo ubarwiły jego wyprawę.

Canoe Expedition Danube 2008 – przez 
środek Europy - Dariusz Aksamit, Andrzej 
Burgs

Przepłynęli lub przeciągnęli kajaki przez 
każdy kilometr Dunaju. Zaczęli u samych 
źródeł, gdzie krzyżują się potoki Brigach i 
Berg, by po 38 dniach wiosłowania, odwie-
dzeniu 10 państw i pokonaniu 2840 km, do-
trzeć do Morza Czarnego. Aby to osiągnąć, 
przemierzali dziennie od 80 do 120 km, 
od świtu do zmierzchu, podziwiając różne 
oblicza Dunaju. Rzeka, początkowo przy-
pominająca raczej malowniczą łąkę pełną 
kwiatów, fragmentami płynęła z dużą prędko-
ścią wśród wysokich wapiennych skał, kiedy 
indziej zaś rozszerzała się nawet do 800 m. A 
przy tym nie oszczędzała czterem studentom 
przygód, jak choćby tej, gdy w ciągu zale-
dwie jednej nocy zostali przepędzeni przez 
dzikie psy, wpadli wprost na kłusowników, a 
po zmianie noclegu obudziło ich rżenie koni, 
wyciągających ich rzeczy z kajaków.

Zobaczyć morze - Film 10’  
Przejmująca relacja o rejsie „Zawiszą 

Czarnym” niewidomych żeglarzy, mówiąca o 
tym, jak wiele wymiarów może mieć podróż 
i jak różne mogą być sposoby doświad-

12. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów                        
12-14 marca 2010 - Hala Sportowo - Widowiskowa GDYNIA
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czania świata. Roman Roczeń wspomina: 
„Kiedy pierwszy raz «zobaczyłem morze», 
zrozumiałem, jak inne były moje (osoby 
zupełnie niewidomej) wyobrażenia o rejsie. 
Zrozumiałem, że żaden niewidomy, który nie 
popłynie, nie zrozumie. Nie da się opowie-
dzieć, nie da się nawet przybliżyć dźwięków, 
nutki niepokoju, woli zwycięstwa nad sobą. 
To piorunująca mieszanka doznań, które 
składają się na wspomnienia z rejsów”.

Film powstał podczas jednego etapów 
czwartej edycji projektu „Pokonać morze”. 
Produkcja: Nautilus Media Jolanta Klupś, 
2009.

Patagonia z poziomu morza - Piotr 
Opacian

Laureat Kolosa 2005 za samotną, 700-ki-
lometrową podróż kajakiem przez boliwiską 
dżunglę, w górę rzeki Madidi, tym razem 
wybrał się – rzecz jasna także kajakiem – w 
morską wyprawę wzdłuż wybrzeży chilijskiej 
Patagonii. W ciągu 30 deszczowych, wietrz-
nych i niezwykle zimnych dni przepłynął z 
Puerto Montt na południe laguny San Rafael 
i powrócił do Puerto Chacabuco. Rejs po tak 
trudnym akwenie stanowił dla samotnego 
podróżnika prawdziwy test wytrzymałości 
zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jego 
walkę z żywiołem i samym sobą, w trakcie 
której pokonał blisko 1000 km, w tym odcinek 
przez otwartą na bezpośrednie działanie 
Pacyfiku zatokę Corcovado, podziwiały tylko 
delfiny, uszatki i pingwiny.

Przez bagna i selwę na granicy wene-
zuelsko-gujańskiej - Michał Kochańczyk, 
Justyna Naumowicz, Izabela Stacho-
wicz

Przeprawa przez trawiasty płaskowyż 
wenezuelskiej Gujany, przez rozległe bagna 
Rio Warpata i selwę, aż do podnóży niezdo-
bytych płaskowyży (tepuj): Tramen (2800 m), 
Kararaurin (2450 m) i Iru Tepuy (2800 m), w 
rejon, gdzie jeszcze nie dotarli cudzoziemcy. 
Podczas tej małej, rekonesansowej wyprawy 
jej uczestnicy zaprzyjaźnili się z Indianami z 
plemienia Pemon i wspólnie z nimi eksplo-
rowali selwę. 

El Camino Baby - Marek Klonowski
W 2005 roku wyróżniony za niezwykłą 

wędrówkę po Ameryce Południowej, trzy lata 
później, razem z Tomaszem Mackiewiczem, 
otrzymał Kolosa w kategorii „Wyczyn Roku” 
za ekstremalną wyprawę przez terytorium 
Alaski i Jukonu oraz wejście na Mount Lo-
gan. Podróż z 2009 roku, choć nie aż tak 
ekstremalna, dla Marka Klonowskiego była 
co najmniej równie ważna – odbył ją bowiem 
w towarzystwie Idy i ich 1,5-rocznego synka. 
Przez trzy tygodnie pokonali na rowerach 
900 km hiszpańskim szlakiem św. Jakuba. W 
upale, deszczu i po trudnych drogach dotarli 
do Santiago de Compostela. W myślach 
pozostanie im niezapomniana przygoda oraz 
fantastyczna pamiątka z podróży małego 
dziecka: przejażdżka karetką, pierwszy po-
całunek, pierwsza zjedzona ośmiornica.

Najdłuższy Marsz, czyli oblicza indiań-
skiej Ameryki - Adam Piekarski

Przez pięć miesięcy 2008 roku z San Fran-
cisco do Waszyngtonu szli i biegli uczestnicy 
Najdłuższego Marszu II, zorganizowanego 
przez legendarnego założyciela Ruchu 
Indian Amerykańskich, Ojibwa Dennisa 
Banksa, w 30. rocznicę pierwszego takiego 
wydarzenia. Biorący udział w tej nietypowej 
podróży Adam Piekarski na trasie marszu 
odwiedził liczne indiańskie rezerwaty, m. in. 
plemion Cheyenne, Arapaho, Sioux, Chero-
kee, Choctaw oraz Creek. Rozmawiając z 
rdzennymi mieszkańcami Ameryki, a także 
uczestnicząc w ich ceremoniach i obrzę-
dach, zweryfikował romantyczny stereotyp 
Indian, jednocześnie pogłębiając wiedzę o 
ich życiu i kulturze. 

Karelia 2009 - Anna i Wiesław Micha-
lak

Małżonkowie w poprzednim roku wyróż-
nieni za prezentację „Ałtaj 2008”, tym razem 

przedstawią relację ze swojej wyprawy do 
Karelii, autonomicznej republiki Rosji. Wraz 
z szesnastoosobową grupą rosyjskich przy-
jaciół, kajakami i katamaranami przemierzyli 
zdradliwą rzekę Wilczę, usiane wysepkami 
wielkie jeziora karelskie i urokliwe Morze 
Białe. Podróżując przez niedostępne i od-
ludne rejony podbiegunowe, doświadczyli 
niezwykłej gościnności oraz sympatii ze 
strony Rosjan. Urzekło ich też piękno suro-
wej przyrody.

Kajakiem po Nilu - Celina Mróz i Jaro-
sław Frąckiewicz

Oto naprawdę niekonwencjonalny spo-
sób, by poznać Egipt i jego zabytki – spłynąć 
kajakiem po Nilu. Chcących tego dokonać 
Celiny i Jarosława nie zraziła nawet taka 
nieoczekiwana, a przy tym zasadnicza trud-
ność, która wyszła na jaw dopiero na miej-
scu, że rzeka jest niedostępna dla kajakarzy. 
Mimo wszystko postanowili spróbować i po 
obejrzeniu skarbów położonego na południu 
Asuanu, wczesnym świtem spuścili swoje 
kajaki na najdłuższą rzekę Afryki, by wyru-
szyć w stronę Luksoru. Po drodze spotkało 
ich jednak kilka niespodzianek, z powodu 
których osiągnięcie celu okazało się nie takie 
łatwe. O takich przygodach Jarosław Frąc-
kiewicz potrafi opowiadać jak mało kto.

160 km spacerem, czyli solowy trawers 
Khan Tengri - Tomasz Mackiewicz

Samotna wyprawa laureata Kolosa 2009 
na siedmiotysięczny szczyt w górach Tien-
szan na pograniczu kazachsko-kirgiskim. 
Zbudowaną z marmuru górę Mackiewicz 
zamierzał podejść, rozpoczynając od 160-ki-
lometrowego „spaceru” po lodowcu Inylczek, 
następnie zaś wspinając się drogą Woronina 
z 1975 roku. Z uwagi na zagrożenie lawinowe 
musiał co prawda na miejscu zweryfikować 
swoje plany, nie przeszkodziło mu to jednak 
w zdobyciu wierzchołka Khan Tengri (7010 
m), na którym stanął 2 sierpnia. Spełnił w ten 
sposób swoje marzenie, które „chodziło” za 
nim od dłuższego czasu.

