
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w 
Gdyni  otrzyma finansowe wsparcie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007 
- 2013. 5 marca br. Marszałek Mieczysław 
Struk podpisał kolejne umowy o unijne do-
finansowanie. Jego łączna wartość dla 13 
beneficjentów wyniesie ponad 45 mln zł.  

Gdyński szpital otrzyma prawie 6 mln 
zł, m.in. na zakup sprzętu medycznego 
oraz działania profilaktyczno - szkoleniowe 
mające na celu prewencję, a także leczenie 
chorób układu sercowo - naczyniowego. 
Dofinansowany projekt realizowany jest 
od stycznia tego roku i potrwa do sierpnia. 

Szpital zakupi m.in. specjalistyczną apa-
raturę medyczną, umożliwiającą prawidłowe 
funkcjonowanie Oddziału Kardiologii. Celem 
projektu jest poprawa jakości i dostępności 
specjalistycznych usług medycznych.  �

Unijne pieniądze           
dla Szpitala Miejskiego 

5 marca br. odbyła się uroczystość inau-
guracji Konsulatu Honorowego Królestwa 
Belgii w Gdyni. Jest to piąty belgijski Konsulat 
Honorowy w Polsce. Obszar działalności 
konsularnej nowo mianowanego Konsula 
Honorowego Janusza Jarosińskiego (na co 
dzień prezesa Zarządu Portu Gdynia S.A.) 
będzie obejmował województwo pomorskie 
i zachodnio - pomorskie. Natomiast siedziba 
w/w konsulatu mieścić się będzie w Gdyni.

W uroczystości inaugurującej działalność 
Konsulatu udział wzięli m.in. Ambasador Kró-
lestwa Belgii Jan Luyks wraz z małżonką, 
reprezentanci korpusu dyplomatycznego 
Belgii oraz konsulowie trójmiejscy, a także 
przedstawiciele władz różnego szczebla. �

Konsulat Honorowy 
Królestwa Belgii 

Gdyńska żeglarka Marta Sziłajtis-
Obiegło otrzymała 5 marca br. III Nagrodę 
Honorową „Rejs Roku 2009”. „Rejs roku” to 
najważniejsza nagroda w polskim żeglar-
stwie morskim. Otrzymują ją kapitanowie 
najwybitniejszych wypraw żeglarskich mi-
nionego sezonu. Uroczystość odbyła się w 
Dworze Artusa. 

Marta Sziłajtis-Obiegło to najmłodsza Po-
lka (23 lata) i jedna z najmłodszych kobiet na 
świecie, które mają w dorobku samotny rejs 
dookoła świata. Płynęła na 8,5 - metrowym 
jachcie „Mantra Ania”. Rejs rozpoczął się w 
Puerto la Cruz w Wenezueli 5 maja 2008 r. 
Przez Panamę, Galapagos, wyspy Oceanii, 

Australię, Mauritius prowadził do Południo-
wej Afryki. Kolejnymi punktami rejsu były: 
Jamestown na Świętej Helenie i Fortaleza 
w Brazylii. 20 kwietnia 2009 roku, po 358 
dniach, żeglarka powróciła do wenezuelskie-
go Puerto la Cruz.

W sumie pokonany dystans to ponad 
25 tys. mil morskich. Marta zawinęła do 19 
portów w 11 krajach.

Tradycyjna gala żeglarska odbywa się 
corocznie w pierwszy piątek marca, co jest 
nawiązaniem do pierwszego pod biało-czer-
woną banderą i pod żaglami przejścia tra-
wersu przylądka Horn przez „Dar Pomorza” 
1 marca 1937 roku. �

Nagroda dla gdyńskiej żeglarki

Od 12 do 14 marca wszystkie podróżnicze szlaki prowa-
dzić będą do Gdyni. W tych dniach bowiem w Hali Sporto-
wo-Widowiskowej „Gdynia” odbędą się XII Ogólnopolskie 
Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, a także XI 
finał nagrody KOLOSY za rok 2009. Poznamy również 
zwycięzcę Nagrody im. Andrzeja Zawady. Jeden z młodych 
globtroterów otrzyma ufundowany przez prezydenta Gdyni 
grant podróżniczy w wysokości 10 tys. zł na zrealizowanie 
swojej wymarzonej wyprawy. Ceremonia wręczenia nagród 
odbędzie się w niedzielę w godz. 17.00-19.00. 

Organizatorzy spodziewają się w tych dniach nawet 10 
tys. gości. 

Wstęp jak zawsze - wolny!
Uczestnicy spotkań będą mieli okazję wysłuchać ponad 

70 prelekcji osób, które, jak pisze znany speleolog i badacz 
Maciej Kuczyński, „porzuciły swój dom i bezpieczne życie, 
aby wyruszyć na szlak odkrywczej przygody, nieprzetartymi 
ścieżkami, otwierać przed nami nowe światy i wytyczać nowe 
granice możliwości człowieka”.  

Każdy z trzech dni imprezy poświęcony jest innej tema-
tyce: 

- 12 marca (piątek) – Dzień Wody;
- 13 marca (sobota) – Dzień Podróży i Wyczynu;
- 14 marca (niedziela) – Dzień Gór i Kolosów. 
Szczegółowe informacje (program imprezy) zamieściliśmy 

w Ratuszu nr 942 w minionym tygodniu. Znaleźć je można 
również na stronie internetowej: www.gdynia.pl oraz www.
kolosy.pl. �

Finał IX gdyńskiej edycji konkursu „8 
Wspaniałych” odbył się w sobotę 6 marca 
2010 r. w X Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Władysława IV 58.

W tym roku po raz dziewiąty Gdynia była 
organizatorem lokalnej edycji konkurs „8 
Wspaniałych”. Konkurs jest kierowany do 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Jego celem jest promowanie pozytywnych 
zachowań, działań i postaw młodzieży oraz 
upowszechnianie młodzieżowego wolon-
tariatu. Praca w wolontariacie to zadanie 
niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie 
sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność 
charytatywna wśród młodzieży w znaczący 
sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję 
tworzenia lepszego świata pełnego akcep-
tacji i wzajemnego szacunku. 

Do konkursu zgłoszono 33 uczniów gdyń-
skich szkół, którzy wyróżniają się pracą na 
rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu 
kampaniach społecznych, pracują jako wo-

lontariusze np. w hospicjach i świetlicach 
socjoterapeutycznych, pomagają osobom 
niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim 
wsparciem służyć innym. Laureaci:

1. Daria Blok - kl. III, XII Liceum Ogól-
nokształcące - będzie reprezentowała 
Gdynię na eliminacjach ogólnopolskich w 
Warszawie

2. Aleksandra Cydejko - kl. III, VI Liceum 
Ogólnokształcące

3. Patrycja Klein - kl. III Gimnazjum Nr 
4

4. Agata Konkol - kl. II, XIV Liceum 
Ogólnokształcące

5. Anna Kubiak - kl. III, XII Liceum Ogól-
nokształcące

6. Monika Kwietniewska - kl. III, III Li-
ceum Ogólnokształcące

7. Dorota Wyganowska - kl. III X Liceum 
Ogólnokształcące

8. Renata Ziemann - kl. I, Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2. �

8 wspaniałych wolontariuszy
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By ułatwić wszystkim gdyńskim podatni-
kom dotarcie do informacji, które organizacje 
pozarządowe w Gdyni posiadają status opp, 
począwszy od dzisiejszego numeru co ty-
dzień będziemy drukować alfabetyczną listę 
10 organizacji wraz z opisem ich działalno-
ści. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z 
nimi i zdecydowania na jaki cel chcielibyście 
Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. 
Wszystkie niezbędne informacje można 
znaleźć również na stronach www.gdynia.
pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl 

1. CENTRUM WYCHOWANIA MOR-
SKIEGO ZHP ZESPÓŁ ARMATORSKI 
ZAWISZA CZARNY

Organizacja propaguje wychowanie mor-
skie wśród młodzieży, zwłaszcza zrzeszonej 
w ZHP. Działając pod różnymi nazwami od 
1933 roku, Centrum zawsze było żeglarską 
szkołą instruktorską, bazą morskiego żeglar-
stwa harcerzy, bazą noclegową i warsztatem 
szkutniczo-remontowym. Tradycje te kulty-
wowane są do dnia dzisiejszego. 

Numer KRS 0000094699
2. CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHA-

RYTATYWNA  
Chrześcijańska Służba Charytatywna 

działa w Polsce od 1997 roku i posiada 
25 filii w całym kraju. Misją organizacji 
jest upowszechnianie chrześcijańskiej do-
broczynności oraz rozwijanie działalności 
charytatywno-opiekuńczej. Gdyńska filia 
koncentruje się na niesieniu pomocy naj-
bardziej potrzebującym rodzinom z naszego 
miasta i okolic oraz na krzewieniu profilaktyki 
zdrowotnej. 