DZIEŃ PODRÓŻY I WYCZYNU
Sobota, 13 marca 2010

Prowadzący: Janek Mela
godz. 10.00 - 12.50 BLOK IV
Azja Środkowa po polsku - Filip Czu-

chwicki, Szymon Brzóska
Dwumiesięczna podróż na Syberię, do 

Kazachstanu i Kirgizji śladami polskich 
zesłańców i emigrantów. W jej trakcie Filip 
i Szymon przekonali się, że ojczysty język 
można usłyszeć nawet tysiące kilometrów 
od domu i spotkali niezwykłych ludzi, którzy 
nigdy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie. 
W podróży doświadczyli wzniosłości gór 
oraz bezkresu stepów, a także zrozumie-
li, dlaczego tereny te określano mianem 
więzienia bez krat. Dzięki pomocy Polonii 
oraz napotkanych po drodze osób, starali 
się poznać kulturę Sybiraków, Kazachów i 
Kirgizów, zawieszoną pomiędzy tradycją a 
nowoczesnością. 

W cztery strony świata - Kasia Hu-
zarska

Przekroczyła strefy terytorialne dwu-
dziestu państw, zastawiła odcisk stopy na 
czterech kontynentach i przeprowadziła 
cztery projekty naukowe. A wszystko to w 
ciągu jednego tylko roku. Zaczęła na połu-
dniu - spacerowała marokańskimi ścieżkami, 
mieszkała z Berberami i świętowała swoje 
urodziny, słuchając pieśni nomadów. Potem 
był zachód i samotne przemierzanie meksy-
kańskich, bezkresnych przestrzeni, zejście 
do jaskini, górska wspinaczka i odwiedziny 
buszujących w ruinach miasta Majów małp. 
Na północny doświadczyła arktycznego słoń-
ca i uciekała przed niedźwiedziem polarnym. 
Wreszcie na wschodzie, w Afganistanie, po-
znała smak Kabulu, dotarła do legendarnej 
Doliny Pandższiru – Pięciu Lwów i przepro-
wadziła ważne badania naukowe.

Synowie przestrzeni - Beata Jaku-
szewska

Reporterska opowieść o Beduinach i ich 
stosunku do konfliktu na Bliskim Wscho-
dzie. Po pół roku spędzonym z Nomadami 
na Saharze Beata Jakuszewska wyruszyła 
autostopem ku kolejnym otwartym przestrze-
niom – na pustynie Bliskiego Wschodu. Prze-
bywając tym razem z Beduinami, „synami 
przestrzeni”, przekonała się, w jaki sposób 
ten żyjący na obrzeżach konfliktu izraelsko-
arabskiego wolny lud pustyni odczuwa skutki 
walk. Relacja Beaty Jakuszewskiej to nie 
tylko historia podróży w rzadko odwiedzane 
miejsca, ale przede wszystkim fascynująca 
wędrówka ścieżkami kultury i wrażliwości 
oraz odkrywanie zagadek tożsamości.

Oswoić Afrykę - Katarzyna Priebe, 
Andrzej Bis

Jeśli marzy się o tym, by karmić i drapać 
za uchem lwa, trzeba czasem zadziałać 
zdecydowanie. Oni sprzedali firmę i ruszyli 
w wymarzoną podróż – do Afryki. W ciągu 
pięciu tygodni spędzonych na Czarnym Lą-
dzie uczucie strachu, którego doświadczali, 
niejednokrotnie mieszało się im z fascyna-
cją. Tak było na przykład wtedy, gdy w nocy 
– po tym jak zgubili się na Safari – spotkali 
hipopotama lub przez pomyłkę rozbili swój 
namiot na zejściu do wodopoju i aż do świtu 
wokół ich obozu spacerowały bawoły, hieny 
i dzikie psy.

Azjatycki moto-kalejdoskop - Aleksan-
dra Trzaskowska, Jerzy Pietkiewicz

Przez sześć miesięcy na motocyklach 
przemierzyli pustynie Iranu, Turkmenistanu i 
Uzbekistanu, pokonali suchy Pamir, zaśnie-
żony Ałtaj i Tien-szan. W Nepalu przejechali 
regiony porośnięte tropikalną dżunglą, a 
w Tybecie, Aksi Quin i indyjskiej części 
Himalajów najwyżej na świecie położone 
przejezdne przełęcze. W Xinjiangu wybuchły 
akurat zamieszki i panował stan wyjątkowy, 
do Turkmenistanu ograniczono wjazdy ze 
względu na świńską grypę, a w Iranie były 
wybory prezydenckie. Mimo wszystko Ola i 
Jurek dojechali zaplanowaną trasą z War-
szawy do Kalkuty. O takich przygodach jak 
obiad z pasterzami w dzikich górach Kaçkar, 
wypiekanie chleba z mistrzem Gruzji w 
boksie czy nauczanie języka angielskiego 
małych mniszek w Indiach, na pewno długo 
nie zapomną.

godz. 12.50-13.20 PRZERWA 
godz. 13.20-16.10 BLOK V
Drogi do wolności - Dominik Szmaj-

da
Po przebyciu pięknego wybrzeża Maroka, 

pustynny wiatr na Saharze Zachodniej dał 
mu solidny wycisk. Nagrodą za trud okazało 
się Mali. Jadąc piaszczystymi ścieżkami 
wzdłuż rzeki Niger, kilkakrotnie trafił do wio-
sek, których mieszkańcy nigdy wcześniej nie 
spotkali przybysza z Europy. Pokochał maje-
statyczne baobaby i z przyjemnością wsłu-
chiwał się w zachodnioafrykańską muzykę 
na festiwalu w Segou. Choć wybrał samotną 
rowerową podróż, by poczuć wolność, nie 
stronił od ludzi. Poznał członków rybackiego 
plemienia Bozo, od których dowiedział się 
o zaklinaczach hipopotamów żyjących w 
rzece Niger, a dzięki pomocy spotkanego 
na drodze Dogona, dane mu było znaleźć 
się w świecie, z którego istnienia mało kto 
zdaje sobie w ogóle sprawę. 

Odyseja andyjska 2009 - Piotr Kłoso-
wicz

Niebywałe przedsięwzięcie łączące po-
dróż rowerem z trekkingiem i wspinaczką. 
Celem samotnej wyprawy było zdobycie 
sześciu andyjskich szcześciotysięczników 
w rejonie Puna de Atacama oraz dokonanie 
rowerowego trawersu pustynnych bezdroży. 
W ciągu trzech miesięcy spędzonych w Chile 
i Argentynie Piotr Kłosowicz stanął na szczy-
tach Aconcaguy, Mercedario, Bonete Chico, 
Pissis Main, Pissis East, wszedł „nową 
drogą” (Ruta Varsoviana, czyli „tam, gdzie 
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wola i ochota”) na Ojos del Salado i pokonał, 
rowerem (z przyczepką) i na piechotę ponad 
3000 km. Niezwykle różnorodna, pomysłowa 
podróż, będąca równocześnie przykładem 
ogromnej wytrwałości i wytrzymałości. 

Stopem przez azjatyckie góry - Anna 
Borecka-Pasek

Samotna, trzymiesięczna podróż przez 
siedem muzułmańskich krajów, która dostar-
czyła niezliczonych i niezwykle różnorodnych 
przygód. Anna Borecka-Pasek wspinała się 
w górach Elbrus i Pamirze (do 6100 m), do-
świadczyła skrajnych temperatur (od +50ºC 
do -25ºC), żyła w muzułmańskich domach 
i kirgiskich jurtach, a także przyglądała się 
burzliwym demonstracjom w Teheranie oraz 
pacyfikacji Ujgurów w Chinach. W Tadży-
kistanie kosiła trawę, kierowała rosyjską 
ciężarówką i odwiedziła bazę wojskową na 
wysokości 5000 m. A wszystko to, dzięki 19-
letniej córce, która zrezygnowała z wakacji i 
zastępowała ją w tym czasie w pracy.

Zimno i mokro: „Expedición Triatlón 
Patagónico 2009” - Arkadiusz Mytko

Ponad sześć miesięcy w drodze, w eks-
tremalnych, zimowych warunkach. „Antek” 
przemierzył całą Patagonię wyłącznie dzięki 
sile własnych mięśni. Pierwsze 2000 km 
pokonał rowerem, w deszczu, po gęstym 
błocie, a miejscami po lodzie i śniegu. Potem 
przesiadł się na narty i, ciągnąc za sobą 
sanie, wykonał trudny trawers południowego 
lodowca kontynentalnego i otaczających 
go gór. Porywisty wiatr przekraczający 
momentami prędkość 150 km/h zniszczył 
mu większość sprzętu i pozbawił jedzenia. 
Ostatni etap, Cieśninę Magellana i Kanał 
Beagle z Punta Arenas do Puerto Williams, 
przepłynął kajakiem. Wiatry, zmienne prądy 
i wysokie fale zmuszały go do wiosłowania 
i koncentracji przez całe 500 km. Na koniec 
przeniósł kajak na drugą stronę Kordyliery 
Darwin.

Rowerem przez indyjskie Himalaje 
- Wojciech Zieleziecki

22-letni rowerzysta, który sam zarobił na 
swoją autorską wyprawę do źródeł Gangesu 
i po indyjskich Himalajach, tuż przed wy-
jazdem miał chwilę zawahania. W podjęciu 
ostatecznej decyzji pomogła mu interesująca 
się numerologią koleżanka - z liczb „wyczy-
tała”, że musi się udać. I tak też się stało. 
Wojtek przejechał na swojej trasie przez 
Himachal Pradesh, Ladakh oraz Dżammu i 
Kaszmir w północnych Indiach. Na rowerze 
pokonał najwyżej położoną administracyjnie 
drogę świata i dotarł do przełęczy Khardung 
La. W czasie podróży dał się też porwać do 
tańca hinduskim pielgrzymom oraz poznał 
gościnność mieszkańców Indii.

godz. 16.10-16.40 PRZERWA 
godz. 16.40-19.20 BLOK VI
Jedną nogą w mezolitycznym błocie 

Amazonii – Huaorani 2009 - Tomasz 
Raczyński

Wędrowiec, który dotrze do ekwadorskiej 
Amazonii i spotka się z bezwzględnymi 
Indianami Huaorani, poczuje się zagubiony 
w czasie. Trudno zresztą, by było inaczej 
– na terenach zamieszkanych do niedawna 
przez całkiem odizolowane od reszty świa-
ta plemię, pojawiły się kampanie naftowe 
i Indianie z mezolitu weszli wprost do XXI 
wieku. Tomasz Raczyński i Joanna Kozak 
przekonali się, że choć dziś Huaorani mają 
telefony komórkowe i strzelby, nie zmienili 
się aż tak bardzo – nadal prowadzą zbierac-
ko-łowiecki tryb życia i polują przy pomocy 
dzid i dmuchawek. 

Tam, gdzie oczy poniosą - Piotr Strze-
żysz

Dla większości spotkanych Kirgizów 
byli Amerykanami lub „Angliczanami”, a 
dla reszty biedną, bo bezdzietną parą, w 
dodatku podróżującą po ich kraju nie konno 
czy samochodem, lecz rowerami. Ale to 
dzięki jeździe na dwóch kółkach mogli się 
udać naprawdę i dosłownie tam, gdzie oczy 

poniosą. Alicji i Piotrowi Kirgizja będzie się 
kojarzyć z tonami arbuzów, ustawionych w 
piramidy, babuszkami sprzedającymi pierogi 
wprost z dziecięcych wózków, nietkniętymi 
krajobrazami oraz rozmowami z tubylcami. 
To od nich usłyszeli przepis, w jaki sposób 
postarać się o syna, a nie córkę, oraz 
dowiedzieli się, czemu Kirgizi nie są tak 
krzepcy i rośli jak kiedyś. Po kilometrach 
przejechanych fatalnymi drogami, odkryli, 
że nocleg w suchym namiocie to prawdziwa 
ekstrawagancja, a gorąca herbata jest nie 
lada rarytasem.

Motocyklem dookoła świata Goście 
specjalni - Michał Gąsiorowski i Tomasz 
Gorazdowski

Pomysł wyprawy zrodził sie, gdy Tomek 
przeczytał książkę, którą dostał w prezencie 
od brata - „Long way round” Ewana McGre-
gora i Charliego Boormana. Co prawda nie 
miał takiego jak jej autorzy zaplecza (BBC), 
ani motocyklowego doświadczenia, ale i tak 
udało mu się przekonać do pomysłu kolegę z 
pracy. W 125 dni dwaj dziennikarze radiowej 
Trójki odwiedzili m. in. Turcję, Iran, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Indie, Tajlandię, 
Malezję, Singapur oraz Stany Zjednoczone. 
O bólu pleców, pomocy Hameda w naprawie 
poważnie uszkodzonego motocykla, kom-
pletnym chaosie komunikacyjnym w Indiach, 
ślubach w Las Vegas, walce z amerykańskim 
urzędem celnym oraz wielu innych cieka-
wych wydarzeniach motocykliści na bieżąco 
opowiadali słuchaczom. Codzienną relację z 
wyprawy można też było znaleźć na stronie 
internetowej Polskiego Radia. W końcowym 
etapie podróży dziennikarzom towarzyszyli 
liczni motocykliści, kibicujący i gratulujący im 
przejechania 21 tys. km i okrążenia świata.

Afryka Nowaka - polskie ślady na 
pustyni - Piotr Sudoł, Anna Grebieniow, 
Piotr Tomza

Pierwsze trzy odcinki (dwa libijskie, jeden 
egipski) zaplanowanej na dwa lata rowero-
wej sztafety szlakiem Kazimierza Nowaka, 
który w l. 30. XX wieku samotnie, rowerem 
i pieszo, przejechał Afrykę z północy na po-
łudnie i z powrotem. Liderzy zakończonych 
do tej pory etapów (łącznie ponad 6000 km) 
opowiedzą o swoich zmaganiach z pustynią, 
nie zawsze przyjemnych spotkaniach z ludź-
mi oraz o uwieńczonych niebywałym i nie-
spodziewanym sukcesem poszukiwaniach 
afrykańskich śladów wielkiego polskiego 
podróżnika.

W bezprecedensowym i skomplikowanym 
organizacyjno-logistycznie przedsięwzięciu, 
jakim jest „Afryka Nowaka”, bierze udział 
kilkudziesięciu podróżników z Polski i zagra-
nicy. W tej chwili uczestnicy kolejnej „zmiany” 
sztafety znajdują się w Sudanie. Planowane 
zakończenie wyprawy nastąpi w listopadzie 
2011 roku w Algierze.

godz. 19.20 - 19.50 PRZERWA 
godz. 19.50 - 23.20 BLOK VII
West - Man - Woman - Katarzyna Gem-

balik, Mikołaj Książek
Laureaci Kolosa 2006 za podróż „ko-

smiczną” pakistańską ciężarówką przez Azję 
Środkową, na rok ubiegły zaplanowali sobie 
kąpiel w najgłębszym jeziorze świata, Bajka-
le, i przejazd przez Syberię starym, rosyjskim 
motorem. Los zrewidował ich plany bardzo 
szybko, bo zakupiony w Irkucku motocykl, 
musieli zostawić na kazachskiej granicy. 
Dlaczego jednak mieliby rezygnować? Przez 
wysychające Jezioro Aralskie, Kirgistan i 
Uzbekistan przejechali 32-letnim moskwi-
czem. Gdy radzieckie auto, przerobione 
przez nich na „hipisowskie cabrio”, zawiodło, 
zmienili plany po raz kolejny – porzucili wóz 
na środku pustyni i w dalszą podróż ruszyli 
stopem.

Długa droga przed ołtarz - Magdalena 
Nitkiewicz, Paweł Opaska

Gdy we wrześniu 2006 roku wyjeżdżali na 
rowerach z Polski, nie mieli jeszcze ustalonej 
trasy ani terminu powrotu. Przejechali przez 

Europę, mieszkali u irańskiej rodziny, jedli 
obiad w domu Palestyńczyka, zachwycali 
się Chinami, uciekli przed biedą Indii, nie-
co rozczarowały ich Chile i Argentyna. Na 
dwóch kółkach pokonali najwyższe z gór 
– Himalaje, Karakorum, nowozelandzkie i 
południowoamerykańskie Andy. Oczywiście 
nie obyło się bez przeszkód: Magdę potrącił 
minibus i ukąsił skorpion, Paweł zaś nabawił 
się kataru. Wrócili w kwietniu 2009 roku, po 
przejechaniu 33803 km. Podróż zakończyła 
się dramatycznie – na ślubnym kobiercu.

MotoSyberia: Reaktywacja - Maciej 
Swinarski, Mirosław Kolerski

W 2007 roku trzech motocyklistów dotarło 
do położonego na rubieżach azjatyckiej 
części Rosji Magadanu. Wydawało się, że 
to „koniec świata”, ale ich zżerała ciekawość, 
by sprawdzić, co jest dalej. Przedsięwzięcie 
było o tyle zuchwałe, że rejony te latem zmie-
niają się w bagna poprzecinane rzekami. Po-
mysłów na pokonanie ich z motocyklami było 
wiele: testowali je na mazurskich jeziorach, 
radzili się też tubylców, którzy za każdym 
razem stwierdzali, że na sukces nie mają 
szans. Po miesięcznych, bezskutecznych 
staraniach, by dostać się do Anadyru przez 
Kamczatkę, zmienili początkowo zaplanowa-
ną trasę i spłynęli Kołymą na północ Jakucji, 
dalej zaś, już na motorach, przemierzyli całą 
północną Czukotkę. Cel został osiągnięty.