Numer KRS 0000220518
3. IN GREMIO 
Stowarzyszenie zajmuje się m.in. edu-

kacją, pomocą psychologiczną i budową 
społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi: 
Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową i 
Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni, 
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny 

„Razem” oraz Ognisko Muzyczne „Rytm”. 
Założenia statutowe realizuje poprzez pro-
wadzenie wymienionych instytucji oraz dzia-
łania społeczne (m.in. kampania promocyjna 
„Gdynia w Monopoly”, RAZEM Festiwal 
– Przegląd Twórczości Dziecięcej, Dzień 
Sztuki czy Urodziny Gdyni i wiele innych). 
Funkcjonuje w Gdyni od 1990 roku. 

Numer KRS 0000008919
4. FUNDACJA „BURASEK”
Fundacja rozpoczęła swoją działalność 

w marcu 2007 r. pozyskiwaniem środków 
finansowych na realizację priorytetowego 
celu statutowego, jakim jest budowa oraz 
prowadzenie nowoczesnego, funkcjonal-
nego schroniska dla porzuconych i chorych 
kotów. 

Numer KRS 0000274604
5. FUNDACJA DOGTOR 
Fundacja zajmuje się terapią i edukacją 

na rzecz potrzebujących mieszkańców 
Gdyni i okolic Trójmiasta, szczególnie 
dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem, 
porażeniem mózgowym, zespołem Downa, 
ADHD. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeu-
tycznych specjalnie wyszkolonych psów 
wpływa stymulująco na rozwój intelektualny      
i emocjonalny podopiecznych. 

Numer KRS 0000145034
6. FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNO-

SPRAWNYM „PODARUJ UŚMIECH” 
Fundacja niesie pomoc dzieciom z choro-

bą nowotworową, z porażeniem mózgowym, 
cukrzycą i innymi schorzeniami. Wspiera 
także rehabilitację dzieci i młodzieży oraz 
finansuje specjalistyczne operacje prze-
prowadzane w kraju i za granicą. Fundacja 
łączy potrzebujących pomocy z tymi, którzy 
mogą jej udzielić!

Numer KRS 0000245254
7. FUNDACJA GDYŃSKI MOST NA-

DZIEI
Fundacja jest jedyną w Gdyni organizacją 

realizującą ogólnopolski program Akademii 
Walki z Rakiem. W ramach Akademii oprócz 
poradnictwa prowadzone są konsultacje 
oraz udzielane są porady prawne i socjalne.        
W 2010 roku Fundacja i Miasto Gdynia roz-
poczęły kampanię informacyjno-edukacyjną 
„ODWAŻNI WYGRYWAJĄ” - profilaktyka 
raka jądra.

Numer KRS 0000262786
8. FUNDACJA KWIATY POLSKIE
Fundacja wysyła dzieci znajdujące się 

pod jej opieką na turnusy rehabilitacyjne i 
wypoczynek letni, jak również organizuje 
imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka, 
Mikołaja itp. Świadczy też pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczną i socjalną dla 350 
gdyńskich rodzin. 

Numer KRS 0000229333
9. FUNDACJA MAGIS 
Fundacja istnieje w Gdyni od marca 2005 

roku. Angażuje się w działalność pro publico 
bono w partnerstwie z innymi organizacja-
mi pozarządowymi, szkołami, placówkami 
oświatowymi oraz grupami nieformalnymi, 
organizując rekolekcje dla młodzieży szkol-
nej, zajęcia sportowe, wypoczynek letni dla 
dzieci z niezamożnych rodzin oraz zajęcia 
rozwijające zdolności i zainteresowania dla 
dzieci i dorosłych. 

Numer KRS 0000231822
10. FUNDACJA MIKI CENTRUM 
Fundacja powstała w 1993 roku jako 

jedna z pierwszych organizacji pozarzą-
dowych w Trójmieście. Obecnie skupia się 
na pomocy osobom niepełnosprawnym 
pokrywając koszty rehabilitacji, zakupu 
specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego 
i wyprawek szkolnych. Organizuje też inte-
gracyjne imprezy i wyjazdy terapeutyczno-
rehabilitacyjne. 

Numer KRS 0000050483 c.d.n.

Mały procent – wielka sprawa
Tradycyjnie, jak co roku, marzec i kwiecień to okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. 

Podobnie jak w poprzednich latach chcielibyśmy przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz działają-
cych w Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego, które wezmą udział w akcji „Mały procent – wielka sprawa”. Już 
po raz piąty mieszkańcy naszego miasta będą mogli spotkać na ulicach, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej  
wolontariuszy z przygotowanymi z tej okazji ulotkami i zasięgnąć  u nich niezbędnych informacji: na jaki cel i w jaki sposób przekazać 
swoje pieniądze.

Również w tym roku zachęcamy wszystkich gdynian do podzielenia się 1% swojego podatku dochodowego! Procedura przekazania 
jest bardzo prosta, a korzyści wynikające ze świadomego przeznaczenia pieniędzy na działania określonych organizacji są dobrem 
nas wszystkich.

Przypominamy pokrótce jej elementy:     
KROK 1 
Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki 

formularza „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego…” (PIT 36 – Część O, PIT 36L – Część N, PIT 37 – Część H, PIT 38 – Część 
G)

KROK 2 
Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: 

www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3
Wpisz pełną nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektro-

nicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl)
KROK 4
W rubryce „informacje uzupełniające” formularza można:
• wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%
( PIT 36 – poz. 309, PIT 36L – poz. 109, PIT 37 – poz. 128, PIT 38 – poz. 62);
•  wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, 

nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 – poz. 310, PIT 36L – poz. 110, PIT 37 – poz. 129, PIT 38 – poz. 63);
zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przeka-

zanie 1 %
Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata 

w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku 
publicznego oraz:

•  złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.
•  korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
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Muzeum Miasta Gdyni zaprasza na 
warsztaty wielkanocne: „Zajączek Niespo-
dzianka”. 

Mają one na celu poszerzenie wiedzy na 
temat zwyczajów związanych z okresem 
Świąt Wielkanocnych oraz rozwijanie umie-
jętności plastycznych. Będzie więc można 
poznać tradycyjną kulturę ludową i plastykę 
obrzędową. Wykonane ozdoby mogą stać 
się piękną ozdobą świątecznych stołów. 

Warsztaty dla grup szkolnych:
16.03 - 2.04 w godz. 10.00 - 15.00 (cena 

od grupy 50 zł)
Warsztaty dla wszystkich chętnych:
- 27.03 w godz. 11.00 - 13.00 (cena biel-

tów: normalny - 7 zł, ulgowy - 4 zł).
Zajęcia trwać będą około godziny i odby-

wać się będą w gmachu głównym muzeum, 
ul. Zawiszy Czarnego 1. 

Zapisy telefoniczne: 58 66 20 935-7.  �

Wielkanocne warsztaty                       
w Muzeum MiastaW auli III Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marynarki Wojennej RP w Gdyni zakończyły 
się w niedzielę 28 lutego 2010 r. zawody 
okręgowe XXXVI Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Geograficznej i XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Nautologicznej. Zawody zostały 
przeprowadzone przez Komitet Okręgowy 
Olimpiady w Gdyni, który tworzą pracowni-
cy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Do 
zawodów zakwalifikowano 95 uczniów z 
kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z 
całego województwa pomorskiego. Na za-
kończenie zawodów jurorzy podali nazwiska 
najlepszych młodych geografów z Pomorza. 
I tak czołówkę laureatów etapu okręgowego 
Olimpiady utworzyli:

1. Wojciech Labuda III LO w Gdyni
2. Kamil Bułakowski III LO w Gdyni
3. Robert Szklarz III LO w Gdyni
4. Aleksander Kowalik III LO w Gdyni
5. Leszek Chmara III LO w Gdyni

6. Wojciech Wojtowicz VI LO w Gdyni
7. Konrad Semsch VI LO w Gdyni
8. Bartosz Kosiński III LO w Gdyni
9. Przemysław Oleksiuk LO w Słupsku
10. Marta Kownacka VI LO w Gdyni
11. Karolina Gizara I LO w Słupsku
12. Karol Faehnrich I LO w Wejhero-

wie
13. Artur Lisius III LO w Gdyni
14. Szymon Młodzianowski II LO w 

Kwidzynie.
Największe szanse na awans do etapu 

ogólnopolskiego ma pierwszych pięciu laure-
atów etapu okręgowego. Zawody ogólnopol-
skie Olimpiady rozegrane zostaną w Supra-
ślu pod Białymstokiem w połowie kwietnia br. 
Czterech najlepszych uczniów - geografów 
w Polsce będzie reprezentować nasz kraj 
na VII Międzynarodowej Olimpiadzie Geo-
graficznej, która zostanie przeprowadzona 
na Tajwanie w sierpniu 2010 roku. �

Najlepsi geografowie uczą się w Gdyni

Jak uzależnienie jednego członka ro-
dziny wpływa na resztę jej członków?

Zawsze destrukcyjnie. To bardzo szeroki 
temat, ale dzisiaj zajmiemy się wpływem 
uzależnienia na dzieci osób uzależnionych 
od alkoholu. Alkoholizm jest zawsze chorobą 
całej rodziny. Na psychice dzieci z doświad-
czeniem życia w rodzinie alkoholowej pozo-
staje zawsze ślad.  Najczęściej ma wpływ na 
całe ich dorosłe życie. 