Pokonać Północ - Marcin Gienieczko
Na Północ zamierzył się naprawdę 

solidnie: najpierw postanowił niewielkim 
gumowym kajakiem spłynąć rzeką Ponoj do 
morza Barentsa, następnie Morzem Białym 
opłynąć południową część Półwyspu Kol-
skiego, potem zaś – już pieszo, z plecakiem i 
wózkiem – przejść przez mało dostępne góry 
północnej Kanady – Mackenzie. Ostatnim 
etapem miała być Syberia i przeprawa od 
Magadanu po Ocean Arktyczny – wyspę 
Ayon na Czukotce. Wyprawa w ekstremal-
nych warunkach przez Rosję i Kanadę, 
stanowiła dla Marcina Gienieczki trudny 
sprawdzian woli i wytrzymałości. W swojej 
prezentacji opowie, czy i jak udało mu się 
go przejść.

Incognito po Dachu Świata (w 45 dni 
dookoła Chin) - Joanna Marcińczyk, 
Krzysztof Gutteter

Dwoje młodych w Tybecie – bez spe-
cjalnych pozwoleń, bez rządowego prze-
wodnika, bez kompleksów. Asia i Krzysiek 
odważyli się na podróż „na wariackich 
papierach”, dzięki czemu mieli okazję po-
znać prawdziwy Tybet i jego mieszkańców. 
Bawili się na weselu, brali udział w stypie, 
w przebraniach przemieszczali się lokalnymi 
środkami transportu. Oprócz odbycia tej 
nielegalnej, z punktu widzenia chińskiego 
prawa, podróży, przejechali też ponad 4000 
km niedawno uruchomioną linią kolejową 
T27 łączącą Pekin z Lhasą. O swoich przy-
godach potrafią opowiadać z dystansem i 
dużym poczuciem humoru.

 African Express 2009 - Iza i Piotr 
Witkowscy  

Tempo mieli zawrotne - podróż drogą 
lądową z Warszawy na sam koniec Afryki, 
aż do Kapsztadu, zajęła im zaledwie 65 
dni. Swoim samochodem przejechali w tym 
czasie 21 tys. km, przecinając dwa zwrotniki 
i równik. Wspięli się po piramidzie egipskiej 
biurokracji, a gdy w słonecznym skwarze 
pokonywali sudańską pustynię, do chłodze-
nia buntującego się silnika jeepa używali nie 
klimatyzacji, a ogrzewania. Bez wsparcia 
pokonali niebezpieczne kenijskie tereny, w 
Zambii natomiast uciekali przed słoniami i 
weszli do rzeki z krokodylami. Gdy wreszcie 
(całkiem szybko) stanęli na Przylądku Dobrej 
Nadziei, poczuli, że marzenia się spełniają.

Upalno-mroźna Zatoka Botnicka -  
Krzysztof Batycki

Znad książek i komputera przesiadał 
się wprost na rower. Choć na co dzień nie 
uprawia żadnego sportu, okrążenie Zatoki 
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Botnickiej nie sprawiało mu żadnego pro-
blemu. Gorzej bywało z pogodą: w Hel-
sinkach przywitał go niespotykany w maju 
30-stopniowy upał, z kolei, gdy znalazł się na 
północy Finlandii, odmroził sobie obie ręce. 
Nawet przez moment jednak nie żałował 
– piękne, surowe skaliste wybrzeża były 
dokładnie tym, czego szukał, chcąc wyrywać 
się na chwilę z codzienności i „betonowej 
cywilizacji”. W czasie podróży odwiedził też 
wiele fińskich i szwedzkich.

DZIEŃ GÓR I KOLOSÓW
Niedziela, 14 marca 2010

Prowadzący: Jakub Niziński
godz. 10.00 - 13.05 BLOK VIII
„Ciekawa” droga do Kahlersberg - Da-

riusz Bartoszewski
Członkowie Sopockiego Klubu Tater-

nictwa Jaskiniowego i Sekcji Grotołazów 
Wrocław po raz kolejny udali się w austriacki 
masyw Hagengebirge. Skupili się na jaskini 
„Ciekawej”, gdzie rok wcześniej dokonali 
obiecujących odkryć. Za ciasnym ciągiem 
pionowym, od głębokości 150 m, rozpo-
czynał się obszerniejszy poziomy system 
korytarzy, w którym wyczuli silny przewiew. 
W tym roku wrócili tam, by kontynuować 
eksplorację, posuwając się na południe, 
w stronę najwyższego szczytu w rejonie 
– Kahlersberg (2350 m). Starali się przede 
wszystkim rozpoznać poziome piętro i skar-
towali aż 2,5 km korytarzy jaskini, dzięki 
czemu „Ciekawa” osiągnęła długość 3 km 
(przy 280 m głębokości).

Alpejski maraton: 12 × 4000 m - Łukasz 
Supergan

Początkowo chciał wejść tylko na Mont 
Blanc, ale ponieważ apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, w Alpy francuskie i szwajcarskie 
Łukasz pojechał w końcu z zamiarem samot-
nego zdobycia aż dwanaście czterotysięcz-
ników „za jednym razem”. Trudne warunki 
atmosferyczne zmusiły go do skorygowania 
planów, ale to, że nie udało mu się wspiąć na 
Dufourspitze czy Matterhorn, „nadrobił” na 
innych wierzchołkach, których wcześniej nie 
brał pod uwagę. W trakcie swojego alpejskie-
go maratonu w ciągu 28 dni samotnie wszedł 
na trzynaście czterotysięczników, pokonując 
łącznie 30 km przewyższeń i trawersując 
masyw Mont Blanc.

W Kaninie ciasno jak zwykle - Paweł 
Ramatowski

Działalność grotołazów z Sekcji Taternic-
twa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego 
Kraków w słoweńskim masywie Kanin trwa 
już 11 lat. Podczas ubiegłorocznej wyprawy, 
w trakcie której eksplorowano jaskinię BC 
10, pojawiła się szansa na kolejny otwór 
systemu Poljska Jama - Mala Boka (za 
osiągnięcie w nim głębokości 1319 m kra-
kowscy grotołazi otrzymali Kolosa 2005). 
Jaskinię pogłębiono o 300 m (do poziomu 
700 m), długość korytarzy przekroczyła 
zaś 1,35 km. Głównym problemem, z jakim 
zmierzyli się speleolodzy, były „legendarne” 
już trudności Kaninu, czyli bardzo ciasne 
korytarze. A wszystko to w przededniu 60. 
rocznicy utworzenia Klubu Grotołazów - STJ 
KW Kraków, pierwszego klubu jaskiniowego 
w Polsce, która przypada w tym roku.

Jackdaniels do dna, czyli Bobry w 
Austrii - Wit Dokupil

Aż o 2000 m udało się powiększyć 
długość korytarzy w jaskini Jackdaniels w 
masywie Tennengebirge w Alpach Salzbur-
skich grotołazom ze Speleoklubu BOBRY z 
Żagania. Po ubiegłorocznej wyprawie stała 
się ona tym samym najdłuższą jaskinią w 
rejonie (łącznie 5500 m), a eksploracja nie 
została jeszcze zakończona. Sukces stał 
się możliwy, dzięki otwarciu drogi do tzw. 
Galerii Koziorożców, czyli starszych partii 
jaskini z nagromadzoną dużą ilością różno-
rodnych nacieków, wieloma salami, salkami 
i korytarzami.

Poza działalnością w Jackdanielsie (która 
trwa już sześć lat) BOBRY prowadziły też 
eksplorację w niebadanych wcześniej otwo-
rach, sprawdzając w ten sposób 14 jaskiń o 
głębokości od 18 do 70 metrów. 

Nowe polskie drogi w Kirgizji - Michał 
Kasprowicz, Wojtek Ryczer

Wyjątkowość Regionu Zachodniego Kok-
shaał Tau, położonego w górach Tien-szan 
na pograniczu kirgisko-chińskim pomiędzy 
jeziorem Issyk Kul na północy, a pustynią 
Takla Makan na południu, polega na tym, 
że wciąż znajduje się tam wiele dziewiczych 
szczytów, których wysokość przekracza 
5000 m  (najwyższe sięgają nawet 6000 
m). W tym mało do tej pory eksplorowanym 
terenie na przełomie sierpnia i września 
działała polska wyprawa w składzie: Michał 
Kasprowicz, Wojtek Ryczer i Rafał Zając. 
Alpiniści operujący w trudnodostępnej dolinie 
Fersmana poprowadzili dwie nowe drogi 
– na dziewiczy północny wierzchołek Piku 
Plaza (4912 m) oraz na inny niezdobyty 
dotąd szczyt, Granitsa (5370 m).

Rodzinna wyprawa na Mount Logan 
- Lech i Wojciech Flaczyńscy

Dwa i pół miesiąca trwała trudna i obfi-
tująca w dramatyczne momenty wyprawa 
ojca i syna na daleką północ Kanady i Alaski. 
Flaczyńscy najpierw przez trzy tygodnie 
wspinali się wschodnim żebrem na najwyż-
szą górę Kanady, Mount Logan (5959 m ), 
następnie zaś postanowili spłynąć rzeką 
Porcupine przez całkowicie bezludne tereny 
poza kołem podbiegunowym. W Old Crow, 
jedynej osadzie nad liczącą 850 km długo-
ści rzeką, napotkali największą barierę na 
swojej drodze – biurokrację amerykańską. 
Szczęśliwym trafem trzy dni przymusowego 
postoju, jaki im zafundowano, zbiegły się 
z dorocznym świętem plemiennym Indian 
Gwich’in.

godz. 13.05 - 13.35 PRZERWA 
godz. 13.35 - 16.00 BLOK IX
Dziewicza ściana: Malanphulan 2009 

- Wojciech Kozub
Pojechali do Nepalu w jednym, wymarzo-

nym celu – by przejść niezdobytą wcześniej, 
północną ścianę góry Malanphulan (6573 m, 
1400 m deniwelacji), wznoszącą się w oto-
czeniu Doliny Nare w Himalajach. Krzysiek 
Starek, Marcin Michałek oraz Wojciech Ko-
zub wspinali się w stylu alpejskim, a żeby nie 
tracić czasu, akcję prowadzili także w nocy, 
przy świetle księżyca, który nie pozwolił im 
zabłądzić. Ostro dawał się za to we znaki 
zimny wiatr, a ogromny wysiłek potrzebny 
do zmagania się z nim był jeszcze bardziej 
odczuwalny ze względu na dużą wysokość. 
Ale opłacało się – ściana, która wielokrotnie 
nie dawała się nikomu pokonać, tym razem 
musiała dać za wygraną. Zdobycie Malan-
phulan, razem ze zjazdami i zejściem, zajęło 
znakomitym alpinistom pięć dni.

„Ty wiesz, że mnie nie ma?” – opo-
wieść o Piotrze Morawskim - Olga Mo-
rawska

Był jednym z najwybitniejszych polskich 
himalaistów ostatnich lat. Jako pierwszy 
człowiek w historii, wraz z Włochem Simone 
Moro, stanął zimą na szczycie Shisha Pang-
my, zdobył też pięć innych ośmiotysięcz-
ników. Będąc wybitnym sportowcem, robił 
znakomite zdjęcia w ekstremalnie ciężkich 
warunkach, również powyżej 8000 m. W 
kwietniu 2009 roku zginął tragicznie w trakcie 
wspinaczki na Dhaulagiri. Miał 32 lata.

Podczas pokazu zdjęć wykonanych przez 
Piotra, o jego osiągnięciach i drodze życio-
wej opowie żona, Olga Morawska. 

Lata eksploracji - Andrzej Ciszewski
Najwybitniejszy ciągle aktywny polski ta-

ternik jaskiniowy i speleoalpinista. W swoim 
dorobku ma tak znakomite i spektakularne 
osiągnięcia jak dokonanie szeregu szybkich, 
świetnych stylowo przejść trudnych jaskiń 
tatrzańskich w latach 70. XX wieku, ustano-
wienie rekordu świata w głębokości eksplo-

racji jaskiń (1632 m w 1998 roku w systemie 
Lamprechtsofen w Alpach Austriackich) czy 
wykonanie dokładnych pomiarów i map kil-
kuset jaskiń Wyspy Wielkanocnej. Inicjator 
wprowadzenia w Polsce nowoczesnych, do 
dzisiaj stosowanych, linowych technik poru-
szania się po jaskiniach. Ich zastosowanie 
umożliwiło dokonywanie szybkich przejść 
w małych zespołach, co w efekcie pchnęło 
polską działalność sportową i eksploracyjną 
w jaskiniach na nowe tory i dało podwaliny 
pod późniejsze sukcesy Polaków.

Urodzony w 1952 roku Ciszewski, od 
końca lat 60. XX wieku związany z Krakow-
skim Klubem Taternictwa Jaskiniowego, 
był pomysłodawcą, uczestnikiem i kierow-
nikiem kilkudziesięciu wypraw do jaskiń na 
całym świecie. Jego działania, obliczone 
na długofalowe efekty (czego przykładem 
np. kilkunastoletnia, systematyczna i uko-
ronowana ogromnym sukcesem eksploracja 
Lamprechtsofen), charakteryzuje wybór 
ambitnych celów, doskonała organizacja i 
niesamowita konsekwencja. Osobowość i 
charyzma Andrzeja Ciszewskiego od ponad 
30 lat stymulująco wpływają na polskie tater-
nictwo i alpinizm jaskiniowy. Jego działania 
nadały kierunek rozwoju całemu środowisku, 
bez czego osiągnięcie przez polską spele-
ologię jej dzisiejszego, bardzo wysokiego 
poziomu, nie byłoby możliwe.

godz. 16.00 -16.30 PRZERWA 
godz. 16.30 -17.00 
Koncert zespołu Ikenga Drummers
Ikenga Drummers wykonuje muzykę 

etniczną, będącą połączeniem tradycyjnych 
rytmów afrykańskich i polskich z elementami 
high life, rocka oraz afro jazzu. Muzycy sami 
określają swoją muzykę mianem „elelekulele 
music”. Poszczególne utwory są zaaranżo-
wane tak, żeby nie opierać się na indywi-
dualnościach. Każdy instrument ma swoje 
określone miejsce i zadanie, dzięki czemu 
tworzy się jeden, wielki, niepowtarzalny 
rytm o nietuzinkowej harmonii. Inspirację 
stanowią pieśni z Afryki Zachodniej, gospel, 
polskie pieśni ludowe oraz transowe rytmy 
bębnów.

godz. 17.00 - 19.00
Ceremonia wręczenia nagród
Prowadzenie: Hanna Wilczyńska-Tocz-

ko i Radosław „Chopin” Siuda
godz. 19.10 - 20.00 Podróże kształcą
Gość specjalny – Elżbieta Dzikowska
Około 300 filmów dokumentalnych, pro-

gramów telewizyjnych („Pieprz i wanilia”) 
oraz audycji radiowych ze wszystkich nie-
mal zakątków świata, do tego cykl książek 
„Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce!” 
– Elżbiety Dzikowskiej nikomu nie trzeba 
przedstawiać. 

Jak sama mówi, podróże były dla niej 
uniwersytetem, na którym najpierw, wędrując 
po Meksyku tropem prekolumbijskich kultur, 
odwiedzając Gwatemalę, Peru i Boliwię oraz 
poznając dawne cywilizacje Azji i Afryki, 
ukończyła archeologię. Potem, przyglądając 
się zwyczajom różnych plemion oraz po-
dziwiając florę i faunę licznych rezerwatów, 
„zdobyła dyplomy” z etnografii, geografii i 
biologii. Nie pominęła też religioznawstwa 
(zwiedzała świątynie i uczestniczyła w wielu 
obrzędach religijnych) oraz politologii, hi-
storii i filozofii, potrzebnych do zrozumienia 
procesów zachodzących we współczesnym 
świecie, a także co najmniej kilku filologii. 
Do tej listy trzeba jeszcze dodać historię 
sztuki, którą Elżbieta Dzikowska ukończyła, 
tym razem na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wiedzą, którą zdobyła, chętnie dzieli się z 
innymi.

godz. 20.10 - 21.00
Losowanie nagród rzeczowych dla osób, 

które zagłosują w plebiscycie na najlepszą 
prezentację i najlepsze zdjęcie wystawy 
FotoGlob. �
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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 
soboty w godz. od 10.00 do 16.00. Każdy z 
pracowników posiada aktualną legitymację 
pracowniczą. Wpłat podatku od nieruchomo-
ści dokonywać można: przelewem banko-
wym na konto NORDEA Bank Polski S.A. w 
Gdyni 36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995; 
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatko-
wych 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

Podziękowania
Rada Dzielnicy Mały Kack dziękuje 

mieszkańcom dzielnicy za okazanie serca i 
składanie darów dla rodzin poszkodowanych 
w pożarze przy ul. Sandomierskiej.

***
Pracownicy Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Grabówku serdecznie dzięku-
ją p. Piotrowi Gotowale za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku dla dzieci podczas 
spotkania „Kocie wierszyki” z Krystianem 
Bennichem.