Osoba dorastająca w rodzinie z proble-
mem alkoholowym doświadcza na co dzień 
przede wszystkim lęku, niepewności, chro-
nicznego napięcia, poczucia winy (może to 
przez mnie to wszystko?) wstydu, chaosu, 
poczucie niższości, izolacji, odmienności i 
samotności. 

Życie w oparach alkoholu uczy też, że 
nie warto nikomu ufać, bo przecież nie raz 
zawiedli nawet najbliżsi. Nie warto mówić, 
bo i tak nikt nie słucha i nie rozumie, bo i 
tak dla nikogo nie jest ważne to, co mówię. 
Wreszcie - nie wolno czuć, bo to może 
zagrażać, bo ból odczuwania może być nie 
do zniesienia. 

Dzieci z rodzin z problemem uzależnienia 
na swój własny sposób, tak, jak potrafią naj-
lepiej, starają się przetrwać mimo wszystko. 
Starają się ratować siebie, ratować rodzinę, 
ratować alkoholika. Ogromnym kosztem, 
bo wyzwania, jakie stają przed młodym 
człowiekiem, którego rodzina boryka się z 
uzależnieniem - są ponad jego siły. I bez 
wątpienia pozbawiają dzieciństwa, pozba-
wiają młodości, odcinają od zdrowego nurtu 
życia. Dzieci w rodzinach, w których obecny 
jest problem alkoholowy  przyjmują zwykle 
- jako jeden ze sposobów przystosowania 

do życia w zaburzonym systemie rodzinnym, 
jedną z poniższych ról, które stają się często 
ich drugą naturą na resztę życia, także tego 
dorosłego:

Bohater rodzinny to dziecko, które po-
święca się dla rodziny, rezygnuje z własnych 
potrzeb i celów na rzecz potrzeb innych, 
przyjmuje na siebie obowiązki dorosłego. 
W konsekwencji nie umie zadbać o siebie, 
często choruje somatycznie. 

Wspomagacz to dziecko, które najbar-
dziej angażuje się w próby odciągnięcia 
alkoholika od picia, np. poprzez opiekę 
nad nim, ochronę przed skutkami picia itp. 
Często w dorosłym życiu zostaje partnerem 
osoby uzależnionej. 

Kozioł ofiarny to dziecko zbuntowane, 
sprawiające kłopoty wychowawcze, szuka-
jące akceptacji poza domem. To ono często 
sięga po alkohol lub narkotyki i jest obwinia-
ne o kłopoty rodzinne. Może uzależnić się 
od alkoholu czy narkotyków. 

Maskotka to dziecko, którego zadaniem 
jest rozładowanie napiętej atmosfery w 
domu, uspokojenie pijanego rodzica. Jest 
ulubieńcem rodziców. Konsekwencją jest 
odcięcie się od swoich prawdziwych uczuć 
smutku i cierpienia. 

Niewidoczne dziecko to dziecko, które 
wycofuje się w świat fantazji, izoluje się od 
otoczenia. Konsekwencją w życiu dorosłym 
bywa nieumiejętność nawiązywania kon-
struktywnych związków z ludźmi, ucieczka 
od realnej rzeczywistości, np. w alkohol i 
narkotyki lub świat wirtualny.

 A jak życie w rodzinie alkoholowej 
wpływa na dorosłe już dzieci alkoholi-
ków?

Po czasie okazuje się także, że za 
wszystko to, co kiedyś pozwalało przetrwać 
i dawało nadzieję na zmianę, dziś płaci się 
ogromną cenę. 

Poniższa lista charakterystycznych cech 
DDA pokazuje w największym skrócie, z 
czym wchodzi w życie dorosłe już dziecko 
alkoholika: osoba taka traktuje siebie bardzo 
poważnie, doświadcza trudności z nawią-
zywaniem bliskich kontaktów, przesadnie 
reaguje na zmiany, na które nie ma wpły-
wu, bezustannie poszukuje potwierdzenia 
i uznania u innych, myśli, że różni się od 
wszystkich innych, jest albo nadmiernie 
odpowiedzialna albo całkowicie nieodpo-
wiedzialna, bywa niezwykle lojalna, nawet 
w obliczu dowodów, że druga strona na 
to nie zasługuje, często ulega impulsom,  
bardzo boi się porzucenia lub utraty bliskich 
osób albo zbyt bliskich kontaktów, obawia 
się ukazywania swoich uczuć, czasem ma 
skłonność do nadużywania alkoholu lub 
innych substancji psychoaktywnych, ma lub 
miała uzależnionego partnera. To tylko nie-
które objawy destrukcyjnego wpływu życia 
w rodzinie alkoholowej.

Czy osoba, która doświadcza takich 
trudności może skorzystać z terapii?

Jak najbardziej, ponieważ nie tylko 
sama cierpi, ale również ma to wpływ na 
jej bliskich. W Ośrodku Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Gdyni jest specjalna oferta dla 
Dorosłych Dzieci Alkoholików. Profesjonalna 
terapia, połączona zaangażowaniem osoby 
korzystającej z terapii, stwarza ogromną 
szansę na to, by wyjść wreszcie z zaklętego 
koła cierpienia i zacząć żyć inaczej. 

c.d.n.

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

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

Trzeźwo myśląc - część VII

Niedziela Melomana 
21 marca 2010 roku o godz. 16.00 w Sali 

Widowiskowej Domu Rzemiosła w Gdyni, ul. 
10 Lutego 33, z Cyklu Niedziela Melomana 
rozpocznie się „Koncert na powitanie wio-
sny”. Wystąpi: Konstanty Wileński - for-
tepian i Capella Gedanensis. W programie 
koncertu: G. Gershwin „The Mam i Love” na 
fortepian i kontrabas, N. Rimski - Korsakov 
- K. Wileński „The Song Of The Indian Guest” 

na fortepian i orkiestrę, E. Garner - „Misty” 
- na trio jazzowe i orkiestrę smyczkową, K. 
Wileński - „Fantazja na tematy Mozarta” 
oraz „Wariacje na temat Paganiniego” na trio 
jazzowe i orkiestrę kameralną. Prowadzenie 
koncertu: Krzysztof Dąbrowski.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w PTTK, 
ul. 3 Maja oraz na godzinę przed koncer-
tem. �

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Gdyni prosi pacjentów o zgłaszanie prze-
wozów transportowych wystawionych przez 
lekarzy NZOZ do Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni wyłącznie na numer 
telefonu: 58 660 22 14. �

MSPR informuje



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 943	 Gdynia, 12 marca 2010 r. - 18 marca 2010 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

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: 15.03 - Elżbieta 
Konopko, 22.03 - Stanisława Kozłowska. 
Z radnymi dyżurować będą funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: 58 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 31.03 - Ireneusz Ciecierski. 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.

***
W dniach 17.03-1.04.2010 biuro rady 

Dzielnicy Cisowa będzie nieczynne z powo-
du przerwy urlopowej. 

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: 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: 18.03 - Rafał Rychel, 25.03 - Ar-
kadiusz Radzimowski, 8.04 - Magdalena 
Truskowska - Otczyk, 15.04 - Beata Wójcik 
- Pisemska, 22.04 - Ewa Bałdyga, 29.04 - 
Artur Beń, 6.05 - Krystyna Bieszk, 13.05 
- Piotr Dłużak.. W każdy pierwszy wtorek 
m-ca w godz.15.30 - 16.30 dyżur pełni radny 
Miasta Sławomir Kwiatkowski. Ponadto w 
każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-
18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack 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 
poniedziałek w godz.18.00-19.00. Harmo-
nogram dyżurów radnych dzielnicy: 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, ul. Steyera 2, 

tel. 58 665 70 64 informuje, że 24.03 dy-
żurować będzie 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: 17.03 - Adam Mordako, 24.03 
- Ewa Nowrocka, 31.03 - Zofia Rybakow-
ska - Pohl. W I środę m-ca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz 
Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca 
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 najbliż-
szy miesiąc: 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. Radny Józef 
Bela dyżurować bedzie  w dniach 16 i 17.03 
w godz. 16.00 - 18.00 w biurze Rady Dziel-
nicy. �

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

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi
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, specjalista 

chirurg 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

KAMA to starsza ok. siedmioletnia, 
owczarkowata sunia. Mimo wieku jest psem 
wesołym, kontaktowym i żywiołowym. Do 
obcych podchodzi z dużą rezerwą. Potrzeba 
trochę czasu i zaangażowania, by zaufała 
nowej osobie. Kama jest psem tempera-
mentnym i pewnym siebie, wymagającym 
konsekwentnego i cierpliwego przewodnika, 
jednak nie wykazuje agresji w stosunku do 
ludzi. Nie ma ona także problemów w kon-
taktach z innymi psami, świetnie odnalazłaby 
się w domu z ogrodem. �

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 
620 81 70 wewn. 43 lub 36. 