***
Polskie Towarzystwo Laryngektomowa-

nych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdyni 
dziękuje serdecznie Zygmuntowi Krauze, 
właścicielowi cukierni „Agusia” w Gdyni, 
Elżbiecie Wurm, właścicielce baru „Lech” w 
Gdyni, oraz Annie Hinc z Redy za wsparcie 
rzeczowie i finansowe w 2009 roku.  �

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

12.03.2010 r.
Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki

18.03.2010 r.
Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-

Demptowo
8.30 Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. 
Witomińska 25/27
9.00 Gdyńskie Liceum Autorskie, ul. Pomor-
ska 39/41
9.30 SP nr 26, ul. Tatrzańska 40
10.10 Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapi-
tańska 37
10.40 SP nr 17, ul. Grabowo 12
11.10  Zespół Szkół Chłodniczych i Elektro-
nicznych,  
ul. Sambora 48
11.40 Zespół Szkół nr 4, ul. Okrzei 6
12.10 SP nr 29, ul. Ściegiennego 8
12.40 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. 
Morska 79
13.10-13.40 Zespół Szkół Hotelarsko-Ga-
stronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, 
ul. Morska 77

8.30 IV LO, ul. Morska 186
9.00  Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 
192
9.30 XIV LO, ul. Wejherowska 55
10.00  Gimnazjum nr 3, ul. Gospodarska 1
10.30  Zespół Szkół nr 9, ul. Chylońska 227
11.00  Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. 
Chylońska 237
11.40 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Roze-
wska 33
12.10 Kolegium Miejskie, ul. Raduńska 21
12.40 -13.10 Szkoła Podstawowa nr 16, ul. 
Chabrowa 43

Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki 
Uzależnień serdecznie zaprasza uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na cykl wykłado-
wo-warsztatowy „Spotkania z psychologią” 

Spotkania odbywać się będą przy ul. 
Tatrzańskiej 35 w Gdynia\, w poniedziałki w 
godzinach 17.00 - 18.30 w następujących 
terminach: 15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 10.05; 
24.05; 07.06;14.06. Więcej informacji oraz 
zapisy pod adresem poradni:

www.jezuici.pl/poradnia-gdynia w zakład-
ce Zaproszenia i pod numerem telefonu 58 
620 66 90. Spotkania nieodpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona.  �

Dla młodzieży

Wraz z otwarciem stadionu rugby nastąpił 
olbrzymi wzrost zainteresowania młodzieży 
treningami w Rugby Club Arka Gdynia. Takiej 
szansy nie może zaprzepaścić żaden kandy-
dat na rugbistę! Na zajęcia w Arce zgłaszać 
się mogą wszyscy chętni bez względu na 
wiek i wagę! Ponieważ trenerzy młodzieży 
w RC Arka Gdynia: Arkadiusz Skrzyński, 
Maciej Stachura i Paweł Dąbrowski nie są 
już w stanie odbierać na bieżąco wszystkich 
telefonicznych zgłoszeń, klub uruchomił ad-
res e-mail: arkamlodzik2010@wp.pl, na który 
powinni pisać  chętny do trenowania rugby 
w gdyńskim klubie. Informacja powinna za-
wierać: imię i nazwisko, wiek, numer szkoły 
do której uczęszcza kandydat na rugbistę 
(podstawówka, gimnazjum, średnia), adres 
zamieszkania, kontakt telefoniczny do rodzi-
ców oraz e-mail. Trenerzy skontaktują się z 
każdym, kto się zgłosi swój akces. �

Zostań rugbystą!
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Zapisy do...

Na zdrowie!
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 telefonicz-
na w godz.10.00 - 14.00 tel. 502 115 725, 58 
662 00 87 lub osobiście w pok.111.

***
  Prezydent Miasta Gdyni zaprasza 

mieszkanki Gdyni na bezpłatne (finanso-
wane z budżetu Gminy) badania w zakresie 
wykrywania choroby nowotworowej piersi 
u kobiet w wieku 35 do 49 lat. Badania te 
przeprowadzane są w Gab. RTG i Mammo-
graficznym 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.

***
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.

***
Zakład Rehabilitacji w Gdyni Witominie,  

ul. Chwarznieńska 136/138, zaprasza do 
skorzystania z wysokospecjalistycznych 
usługi rehabilitacyjnych z zakresu: fizyko-
terapii, kinezyterapii, hydroterapii, balne-
oterapii, masażów suchych i wodnych oraz 
pływania i ćwiczenia w basenie.

Tel. 58 624 15 59.
***

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.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

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

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

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

***
Gabinet Logopedyczny „Lingua” w Gdyni 

Witominie ul. Chwarznieńska 136/138, gabi-
net 6 (NZOZ Zakład Rehabilitacji) zaprasza 
w marcu na bezpłatną diagnozę neurologo-
pedyczną dzieci oraz dorosłych z zaburze-
niami mowy wynikającymi z uszkodzenia 
mózgu. Prowadzi zajęcia w domu pacjenta. 
Informacja i zapisy w godz. 8.00 – 18.00, tel. 
komórkowy: 600 417 893, 501 595 211. �

Mini - przedszkole Muzyczne w Gdyni Wi-
tominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 za-
prasza dzieci w wieku 2.5-5 lat. Prowadzimy 
zajęcia z  muzyki, rysunku, plastyki. Uczymy 
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, 0 697 72 68 81, e-mail 
fundacja@samarytanie.pl

***
Klub Maluszka Tup Tup zaprasza na 

dni otwarte 6 i 14 marca od godz. 10.00 
do 16.00. Zaprasza rodziców oraz dzieci w 
wieku od 5,5 miesiąca do 3 lat. 

Klub mieści się w Gdyni Wiczlinie przy 
ul. Gradowej 16. Dzieci mają do dyspozycji 
duże bawialnie, sypialnie oraz ogródek. 
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

***
Zajęcia Nordic Walking na Obłużu, Kar-

winach i w Orłowie. Więcej informacji e-mail: 
anna@nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 
700 oraz na www.nordicwalking.org.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.

***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 

w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz 
dorosłych na zajęcia nauki gry na instru-
mentach muzycznych: pianino, keyboard, 
gitara, skrzypce, flet, klarnet, saksofon oraz 

śpiew solowy (dla dzieci z wadą wymowy 
śpiew z elementami ćwiczeń logopedycz-
nych). Prowadzi również zajęcia rytmiczno-
umuzykalniające (dla dzieci od lat 4) oraz 
wokalno-aktorskie dla młodzieży. Zajęcia 
odbywają się w Szkołach Podstawowych: Nr 
46 Gdynia - Karwiny III (ul.Chwaszczyńska 
26), Nr 47 Gdynia - Dąbrowa (ul. Nagietkowa 
73), Nr 48 Gdynia - Chwarzno (ul. Jowisza 
60). Kontakt: 58 621 41 35, 503 114 336; 
e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.
ogniskomuzyczne.pl

***
Kółko Dzieciaste Gdynia ul. Św. Mikołaja 

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

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

Plastyka dla 3-latków prowadzona jest 
w formie zabawy z wykorzystaniem tańca, 
śpiewu, opowiadania bajek i innych form 
rozwijających twórcze myślenie i zdolności 
plastyczne. 

- 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). 

Zajęcia rytmiczne obejmują śpiewanie 
piosenek, taniec, zabawy muzyczne i grę 
na instrumentach perkusyjnych. 

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

Warsztaty wyobraźni mają na celu twór-
czy rozwój dziecka, rozwój wyobraźni, pracę 
nad pobudzaniem samodzielnego myślenia, 
a także umiejętność świadomego operowa-
nia emocjami i rozwój motoryczny poprzez 
świadome wykorzystywanie ciała, gest, 
taniec rytmikę i umuzykalnienie.

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

Informacje: Lucyna Labudda, tel. 504 
038 470, www.kolkodzieciaste.pl, l.labud-
da@gmail.com

***
Zapraszamy wszystkich chętnych na 

obiekty Sportowej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Władysława IV 54. Ciekawe zaję-
cia na sali gimnastycznej będą prowadzili 
doświadczeni nauczyciele naszej placówki, 
którzy wychowali wielu mistrzów w różnych 
dyscyplinach sportowych. 

W każdy wtorek o godzinie 17.00 i sobotę 
o godz. 10.00 prowadzone są bezpłatne 
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 
klas II i III szkół podstawowych.

***
„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 również na kursy 
nauki obsługi komputera. 

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

***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia 

muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 
- 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowa-
dzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy 
Ks. Siega 6 . W programie zajęć m. in. : za-
bawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, 
samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z in-
strumentami perkusyjnymi, aktywne słucha-
nie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. 

Bezpłatna lekcja pokazowa. Zapisy pod nr 
tel. 607 125 323 lub e - mail: k_jezierska@wp.pl

***
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podsta-

wowej Nr 21 w Gdyni przy ulicy Jana z 
Kolna 5 zapraszają rodziców wraz z dziećmi 
na „Dzień Otwarty Szkoły” 13.03.2010 r. 
(sobota), w godzinach od 10.00 do 12.30. 

Odwiedzający będą mogli zwiedzić 
szkołę, porozmawiać z nauczycielami, pe-
dagogiem szkolnym, logopedą, obejrzeć 
występy zespołów szkolnych, twórczość 
dzieci, prezentację multimedialną o szkole 
oraz uczestniczyć w wielu atrakcjach. �

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci nie uczęszczające na co dzień do 
przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wy-
chowawczo - dydaktyczne 6.03.2010 r. w 
godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samo-
rządowego nr 29 - Gdynia, ul. A. Unruga 53 
tel. 58 625 09 67. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Program realizowany z funduszy 
gminy Gdynia.  � 

Dla najmłodszych 

Stowarzyszenie  Gdyńskie Abstynenckie 
Koło Rekreacyjno – Sportowe „PROFIT” 
zaprasza amatorskie drużyny piłkarskie 
(osiedlowe, zakładowe) do wzięcia udziału 
w rozgrywkach ,,Gdyńskiej Abstynenckiej 
Ligi Piłki Nożnej”. Rozpoczęcie ligi po raz 8 
nastąpi 10 kwietnia 2010 r. 