Program zajęć obejmuje: psychoeduka-
cję, psychoterapię, psychorysunek, ćwicze-
nia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia 
integracyjne, terapię zajęciową.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

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

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych; „rozwiązujesz 

problemy” przy pomocy alkoholu, skorzystaj 
z naszej pomocy. Klub Samopomocy „Przy-
jazne Dłonie” dla osób cierpiących z powo-
du zaburzeń psychicznych i uzależnienia 
od alkoholu zaprasza na spotkania, które 
odbywają się w Gdyni przy ul.Traugutta 9 
(wejście na tyłach budynku Centrum Zdrowia 
Psychicznego). W poniedziałki od 12.00 do 
16.00 oraz czwartki od godz. 16.00 do 20.00 
(tel. 507 64 39 31 oraz 601 20 63 23). 

Osoby nowo przybyłe - spotkania w po-
niedziałki między godz. 12.00 -13.30, można 
także kontaktować się telefonicznie. 

Program finansowany przez Miasto 
Gdynia.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci 
się jako problem nie do rozwiązania, skorzy-
staj z programu 12 Kroków Anonimowych 
Depresantów. 

Depresja jest postępującą chorobą, która 
może być powstrzymana. Anonimowi Depre-
sanci, wspolnota-ad@o2.pl tel.  514 668 785, 
grupa „Optymiści” zaprasza na spotkania, 
Gdynia ul. św. Mikołaja 1 przy parafii św. 
Mikołaja - dom katechetyczny każdy piątek, 
godz. 18.00.

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania nad-

miernych ilości jedzenia być może rozwią-
zaniem dla ciebie okaże się Program 12 
Kroków AŻ. Anonimowi Żarłocy wierzą, że 
kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, 
postępującą chorobą, która tak jak alkoho-
lizm i inne uzależnienia może być powstrzy-
mana. 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 spo-

tykają 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. �

Na zdrowie!

10 lat pomagają niewidomym 
Już 10 lat na terenie Gdyni działa Centrum 

Informacji i Rehabilitacji dla osób niewido-
mych i niedowidzących przy ul. Władysława 
IV 51B, prowadzone przez Polski Związek 
Niewidomych - jedyne takie w kraju.

Gdyńskie centrum posiada niezbędne 
zaplecze do świadczenia usług dla osób 
niewidomych. Prowadzi bibliotekę książek 
mówionych (obecnie ma ich prawie 5 tys., 
podczas gdy 10 lat temu było to ok. 300 
pozycji), punkt informacyjny dla osób nie-
pełnosprawnych, organizuje szkolenia z 
zakresu nauki czynności dnia i samoobsługi, 

orientacji przestrzennej, nauki pisma punk-
towego, spotkania dla osób ociemniałych 
i tracących wzrok oraz usługi asystenckie 
lektora – przewodnika dla osób niedowi-
dzących. Organizuje coraz popularniejsze 
projekcje filmów z audiodeskrypcją, a także 
wycieczki i inne formy wypoczynku.

Gdyńskie koło Polskiego Związku Nie-
widomych zrzesza prawie tysiąc osób, a 
około dwóch tysięcy jest przez niego obsłu-
giwanych. Centrum zapewnia im warunki 
do właściwej rehabilitacji oraz integracji 
społecznej.  �

Związek Piłsudczyków Rzeczypospoli-
tej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa 
Piłsudskiego Oddział Pomorski w Gdyni 
zaprasza na kolejne spotkanie  Komitetu 
Honorowego i Organizacyjnego Budowy 
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 

oraz wszystkich członków i sympatyków 
Marszałka, które odbędzie się w dniu 18 
marca 2010 r. o godz. 17.00, ul. Żeromskiego 
31 (budynek IX LO).

Na spotkaniu zarząd przedstawi zakres 
prac wykonanych od podjęcia uchwały do-

tyczącej budowy pomnika.
Osoby zainteresowane udziałem w spo-

tkaniu w celu uzyskania informacji szcze-
gółowych proszone są o kontakt: pilsudski.
gdynia@gmail.com, http:// www.pilsudski.
x.pl lub tel.: 501011822.  �

Spotkanie Piłsudczyków
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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 2010Centrum Integracja Gdynia Stowarzysze-

nia Przyjaciół Integracji oraz Gdyńskie WOPR 
serdecznie zapraszają mieszkańców Gdyni 
na bezpłatne szkolenie: „Bezpiecznie nad 
wodą, czyli gdzie możemy się kąpać oraz jak 
udzielić pierwszej pomocy”, które odbędzie 
się 15 marca 2010 r. w godz.10.00-13.00 
w siedzibie Centrum Integracja Gdynia przy 
ul. Traugutta 2 w Gdyni.

Zakres tematyczny spotkania:
- miejsca gdzie można bezpiecznie się 

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

gdy będziemy świadkami zdarzenia;

- zasady udzielania pierwszej pomocy 
(resuscytacji krążeniowo – oddechowej) w   
sytuacji, gdy  będziemy mieli do czynienia z 
osobą nieprzytomną; 

- pokaz sprzętu wykorzystywanego w 
akcji ratowniczej przez ratowników WOPR;

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

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwier-
dzający udział w szkoleniu. Liczba miejsc 
jest ograniczona. 

W sprawie szkolenia należy dzwonić 
pod nr tel. 58 660 28 38, e-mail: gdynia@
integracja.org. �

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni, 
instytucja Ministerstwa Obrony Narodowej,  
poszukuje pracy dla obecnych i byłych 
żołnierzy zawodowych oraz członków ich ro-
dzin. Chętnie nawiąże współpracę zarówno z 
państwowymi, jak i prywatnymi firmami. 

Mile widziani będą również pracodawcy, 
którzy przyjmą żołnierzy zawodowych na 
praktyki w okresie wypowiedzenia służby 
wojskowej. Praktyki, które mogą trwać do 
sześciu miesięcy, w znacznym stopniu po-
magają żołnierzom w przejściu na cywilny 
rynek pracy, a pracodawcom umożliwiają 
zyskanie pełnowartościowego, doświadczo-
nego pracownika na półroczną próbę. 

Ośrodek pomaga żołnierzom zawodo-

wym, byłym żołnierzom zawodowym oraz 
członkom ich rodzin w znalezieniu zatrudnie-
nia na cywilnym rynku pracy. Za jego pośred-
nictwem osoby te mogą się także ubiegać         
o finansową pomoc rekonwersyjną z MON-u 
w zakresie szkoleń, kursów, studiów (w tym 
podyplomowych),  które umożliwią zdobycie 
nowego zawodu, a także o pomoc w zakresie 
doradztwa zawodowego. Ośrodek swym 
zasięgiem obejmuje całe województwo po-
morskie - ponad 105 jednostek i instytucji 
wojskowych. 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej mieści 
się przy ul. M.C. Skłodowskiej 2, tel. 58 626 
55 14, e-mail: oazgdynia@wp.pl. �

Pozwól żołnierzowi pracować

Bezpiecznie nad wodą - szkolenie dla gdynian

Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni 
zaprasza na DZIEŃ EUROPEJSKI. Tego 
dnia każda z klas zmienia się w jeden z 
krajów Unii Europejskiej! Klasy konkurują ze 
sobą w kilku kategoriach: test wiedzy o Unii 
Europejskiej, wystrój sali, prezentacja oraz 
krótki video-klip. Prezentacje poszczegól-
nych państw są wspaniałą lekcją geografii 
i kultury, a jednocześnie świetną zabawą! 
W tym roku tematem przewodnim jest hasło 
„Raz na ludowo”. 

W tym roku chcielibyśmy pokazać pre-
zentacje w salach przed szerszym gronem 
widzów! Zapraszamy na Dzień Europejski 
wszystkich zainteresowanych - 20 marca 
2010 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00.

Dzień ten jest również dniem Drzwi Otwar-
tych w naszej szkole. Będzie można pobrać 
dokumentację rekrutacyjną, otrzymać nie-
zbędne informacje, obejrzeć obiekty szkolne 
oraz porozmawiać z uczniami. �

Dzień Europejski

Stowarzyszenie Gdynia SOS serdecznie 
zaprasza wszystkich gdynian na spotka-
nie dyskusyjne z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Miasta Gdyni na temat stanu zieleni 
miejskiej oraz zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego w Gdyni i czynników mających 
wpływ na ten stan.

Spotkanie to odbędzie się w najbliższy 
piątek 19 marca 2010 r. o godz 17.30 w 
sali 105 Urzędu Miasta Gdyni na I piętrze 
budynku.

Na tę dyskusję zapraszamy osoby zarów-
no społecznie, jak i zawodowo zaangażowa-
ne także w temat planów zagospodarowania 
nie tylko terenów śródmiejskich Gdyni, z 
uwzględnieniem zdrowotnych aspektów 
zamieszkiwania w mieście (powietrze, hałas 
itp.). �

Spotkanie 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w 
Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49 zapra-
szają kandydatów z gimnazjów, którzy chcą 
zdobyć zawód fryzjera lub sprzedawcy!