Liga przeznaczona jest dla osób pełno-
letnich. Mecze rozgrywane będą na boisku 
piłkarskim mieszczącym się obok Urzędu 
Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego.

Gra systemem – runda pierwsza + runda 
rewanżowa, czas gry 2 x 40 min. Dla uczest-
ników ligi przewidziano nagrody rzeczowe. 

Zgłoszenia drużyn do 20.03.2010 r. 
Więcej informacji: Prezes Stowarzysze-

nia Marian Formela, tel. 58 622 49 42 po 
godz.17.00, Sekretarz Stowarzyszenia  Ewa  
Berendt, tel. 609 559 700.  �

Zapisy do amatorskiej 
ligi piłki nożnej 
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Biuro Ogrodnika Miasta (BOM) 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 193.000 euro na usługę wykonania nasadzeń roślinnych                   
na istniejących rabatach sezonowych w Gdyni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Część I  –  wykonanie nasadzeń na: Skwerze Kościuszki od strony ul. Świętojańskiej, na Skwerze   
Plymouth, na kwietniku przy parkingu UM, róg ul. Piłsudskiego, 
2. Cześć II – wykonanie nasadzeń przy Pomniku Tajnego Hufca Harcerzy,
3. Część III - Wykonanie nasadzeń w 60 donicach (w III zmianach) w kształcie łodzi na ul. Świę-
tojańskiej w Gdyni.
Termin wykonania zamówienia:
Część I i II - nasadzenia do końca marca 2010 r. + pielęgnacja wykonanych nasadzeń, do 30 
czerwca 2010 r.
Część III – nasadzenia do końca marca 2010 r. ( I zmiana), przełom VI-VII (II zmiana), przełom IX-X 
(III zmiana) + drugie mycie – do 31 stycznia 2011r., pielęgnacja nasadzeń -  do czasu nasadzenia 
kolejnej zmiany w roku 2011, w kwietniu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 zł, słownie: tysiąc dziewięćset zł, 
w tym: Część 1 – 1000 zł, Część 2 – 150 zł, Część 3 -  750 zł
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2010 r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawia-
jącego: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w pok.101. 
Termin związania ofertą wynosi  30 dni.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 34439-2010, 
dn.19.02.2010r., oraz w tym samym dniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowe-
go w Gdyni zaprasza w sobotę 6 marca br. 
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 
można 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 zaintere-
sowanym pracownicy Urzędu udzielą infor-

macji na temat: wewnętrznego trybu pracy 
administracji podatkowej; rodzajów formu-
larzy zeznań podatkowych PIT i sposobów 
ich wypełniania; rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 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

Centrum Informacji Turystycznej poszukuje 
pracowników do pracy w punktach informacji turystycznej w Gdyni na pełen etat w okresie 
1.05-30.09.2010 (4 etaty na umowę zlecenie). 
Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie (mile widziani studenci), dobra znajomość języka 
obcego, znajomość atrakcji turystycznych Gdyni i regionu, wysoka kultura osobista, samodzielność. 
Wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe będą dodatkowym atutem.
List motywacyjny oraz cv prosimy składać w terminie do 28.03.2010 r. do Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, e-mail: gcit@gdynia.pl, tel./fax 58 622 37 66

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 25, obręb 
Gdynia, jako działka nr 119  i działka nr 120 
o łącznej powierzchni 895 m², objętej księgą 
wieczystą KW nr 1330 i KW nr 7415 Sądu 
Rejonowego w Gdyni, położonej w Gdyni przy 
ul. Działowskiego 19 i 21, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego. 
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 
14, obręb Kolonia, jako działka nr 129/7 o 
powierzchni 4.916 m², objętej księgą wieczystą 
KW nr GD1Y/00014478/0 Sądu Rejonowego w 
Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni 
w Zarządzeniu Nr 14079/10/V/0 z dn. 
24.02.2010 r. przyznał dotację Gdyńskiemu 
Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia „Serca 
Sercom” w wyniku rozstrzygniętego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na wsparcie realizacji 
zadania: „Gdyńska Szkoła Monitorowania 
Niewydolności Serca” w okresie 10.02.2010 r. 
- 31.12.2011 r. w następujących kwotach:
- w roku 2010 - 85.000 zł
- w roku 2011 - 100.000 zł.

W poniedziałek 15 lutego 2010 r. rozpo-
częły się plenerowe zdjęcia do „Czarnego 
czwartku”, pierwszego filmu fabularnego o 
masakrze grudniowej w 1970 r. w Gdyni. 

Realizacja zdjęć plenerowych (głównie 
w weekendy) wiążę się z koniecznością 
zmian w organizacji ruchu i pewnymi utrud-
nieniam. 

Oto utrudnienia, jakich należy spodziewać 
się w dniach od 6 do 16 marca:

- 6 marca 2010 r.: obszar przed budyn-
kiem Urzędu Miejskiego - rejon skrzyżowania 
ul. Świętojańskiej i al. Marsz. Piłsudskiego 
(całkowite zamknięcie al. Marsz. Piłsud-
skiego 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. 
Marsz. Piłsudskiego na odcinku od ul. Le-
gionów do ul. Świętojańskiej w godz. 4.30 

- 17.00, ul. Świętojańska w obszarze na-
grywania 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 po-
jazdów 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 podporządkowanie 
się poleceniom wydawanym przez funkcjo-
nariuszy Policji i Straży Miejskiej. �

Zmiany w ruchu drogowym-                                       
z powodu realizacji filmu „Czarny czwartek” Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. in-

formuje, że 5.03.2010 r. w godz. od 23.00 do 
6.03.2010 godz. 10.00 oraz w 6.03.2010  od 
godz. 23.00 do 7.03.2010 r. godz. 7.00 pro-
wadzone będą roboty związane z wbijaniem 
grodzic w rejonie zakończenia peronu SKM 
stacji Gdynia Św. Maksymiliana, w ramach  
budowy „Przebudowa układu drogowego 
Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tu-
nelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni”. Prace te mają uciążliwy 
charakter dla mieszkańców ze względu na 
hałas i wibrację. Ich termin został podykto-
wany przez SKM z uwzględnieniem zmian 
rozkładu jazdy. Podczas tych robót okresowo 
wprowadzona zostanie komunikacja zastęp-
cza, której rozkład jazdy opublikuje SKM. 

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie 
niedogodności. �

Prace na peronie SKM
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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:

- 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.

***
Gdyński Klub Podróżnika przy Od-

dziale Morskim PTTK w Gdyni zaprasza 
15.03.2010r. o godz. 17.00 na spotkanie z 
cyklu „Moje Podróże... małe i duże” pt. „Re-
lacje z rejsu dookoła Ameryki Południowej”. 
Gościem spotkania będzie Wera Kordel. 
Spotkanie odbędzie się w Centrum Aktyw-
ności Seniora przy ul. 3 Maja 27 - 31. 

***
Klub Rowerowo - Narciarski „Fala” zapra-

sza 10.03.2010 r. o godz. 17.30 na spotkanie 
klubowe wszystkich zainteresowanych tury-
styką rowerową do Klubu Turysty w siedzibie 
Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni przy             

ul. 3 Maja 27.
***

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów organizuje wycieczkę na trasie 
Poznań - Gniezno - Kórnik - Rogalin w dniach  
25 - 27.05.2010 r.  Zapisy członków przyj-
muje w siedzibie Związku, ul. Świętojańska 
5-7, tel. 58 621 84 25.

***
Kolo PTTK nr 35 przy Oddziale PTTK 

Marynarki Wojennej RP w Gdyni zaprasza 
wszystkich chętnych: 

- 6.03.2010 r. (sobota) - rajd pieszy 
szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego. Trasa: Sopot Kamienny Potok 
- Karwiny - Chwarzno - Demptowo (15 km). 
Na zakończenie rajdu przewidziane jest 
ognisko (w kiełbaski należy zaopatrzyć się 
indywidualnie). Zbiórka o godz. 9.30 na pe-
ronie SKM Sopot Kamienny Potok, dogodny 
dojazd kolejkami SKM: Gdańsk Główny 9.00, 
Gdańsk Wrzeszcz 9.07, Gdańsk Oliwa 9.14 
Wejherowo 8.41, Reda 8.52, Chylonia 9.05, 
Gdynia Główna 9.15

- 21.03.2010 r. (niedziela) - rajd pieszy 
szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego. Trasa: Niemotowo - Piekiełko - Rumia 
Janowo (17 km). Zbiórka o godz. 9.20 na 
dworcu PKP Gdynia Główna koło kas, o 
godz. 9.36 odjazd autobusem linii 147 do 
Niemotowa.

Uczestn icy ra jdów ubezpieczają 
się we własnym zakresie (nie dotyczy 
członków PTTK z opłaconą składką). 