24 marca 2010 r. w godzinach 11.00 
– 13.00 organizuje pokaz czesania fryzur 
damskich i męskich wraz z bezpłatnymi 
poradami dotyczącymi doboru fryzury, rewię 
mody „Fryzury a style ubierania”, prezenta-
cje funkcjonowania pracowni zawodowych, 
loterię fantową z gwarancją wygranych, 
kącik sprzedażowy ze smakołykami, a także 

fascynujący konkurs taneczny! Przy miłej 
zabawie można dowiedzieć się wszystkie-
go o szkole, zapytać nauczycieli i uczniów 
o system nauki w klasie technikum usług 
fryzjerskich oraz klasach zasadniczej szkoły 
zawodowej dla sprzedawców i fryzjerów. 

Zainteresowani podjęciem nauki w szkole 
mogą skorzystać z udziału we wspólnym 
Dniu Otwartym! Mile widziani także Rodzi-
ce oraz grupy szkolne wraz z opiekunami. 

Zgłoszenia grup przyjmujemy pod nume-
rem tel. 58 625 38 59. �

Fundacja SAMARYTANIE oraz Przed-
szkole MALI SAMARYTANIE w Gdyni 
zapraszają rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym na warsztaty psychologiczno-
edukacyjne  w ramach projektu AKADEMIA 
RODZICA. Warsztaty prowadzone przez 
specjalistów tj.  psychologów i terapeutów 
rodzinnych. 

Celem projektu jest poznanie kolejnych 
faz rozwoju dziecka w wieku  przedszkolnym 
(jego problemów i pomocy w ich rozwiązy-

waniu) oraz relacji z rówieśnikami. 
Spotkania odbywają się w każdy I-szy  

wtorek m-ca o godz 18.00  w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy 
ul. 3-Maja 27/31. Najbliższe spotkanie 6 
kwietnia br. Temat: „Trudne emocje przed-
szkolaka”. Wstęp wolny. Liczba miejsc - 20. 

Bliższe informacje pod numerem telefo-
nu 58 624 10 71  lub 697 72 68 81. e-mail: 
fundacja@samarytanie.pl   �

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczające na 
co dzień do przedszkola na zajęcia opie-
kuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do 
Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia 
Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 
58 w dn. 20.03.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. �

Dla najmłodszych

Akademia Rodzica

Szkolny pokaz mody i fryzjerstwa

W dniach 15.03 - 26.03.2010 r. przebywać 
będzie w Trójmieście 12 osobowa grupa 
młodych liderów organizacji pozarządowych 
z Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Mołdowy w ra-
mach projektu „Wizyty Studyjne w Gdyni”. 

Dzięki spotkaniom z przedstawicielami 
3 sektorów: samorządu lokalnego, biznesu 
oraz organizacji pozarządowych dowiedzą 
się m.in. jakie między nimi panują relacje, a 
także w jaki sposób dokonują się przemiany 
zmierzające do stworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. Oprócz wizyt na szczeblu 
oficjalnym uczestnicy spotkają się również 

ze studentami, by bliżej poznać środowisko 
akademickie. Zaplanowane jest także zwie-
dzanie Pucka – miasta symbolu zaślubin 
morza z Rzeczpospolitą oraz spotkanie z 
przedstawicielami miasta. 

Długoterminowym celem programu jest 
rozwój instytucji demokratycznego państwa 
i wzrost aktywności obywatelskiej młodych 
osób na Białorusi, Ukrainie, w Mołdowie i 
Gruzji.

Projekt realizowany jest przez Centrum 
Współpracy Młodzieży przy wsparciu finan-
sowym Miasta Gdynia. �

Młodzi ze wschodu w naszym mieście 
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Zapisy do...
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w 

Gdyni, ul. Morska 192, uprzejmie informuje 
o organizacji klas pierwszych dla dzieci 
sześcioletnich - rocznik 2004 (zapewniamy 
opiekę dziewięciogodzinną) oraz dla dzieci 
siedmioletnich – rocznik 2003.

Szkoła, poza zajęciami lekcyjnymi i opie-
kuńczymi, zapewnia dzieciom interesujące 
spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i 
bezpieczeństwo. Prowadzi zajęcia korekcyj-
no-kompensacyjne dla uczniów, którzy mają 
szczególne potrzeby (np. wada wymowy, 
wada postawy) lub trudności w sprostaniu 
wymaganiom szkoły. Proponuje także 
zajęcia rozwijające szczególne zdolności i 
zainteresowania uczniów. Informacje i zapisy 
w sekretariacie szkoły,  codziennie w godz. 
8.30 – 15.30, tel. 58 623 06 33, 663 73 04.

***
Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni, ul. 

Chabrowa 43, ogłasza zapisy na rok szkolny 
2010/2011. Szkoła oferuje naukę w mało 
licznych klasach, zajęcia jednozmianowe, 
opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.00 
– 17.00, bezpłatną terapię logopedyczną, 
pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, na-
ukę języka angielskiego. Dodatkowo dzieci 
mogą uczestniczyć w różnorodnych zaję-
ciach pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szko-
ła” (zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, 
informatyczne, naukę gry na instrumentach 
i inne). Dla uczniów klas pierwszych (6-lat-
ków) oferuje osobną świetlicę szkolną.

Zapisu można dokonać w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00 – 15.00. Spotkanie dla 
rodziców, prezentujące szkołę, 15 marca 
2010 r.  o godz.18.00. Będzie można skon-
sultować się z psychologiem, pedagogiem 
i logopedą.

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. 
Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: 
kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza doro-
słych, wymagane minimum 17 lat, którzy 
ukończyli gimnazjum lub SP do kontynuacji 
nauki w 3 letnim Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Dorosłych w semestrze zimowym 
od marca 2010 r. Zajęcia odbywają się w 
systemie zaocznym piątek – sobota co dwa 
tygodnie. Miła atmosfera, wspaniała kadra 
pedagogiczna zapewni wszystkim chętnym 
dorosłym szybki awans do MATURY. Można 
także uzupełnić naukę – mając ukończony 1  
- rok, 2 - rok Liceum. 

***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 z Od-

działami Integracyjnymi w Gdyni - Redłowie, 
ul. Cylkowskiego 5 przyjmuje zapisy na rok 
szkolny 2010/2011. 

Kontakt tel: 58 622 14 34, 622 83 33, 
email: sp34.gdynia@info.progman.pl, www.
sp34.eduforum.pl.

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M.„Bałtyk” za-

prasza na nowo organizowane zajęcia dla 
dzieci i dorosłych:

- Miłośników szachów w wieku od 8 do 
100 lat zaprasza do „Szkółki Szachowej”

Dzień i godzina spotkań zostanie uzgod-
niona po dokonaniu naboru w trakcie spo-
tkania organizacyjnego.

- Miłośników łamigłówek i zagadek za-
prasza na „WESOŁE  ŁAMANIE GŁOWY” w 
środy od godz. 13.00 - 13.45. Zajęcia mają 
za zadanie: ćwiczenie logicznego i abstrak-
cyjnego myślenia.

- Zaprasza seniorów lubiących występo-
wać przed publicznością na zajęcia „SCENY 
KABARETOWEJ” w soboty od godz. 12.30 
- 14.30 

- Ogłasza zapisy miłośników marszów z 
kijami - NORDIC WALKING. Zajęcia odby-

wają się od marca - 1,5 godziny zajęć w so-
boty od godz. 10.30 lub w niedziele od godz. 
10.30 (marsz poprzedzony rozgrzewką oraz 
ćwiczeniami rozluźniającymi na zakończenie 
spotkania).

Grupa może liczyć 10 osób. Koszt - 20 
złotych miesięcznie (4 zajęcia).

- Miłośników twórczości plastycznej za-
prasza na: ORIGAMI DLA KAŻDEGO prowa-
dzone przez instruktora zajęć plastycznych, 
poniedziałki od godz. 16.00. Koszt - 10 
złotych miesięcznie 

- RYSUNEK BEZ TAJEMNIC - zajęcia 
dla dorosłych prowadzone przez instruktora 
zajęć plastycznych, czwartki od godz. 16.00.  
Koszt - 10 złotych miesięcznie 

Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny, 
mailowy lub osobisty. OKK SM „BAŁTYK”, 
Gdynia - Witomino, ul. Narcyzowa 1, tel.:58 
624 12 91, e-mail: smb_klub@poczta.fm, 
www.smbaltyk.pl

Uwaga! W przypadku zbyt małej liczby 
chętnych zajęcia zostaną odwołane.

***
Dyrekcja Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. 

Gospodarska 1 ogłasza nabór do klas I rocz-
nika 1997. Ankieta do pobrania na stronie 
/www.gimnazjum3.gdynia.pl/. Dzień Otwarty 
16.04.2010 r. (piątek)!

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni Wi-

tominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138, 
zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Prowa-
dzimy zajęcia z  muzyki, rysunku, plastyki. 
Uczymy śpiewu, tańca i gry na instrumen-
tach. Zajęcia w każdą sobotę w godz. 9.00 
- 13.00. Ilość miejsc ograniczona. Fundacja 
Samarytanie, tel. 58 624 10 71, 697 72 68 
81, e-mail fundacja@samarytanie.pl

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 2,5-6 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przed-
szkole”. Codzienne zajęcia: język angielski, 
muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, 
nauka pływania. Posiadamy sale gimna-
styczną, plac zabaw, basen. Dni otwarte 
placówki w miesiącu marcu br. Tel. 58 624 
10 71,  697 72 68 81 www.mali.samarytanie.
pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl

***
Dyrekcja Samorządowej Szkoły Pod-

stawowej nr 28 w Gdyni Babich Dołach 
prowadzi zapisy dzieci 6 i 7 letnich do klas 
pierwszych. Nauka w klasach o małej liczbie 
uczniów (15 – 20), opieka (na ogół) dwóch 
nauczycieli oraz pedagoga i logopedy, do-
datkowe zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia (sportowe, informatyczne, plastyczne, 
teatralne), świetlicę i obiady. Informacje i 
zapisy w sekretariacie szkoły. 

***
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:
-  Wielki Kack, 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.
***

Klub Maluszka TUP TUP zaprasza na 
dni otwarte 6 i 14 marca  od godz. 10.00 do 

16.00, 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. Klub 
zapewnia najmłodszym dzieciom opiekę i 
edukację, wspiera ich rozwój emocjonalny, 
intelektualny i społeczny w atmosferze za-
bawy, uśmiechu i radości.

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

***
Muzyczna Przygoda Malucha - zajęcia 

muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych 
(2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) 
prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku 
przy ulicy Ks. Siega 6 . W programie zajęć 
m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka 
piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, 
zabawy z instrumentami perkusyjnymi, ak-
tywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 
323 lub e - mail: k_jezierska@wp.pl

***
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. Dzięki tak 
prowadzonym ćwiczeniom dzieci mogą 
wyrażać swoje emocje i nastroje. Zajęcia 
muzyczno-ruchowe w naturalny sposób 
stymulują rozwój fizyczny, emocjonalny i 
umysłowy. Podczas nich dzieci rozwijają 
poczucie rytmu, słuchu i muzykalność. 

- 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. Cena 80 zł mie-
sięcznie (2 zajęcia po 2 godziny zegarowe)

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

***
Centrum Językowe Toddler zaprasza 

dzieci w wieku 2 - 5 lat na zajęcia edukacyjne 
i językowe w godzinach 9.00-13.00 w cenie 
8 zł za godzinę, język angielski, rytmika po 
angielsku, język niemiecki oraz balet. Zapisy 
telefoniczne.

Centrum Toddler 81-007 Gdynia, ul. Chy-
lońska 150, tel.: 58 625 73 37, tel. kom. 502 
459 295, www.toddler.pl

***
20 marca 2010 r. (sobota) w godz. 9.00 

- 12.00 I Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni 
przy ul. Folwarcznej 2 organizuje „Dzień 
Otwarty Szkoły”.  �
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Interesuje Cię fotografia? Kochasz robić 
zdjęcia? Chcesz wygrać aparat fotograficz-
ny? Szukasz ciekawego konkursu?

Zapraszamy do wzięcia udziału w or-
ganizowanym pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka, Prezydenta Miasta Gdyni  Wojcie-
cha Szczurka, Prezydenta Sopotu Jacka 
Karnowskiego, Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza oraz rektorów Uniwersyte-
tu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka 
i Politechniki Gdańskiej prof. Henryka 
Krawczyka konkursu fotograficznego Moje 
Pomorze. 

Prace konkursowe będą oceniane w 
następujących kategoriach:

I Ziemia
Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozu-

mieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i 
industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja 
– przykłady pozytywne i negatywne.

II Ludzie
Portret; człowiek w codziennych sytu-

acjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; 
społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak 
pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekre-
acja i turystyka; sacrum i profanum.

III Wydarzenia
Polityka, kultura, sport, sytuacje drama-

tyczne,  obrzędowość - święta i celebracje.
IV Eksperyment twórczy – fotografia 

jako tworzywo
Nagrody w konkursie to:
Grand Prix: lustrzanka cyfrowa ufundowa-

na przez firmy Cyfrowe.pl oraz Trójmiejską 
Szkołę Fotografii. Nagroda Specjalna Jury: 
nagrody książkowe ufundowane przez wy-
dawnictwo Helion. Nagrody w poszczegól-
nych kategoriach: stypendia w Trójmiejskiej 
Szkole Fotografii.

Termin nadsyłania prac upływa 30 
kwietnia 2010 r. 

Regulamin konkursu oraz kartę zgłosze-
niową, a także wszystkie inne niezbędne 
informacje można znaleźć na stronie orga-
nizatora: www.tsf.edu.pl �

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni 
serdecznie zaprasza w sobotę 20.03.2010r. 
o godz. 17.00 na kolejny wieczór filmowy 
oraz wykład z cyklu „Sylwetki niemieckich 
artystów”. Spotkanie prowadzone będzie w 
jęz. niemieckim w siedzibie Towarzystwa, 
przy ul. Świętojańskiej 132. Wstęp wolny! 

Liczba miejsc ograniczona! Zgłosze-
nia wyłącznie telefonicznie w ponie-
działek i czwartek w godz. od 11.00 do 
12.30, tel. 513 37 46 46, 58 698 98 53. 

Szczegóły: www.tpngdynia.dl.pl �

Wieczór kina 
niemieckiego

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” i Cen-
trum Kultury w Gdyni zapraszają na „Wio-
senny desant” czyli XX jubileuszowy Koktajl 
Artystyczny w Riwierze. Gościem koncertu 
będzie zespół „Czasza” z 6. Brygady Po-
wietrznodesantowej w Krakowie. Impreza 
odbędzie się 14 marca o godz. 17.00 w sali 
kolumnowej Klubu /przy ul. Zawiszy Czarne-
go 1/. Wstęp wolny za okazaniem wejściówki. 

Informacji udziela Katarzyna Jabłońska  
tel. 58 626 33 29. Wejściówki do odbioru w 
Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” przy ul. 
Zawiszy Czarnego1 w Gdyni. �

Wiosenny desant

Konkurs fotograficzny - Moje Pomorze

„Gdynia dla Młodych – Młodzi dla Gdyni” 
- to projekt realizowany dzięki dofinansowa-
niu z Miasta Gdyni., Ma na celu zachęcenie 
młodych ludzi do podejmowania lokalnych 
inicjatyw, mających wpływ na otaczającą ich 
rzeczywistość oraz pokazanie jak z marzeń 
przejść do konkretnego działania. 

Czas trwania: marzec – październik 2010, 
miejsce: Gdynia, warsztaty bezpłatne. 

Wiek uczestników: 15 – 19 lat.

Warunki uczestnictwa: zebranie 5 osobo-
wej grupy, wypełnienie i przesłanie ankiety 
uczestnictwa w konferencji rozpoczynającej 
realizację projektu do 13.03.2010 r. na adres 
projekt@zhp.gdynia.pl. 

W razie pytań należy dzwonić do koordy-
natora projektu: Justyny Zielińskiej 503 725 
536  lub pisać na adres e- mailowy: projekt@
zhp.gdynia.pl, również informacje znajdują 
się na stronie: www.projekt.zhp.gdynia.pl. �

Centrum Nauki Experyment zaprasza w 
sobotę 13 marca 2010 r. małych i dużych 
experymentatorów na rodzinne warsztaty 
budowania robotów.  Warsztaty skierowane 
są do dzieci od 5 lat, oraz dla ich rodziców, 
opiekunów, znajomych. Podczas interaktyw-
nych rodzinnych warsztatów robotycznych 
uczestnicy będą mieli możliwość sprawdze-
nia się w roli konstruktorów robozwierzaka 
- skorpiona. 

Warsztaty to niepowtarzalna okazja do 
poznania podstaw konstrukcji maszyn oraz 
techniki programowania robotów. Rodziny 
będą mogły sprawdzić zastosowanie silni-
ków oraz poznać sposób działania czujni-
ków: dźwięku, odległości i dotyku. 

Warsztaty odbędą się w następujących 
godzinach do wyboru: 11.00 – 13.00, 13.30 
– 15.30.

Wszystkich zainteresowanych uczestnic-
twem w warsztatach zachęcamy do wcze-
śniejszego zakupu biletu w cenie 56 zł za 
bilet rodzinny, maksymalnie trzyosobowy. 

Rezerwacje biletów pod numerem telefo-
nu 58 735 11 37. 

Posiadaczy biletów zapraszamy także do 
zwiedzenia interaktywnej wystawy EXPE-
RYMENTU.