Informacje: 607 629 152, 513 323 237.  �

Wiadomości turystyczne

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
na kolejną atrakcję z cyklu „Spotkania z 
przyrodą i przygodą”. 

W niedzielę 7 marca o godz. 16.00 To-
warzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza na 
spotkanie z jednym z najsłynniejszych nur-
kujących ekologów – Jurkiem „Nurkiem” 
Abramowiczem, gdynianinem. Podczas 
autorskiej prezentacji pt. „Podwodne Życie 
Orłowa” przedstawi swoje filmy nakręcone 
pod wodą w Orłowie, w miejscu gdzie w 
przyszłości ma powstać podwodny rezerwat 
morski. Opowie o swoje pracy i pasji z jaką 
od 12 lat filmuje podwodny świat Bałtyku. 
Pokaże sprzęt jakim pracuje, komputerową 
bazę organizmów Bałtyku i prezentację o 
wrakach Zatoki Puckiej. Jest laureatem wielu 

konkursów w kraju i zagranicą, współpracuje 
ze stacją Canal+. Od 1 marca na kanale „Pla-
nete” są emitowane 24 odcinki jego filmów o 
podwodnym życiu Bałtyku.   

Z uwagi na duże zainteresowanie spotka-
niem (wstęp oczywiście wolny) organizato-
rzy zapraszają ponownie do znajdującej się 
obok Domku Żeromskiego Galerii Debiut, 
której salę gościnnie udostępnia Zespół 
Szkół Plastycznych.

To w a r z y s t w o  P r z y j a c i ó ł  O r ł o -
wa jest organizacją pożytku publiczne-
go, działającą wyłącznie społecznie. 

Działalność statutową można wesprzeć i 
przekazać 1% podatku na konto: Multibank 
96114020170000450210669648.  �

Podwodne życie Orłowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni w 
ramach cyklu „Spotkania ludzi ciekawych 
wszystkiego” zaprasza 10 marca 2010 r. 
(środa) o godz. 18.00 do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Filia nr 15, al. Piłsudskiego 18, na 
spotkanie „Podziemna Gdynia oczami eks-
ploratorów”. Joanna i Adam Wojcieszonek 
- członkowie Pomorskiego Klubu Eksplora-
cyjnego podzielą się wrażeniami z wypraw 
do podziemnych obiektów oraz pokażą fo-
tografie ciekawych miejsc w Gdyni z okresu 

międzywojennego i II wojny światowej. 
Pomorski Klub Eksploracyjny - nieformal-

na grupa zrzeszająca ludzi interesujących 
się eksploracją podziemną. Klub zajmuje się 
głównie inwentaryzowaniem poniemieckich 
obiektów o charakterze fortyfikacyjnym, 
poprodukcyjnym, obiektów niewiadomego 
przeznaczenia oraz eksploracją starych 
kopalń, fortów i twierdz. 

Wstęp wolny! �

Podziemna Gdynia oczami eksploratorów
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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 potrwa do 21 marca 2010 r.
- wystawa stała, eksponowana w Domku 

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

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. Wstęp: od wtorku 
do czwartku, w soboty i niedziele, bilety w 
cenie: normalny 7 zł i ulgowy 4 zł, w piątek 
wstęp wolny. Więcej informacji: www.mu-
zeumgdynia.pl

***
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 Pił-
sudskiego 18 do obejrzenia wystawy autor-
stwa Mariana Buslera - „Kościoły drewniane 
na Pomorzu”. Ekspozycja prezentuje blisko 
30 akwareli przedstawiających architekturę 
drewnianych świątyń Pomorza, a w szcze-
gólności 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 Wo-

jennej „Riwiera” w Małej Galerii Klubu 
MW /ul. Zawiszy Czarnego 1/ oglądać 
można wystawę 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.

***
Z okazji Dnia Kobiet Gdyńska YMCA 

serdecznie zaprasza na wystawę z Florystyki 
pt. „BYĆ KOBIETĄ”. Otwarcie wernisażu 
odbędzie się 8 marca o godzinie 12.00 
w budynku YMCA, ul. Żeromskiego 26.

Prace będzie można oglądać przez 2 
tygodnie.

***
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

oraz dyrekcja i uczniowie Ogólnokształcą-
cego Liceum Jeziutów w Gdyni zapraszają 
8 marca 2010 roku o godzinie 16.15 do 
Galerii Ratusz na wernisaż wystawy zdjęć 
„EGIPT”. W maju 2009 roku uczniowie Ogól-
nokształcącego Liceum Jeziutów w Gdyni 
na zaproszenie dyrekcji jezuickiej szkoły 
Collège de la Sainte-Famille z Kairu udali 
się do Egiptu, by zrealizować kolejny projekt 
badawczy. Prezentowane zdjęcia są zapi-
sem doświadczenia uczniów z zetknięcia 
się ze starożytnymi cywilizacjami i religijną 
różnorodnością, a także ze spotkania z ró-
wieśnikami w trakcie tej niezwykłej podróży. 
Wystawę „EGIPT” można oglądać do 31 

marca 2010 r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Serdeczne 
podziękowania dla Muzeum Miasta Gdyni za 
pomoc w przygotowaniu wystawy.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza od 5 marca do 
2 kwietnia 2010 r. do lokalu artystycznego 
„TYGIEL” w Gdyni przy ul. Abrahama 86 
(wejście od ul. Władysława IV) na wystawę 
malarstwa Emilii  i  Andrzeja Sobierajów 
„Wiosno, wiosno, ech, że ty…”. 

Emilia Sobieraj ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uprawia wielko-
formatowe malarstwo sztalugowe w technice 
akrylu i oleju. Uczestniczyła w 70 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą, była autorką 
10 wystaw indywidualnych. Mieszka i tworzy 
na Wybrzeżu, gdzie bierze czynny udział w 
życiu artystycznym.

Andrzej Sobieraj ukończył PWSSP w 
Gdańsku. Od wielu lat związany jest z 
Pracownią Plastyczną Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Tworzy głównie obrazy maryni-
styczne w technice olejnej. Bierze udział w 
plenerach. Uczestniczył w wielu wystawach 
zbiorowych, miał też wystawy indywidualne. 
Jego prace zobaczyć możemy w Polsce, 
Niemczech, Szwecji i Finlandii. Za swoją 
pracę otrzymał kilka odznaczeń i wyróżnień, 
w tym „Gloria Artis”.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza 6 marca do 
galerii „PROFILE” (ul. Wojewódzka 7) na 
wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa 
Rećko – Rapsy  „Kobiety i reszta świata”. 
Wernisaż z happeningiem rozpocznie się o 
godz. 18.00. 

Krzysztof Rećko-Rapsa mieszka i tworzy 
w Koszalinie. Założył grupę artystyczną 
TWA promującej młodych twórców, jest 
członkiem ZPAP. Jego malarstwo to świat 
artystycznej fantazji, różnorakich skojarzeń, 
gdzie wszechobecny jest kolor. Właśnie ta 
przygoda z kolorem prowadzi Rapsę przez 
szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą do kolekcji jego prac w 
galeriach i zbiorach prywatnych.

Wystawę będzie można oglądać od 8 
marca do 10 kwietnia 2010 r. �

Wystawy

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
5 .03 pt godz . 10 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY,
5 .03 pt godz . 12 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY
5 .03 pt godz .19 .00 LALKA, musical
6 .03 sb godz . 19 .00 LALKA, musical
7 .03 nd godz . 17 .00 LALKA, musical
11 .03 czw godz . 19 .00 FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, musical
11 .03 czw godz . 19 .30 SZALONE NOŻYCZKI, farsa

Teatr Miejski im. W. Gomrowicza
5 .03 pt godz . 19 .00 PREMIERA! FANTAZY 
6 .03 sb godz . 19 .00 FANTAZY 
7 .03 nd godz . 19 .00 FANTAZY 
10 .03 śr godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 
11 .03 czw godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 

Teatr Gościnny zaprasza 16 marca 
(wtorek) o godz. 19.00 do Teatru Miejskie-
go im. W. Gombrowicza (ul. Bema 26) na 
spektakl: „Szelmostwa Skapena” Moliera 
w inscenizacji Teatru Montownia. Obsada: 
Adam Krawczuk, Marcin Perchuć, Rafał 
Rutkowski, Maciej Wierzbicki. Przekład: 
Tadeusz Żeleński (Boy). Opracowanie 

tekstu i inscenizacja: Teatr Montownia. Mu-
zyka: 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

Klub Myśli Jana Pawła II zaprasza do 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni na comiesięczną mszę świętą w in-
tencji Kościoła i Ojczyzny we środę 10 marca 
o godz. 18.00. Ks. prof. Jacek Bramorski 
wygłosi homilię pod tytułem „Sylwetka 
kaplana w ujęciu Jana Pawla II”. Oprawę 
muzyczną wykona Żeński Chór Kameralny 
pod kierunkiem Elżbiety Korowajczyk przy 
akompaniamencie Agnieszki Korczyk. �

KMJP II zaprasza

Repertuar teatralny