Centrum Nauki EXPERYMENT czynne 
jest od wtorku do niedzieli (oprócz ponie-
działków) w godzinach 10.00 – 16.00. W 
środy EXPERYMENT czynny w godzinach 
10.00 - 20.00. Rezerwacja dla grup powyżej 
10 osób, tel. 58 735 11 37, www.experyment.
gdynia.pl.Centrum Nauki EXPERYMENT, 
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, 
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia – Redłowo 
(teren byłej zajezdni). �

Dla młodych, aktywnych

W Experymencie

12.03.2010 o godz. 13.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, roz-
pocznie się spotkanie pt.: „Włoskie pejzaże”. 
Poświęcone będzie muzyce i malarstwu 
włoskiemu jako kolebce baroku. 

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

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

– Sonata, G. B. Pergolesi – Sinfonia z ko-
medii muzycznej „O Frate’nnamurato”, T. 
Albinoni – Sinfonia G-dur.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta 
Gdyni. Organizacja i Mecenat: Muzeum 
Miasta Gdyni, Miasto Gdynia, Pomorskie 
Stowarzyszenie Musica Sacra, GOK Sinfo-
nia Nordica. Koncerty są bezpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona – obowiązują rezerwacje 
dla grup zorganizowanych pod numerem tel. 
58 66 20 936-7.

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

Szczegóły: www.muzeumgdynia.pl �

„Dialogi ze Sztuką” w Muzeum

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

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

rzenie Archiwum;
• sukcesywnego gromadzenia zbiorów 

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

• sprawowania opieki nad zgromadzonymi 
zbiorami;

• na bazie pozyskanych zbiorów do pod-
jęcia wszelkich działań mających na celu 
upamiętnienie działalności Hufca w okresie 
II wojny światowej; 

• dbania o wykorzystywane zbiorów dla 
celów naukowo - badawczych.

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

Kiermasz świąteczny
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, 

ul. Witomińska 25/27, serdecznie zaprasza 
na tradycyjnie organizowany już od 10 lat 
kiermasz z okazji Wielkanocy, który odbędzie 
się w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni w 

dniach 15.03 - 19.03.2010 r.
Podczas kiermaszu będzie można na-

być kartki świąteczne, ozdoby i upominki 
wiosenno - wielkanocne wykonane przez 
wychowanków naszej placówki. �

Gimnazjum Nr 2 im. Leona Kąkola w Gdy-
ni we współpracy z Towarzystwem Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej oraz Urzędem Miasta 
Gdyni organizuje eliminacje regionalne do 
28. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Frankofońskiej. 

Przesłuchania odbędą się 20 marca 
2010r. w siedzibie Gimnazjum nr 2, przy ul. 
Wolności 25. Podczas konkursu zostanie 
otwarta wystawa fotografii pt. „Bretania 
– wczoraj i dziś” autorstwa Krystyny Ły-
czywek (artysta fotografik, członek Związku 
Artystów Fotografików od 1964 r., dziennikar-
ka, posiada najwyższe odznaczenie Międz. 
Fed. Sztuki Fot. Honoraire Excellence FIAP, 
odznaczona złotym medalem „Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis” przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego). �

Zaproszenie                        
do konkursu

Tajny Hufiec Harcerzy 
informuje



Gdynia, 12 marca 2010 r. - 18 marca 2010 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr  943

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Zapisy do amatorskiej 
ligi piłki nożnej 

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. �

Klub „ALPAT” Gdynia zaprasza dziewczę-
ta i chłopców na treningi siatkówki halowej i 
plażowej. Zapisy: dziewczęta - poniedziałki, 
godz. 18.15, chłopcy - wtorki, godz. 18.15 
w ZS nr 15 w Gdyni - Chwarznie, ul. Jowi-
sza 60. Należy zabrać sprzęt sportowy.�

Siatkówka dla młodzieży

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 poma-
szerować w większym gronie, startowali już 
w Grand Prix Nordic Walking Gdynia i chcie-
liby 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 pospacerować z 
kijkami po Bulwarze Nadmorskim, GOSiR 
przygotował bezpłatną wypożyczalnię kijów. 
Będzie ona funkcjonować przez cały rok w 
Cafe Contrast.

***
Regularne zajęcia Nordic Walking m.in. 

na Obłużu, Karwinach i w Orłowie, a od 
20 marca również marsze w Redłowie i 
Chyloni. 

Do udziału w treningach szczególnie 
zachęcamy osoby w wieku 55+.

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

Nordic Walking dla wszystkich gdynian

W Hali Sportowo-Widowiskowej GDYNIA 
17.03.2010 (środa) o godz. 18.00 zagra 
Lotos Gdynia - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 
Wielkopolski. �

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne 
WYSPA przypomina, że  do 15 marca 2010 
szkolny opiekun konkursu powinien przesłać 
listę ze zgłoszeniem konkursowym uczniów. 
w Ogólnopolskim X Konkursie Twórczego 
Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2010. 

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

Pytania kwalifikacyjne pierwszego eta-
pu. Odpowiedz pisemnie na pytania: 

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

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

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

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

5. Jak doszło do napisania pracy kon-
kursowej? Jakie myśli i uczucia temu towa-
rzyszyły? 

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

opiekun konkursu powinien przesłać 
zgłoszenie udziału uczniów na adres biu-
ra organizacyjnego. Zgłoszenie powinno 
zawierać klasę oraz imiona i nazwiska 
uczestników, dane kontaktowe  opiekuna 
oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. 
Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, 
że prace nie będą sprawdzane przez jury 
konkursu. Konkurs ma na celu zainspiro-
wanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci 
powinny napisać przemyślane odpowiedzi 
na pytania  z I etapu i  przesłać  je   na adres 
biura konkursu.  Uczniowie z klas IV-V szkoły 
podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z 
klasy VI szkoły podstawowej i I  klasy gim-
nazjum  starszą grupę wiekową.

2. Do dnia 30 marca 2010 roku (liczy 
się data stempla pocztowego) należy 
przesłać prace na adres: 

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU 
WYSPA ZAGADEK 

81-881 Sopot , ul. Kolberga 15 
(Na pracach pisemnych należy podać 

adres zwrotny) 
Zakwalifikowani do finałów krajowych 

uczniowie otrzymają do 27 maja 2010 roku 
stosowne zaproszenia. 

Nagrodą dla laureatów finałów krajowych 
jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Do-
świadczeń i Kształcenia Twórczego Kreati-
vum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwast-
niewski, a opiekę naukową sprawuje 
profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. 
Teresa Bauman.

 Informacje o konkursie są  na stronach: 
www.wyspa.org.pl i www.wyspa.edu.pl. �

Ogólnopolski X Konkurs                                  
Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2010  

14 marzec o godz. 13.00 Kółko Dziecia-
ste zaprasza do Domu Parafialnego, ul. św. 
Mikołaja 1 na bajkę „Opowieść o dobrym 
sercu” w wykonaniu Teatru „Conieco” z 
Białegostoku.

Wstęp 10 zł 
Jest to wzruszająca opowieść o strachu 

na wróble i jego przyjacielu, młodym bocia-
nie o imieniu Kuba. Kiedy Strach zostaje 
samotny na pustym jesiennym polu, wiatr 
pomaga mu wydostać się i wyruszyć w świat 

na spotkanie przygodom. W czasie wędrówki 
Strach spotyka młodego okaleczonego bo-
ciana. Prawo bocianów jest okrutne. Każe 
pozbawiać życia ptaki niemogące odlecieć 
na zimę do ciepłych krajów. Strach postana-
wia uratować bociana, prosi żeby nie robiono 
mu krzywdy...

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

Zarząd Koła PZW Gdynia Port informuje, 
że od dnia 30 marca 2010 roku egzaminy na 
Kartę Wędkarską i opłacanie składek związ-
kowych będzie można dokonać w Gdyni przy 
ul. Batorego 23 (róg z ul. 3 Maja, Sklep Węd-
karski „REX”). Wszelkie sprawy dotyczące 
działalności Koła będzie można załatwić od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 
oraz w soboty w godz. 9.00 - 14.00.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 
27 marca 2010 roku przestaje działać 
punkt przyjmowania składek w Gdyni przy 
ul. Warsztatowej 12. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.pzwgdyniaport. �

Uwaga, wędkarze!

18.03.2010 r. w czwartek o godz. 18.00 
w Zespole Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 
60, Gdynia-Chwarzno zagra grupa: ZAGAN 
ACOUSTIC. Wystąpią: Joachim Łuczak 
- skrzypce, Paweł Zagańczyk - akordeon, 
Jarosław Stokowski - kontrabas oraz 
uczennica kl 3 SP Aleksandra Nowak 
- skrzypce. 

W programie koncertu między innymi:
- muzyka argentyńskiego kompozytora 

Astora Piazzolli;
- kompozycje francuskiego wirtuoza akor-

deonu Richarda Galliano; 
-  własne aranżacje muzyki klezmerskiej i 

żydowskiej oraz standardy jazzowe.
Wstęp wolny. �

Muzyczne spotkania            
na Chwarznie

Teatr dla najmłodszych

W Hali GDYNIA

Urząd Miasta Gdyni Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków przygotowuje 
otwartą imprezę popularyzująca zabytki 
Gdyni, w trakcie której będzie możliwość 
zwiedzania Gdyni i jej modernistycznych 
zabytków dla wszystkich zainteresowanych 

osób. Planowany termin imprezy: druga 
połowa września 2010 r. 

W związku z tym poszukiwani są prze-
wodnicy turystyczni po Trójmieście z upraw-
nieniami, posiadający wiedzę na temat 
zabytków modernistycznych Gdyni, którzy 

chcieliby społecznie oprowadzać grupy w ra-
mach tej imprezy. Zgłoszenia przewodników 
należy kierować drogą mailową na adres: 
biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 marca 
2010 r. 

Przewodnicy turystyczni poszukiwani
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Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 4/10 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców: ul. Widna 7/54, 
Widna 13/36, Reja 4/1 Morska 93/64A, Bp. 
Dominika 29/16, Bat. Chłopskich 15/1, Mor-
ska 99/11A, Morska 113A/1, Przemysława 
18/1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 
dnia 15.02.2010 r. do 7.03.2010 r.

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro                                          

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną                             

w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 59828 w dniu 4.03.2010 r. oraz na 
stronie internetowej UM. Termin wykonania zamówienia: 
- projekt budowlany wraz  kompletem uzgodnień, inwentaryzacją  zieleni i gospodarką drzewostanem 
badaniami geologicznymi gruntu i projektem zieleni: 8 miesięcy od daty  podpisania umowy.
- projekt wykonawczy wraz z pozostałymi elementami dokumentacji:  10 miesięcy od daty podpisania 
umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy  pobrać ze strony internetowej www.gdynia.
pl/bip/uslugi. 
Termin składania ofert – do dnia 17.03.2010 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni 
– Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się 17.03.2010 r. godz. 12.00 sala nr 
105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem uprawnionym do 
kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Dyrektor Przedszkola w Gdyni             
ul. Chwarznieńska 136

zatrudni: nauczyciela studentkę V roku, 
absolwentkę pedagogiki przedszkolnej 
lub wczesnoszkolnej z przygotowaniem 
muzycznym.
Tel.  58 624 10 71, 697 72 68 8, www.mali.
samarytanie.pl.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na III 
piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do wydzierżawienia położonej 
w Gdyni przy  ul. Wójta Radtkego 36/38/40, 
obejmującej  część działki gruntu nr 794/1 
oznaczonej na KM 54, KW 5112 o powierzchni 
14,6 m² przeznaczonych do wydzierżawienia 
na czas oznaczony 31.12.2012 r. z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności handlo-
wej  w  branży stoisko spożywczej – stoisko 
rybne (przyszły Dzierżawca musi zwrócić 
nakłady obecnemu dzierżawcy). 
Wykaz nr 805/2010/V/M stanowi załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta  Miasta Gdyni nr 
14023/10/V/M z dnia 23.02.2010 r. Wykaz wy-
wieszono na okres 21 dni od dnia 25.02.2010r. 
do 18.03.2010 r.

Centrum Informacji Turystycznej 
poszukuje osób do pracy w punktach informacji turystycznej w Gdyni w okresie 1.05 - 
30.09.2010 r. (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 nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej w Gdyni, 
oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia 
jako działka nr 1595/109 o powierzchni 11 m², 
objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/17347/4 
Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu 
dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 804/2010/V/M, stanowiący załącznik 
do Zarządzenia nr 14017/10/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2010 r., wywie-
szony jest na okres 21 dni, tj. od 1.03.2010 r. 
do 22.03.2010 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor, inspektor lub starszy inspektor 
w Dziale Gospodarki Komunalnej – Referat Dokumentacji – 1 etat
Główne obowiązki: ocena oraz opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie ka-
nalizacji deszczowej, rzek i potoków, branży wodociągowo-kanalizacyjnej i pokrewnych, ochrony 
środowiska i innych związanych z zakresem działania Zarządu Dróg i Zieleni, ewidencja informacji 
o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu z którego odprowadzane są ścieki desz-
czowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, prowadzenie korespondencji związanej  z zakresem 
obowiązków, prowadzenie indywidualnych spraw interwencyjnych związanych z w/w zakresem.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 marca  2010 r. pod adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „podinspektor, inspektor 
lub st. inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11. 

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni 
al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 
wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej cz.dz.nr 791/2 km. 
53 o pow. 31,8 m² 17,33 m² ,11,5 m²,11,5 m² i cz.dz.nr 647/371 km. 53 o pow. 20 m², 12 m² , 12 
m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 8.03.2010r. do dnia 28.03.2010 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Uro 
Conti” zrzesza osoby dotknięte i zaintereso-
wane profilaktyką wysiłkowego nietrzymania 
moczu (NTM). W związku z tworzeniem 
terenowego koła w Gdyni, osoby zainte-
resowane zakresem działań zapraszamy 
na spotkanie do siedziby GCOP 19 marca 
(piątek) na godzinę 15.00. Podczas spotka-
nia będzie mozliwość uzyskania informacji 
o bezpłatnej gimnastyce refunfdowanej 
przez Miasto Gdynia, pobrania ankiet sto-
warzyszenia i otrzymania Kwartalnika NTM.

***
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdy-
ni informuje, że zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze odbędzie się 18 marca 2010 r. o 
godz. 9.00 /termin I/ i o godz. 9.30 /termin II/ 
w GCOP przy ul. 3 Maja 27 - 31. �

Spotkania w GCOP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gdyni informuje wszystkich klientów o prze-
prowadzce do budynku przy ul. Grabowo 2 
w dzielnicy Grabówek.

Budynek został specjalnie zaadaptowany 
dla zadań realizowanych przez ośrodek. 
Znalazły się w nim m.in. sale szkoleniowe 
dla potrzeb rodzin zastępczych oraz po-
koje terapii indywidualnej, w których będą 
odbywać się zajęcia z psychologami i pe-
dagogami. Specjalnie z myślą o klientach 
przy głównym wejściu będzie działał punkt 
informacyjny (tzw. help desk). Nowa siedzi-
ba MOPS jest w całości przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, 
windy). Biura i wydziały ośrodka znajdują 
się na dolnych kondygnacjach budynku, co 
sprawi, że dostęp do nich będzie znacznie 
wygodniejszy niz dotychczas, gdy MOPS 
mieścił się na czwartym i piątym piętrze 
gmachu przychodni specjalistycznej przy ul. 
Armii Krajowej 44.

UWAGA! Przy ul. Armii Krajowej 44 

ośrodek będzie działał jeszcze do piątku 
12 marca. Natomiast już od poniedziałku, 
15 marca, zapraszamy wszystkich do no-
wej siedziby, przy ul.Grabowo 2. Budynek 
zlokalizowany jest obok Akademii Morskiej, 
w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej 
(przystanek: Akademia Morska, linie trolej-
busowe: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
oraz linie autobusowe: 102, 104, 105, 109, 
125, 141, 196, 710, 723, 760). 

Wejścia do siedziby MOPS znajdują od  
ul. Komandorskiej. Bez zmian pozostaną 
dotychczasowe numery telefonów do 
ośrodka: 58 782 01 20, 782 01 21, 782 01 
24, 782 01 26. Podajemy nowy adres do 
korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Jednocześnie w związku z przeprowadz-

ką prosimy wszystkich o wyrozumiałość i 
przepraszamy za ewentualne niedogodno-
ści.  �

Zmiana na wygodniejszą siedziby MOPS w Gdyni
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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
Przewozy transportowe wystawione rzez lekarzy NZOZ kierowane 
do Miejskiej Stacji Pogotowia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(58) 660 22 14 .
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
Teatr Muzyczny w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (58) 621 60 24
Teatr Miejski w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (58) 660 59 46

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 
zaprasza wszystkich ciekawych świata na 
spotkania z polskimi podróżnikami w ramach 
Biesiady Literackiej „Zrozumieć świat”.

Harmonogram spotkań:
21 marca 2010, godz. 12.00 (niedziela) 

– Sala Klubu RIWIERA ul. Zawiszy Czarne-
go 1  - Martyna Wojciechowska – polska 
dziennikarka, podróżniczka. Odwiedziła 
ponad 70 krajów, zdobyła największe szczyty 
ziemi: Klimandżaro, Mount Everest, Mount 
McKinley, Elbrus. Zafascynowana motoryza-
cją współpracowała z miesięcznikami „Świat 
Motocykli”, „Auto Moto”, „Voyage”. Od lutego 
2007 r. jest redaktorką naczelną polskiej edy-
cji miesięcznika  „National Gegraphic” oraz 
„National Geographic Traveler”.  Pracuje w 
telewizji TVN, gdzie prowadziła takie pro-
gramy jak „Dzieciaki z klasą”, „Big Brother”, 

„Misja Martyna”, „Automaniak”. Autorka 
programu „Kobieta na krańcu świata”, o 
kobietach niezłomnych, zdeterminowanych, 
pełnych pasji.  

11 kwietnia 2010, godz. 12.00 (niedzie-
la) - Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, 
Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej ul. 
Piłsudskiego 18 - Łukasz Wierzbicki.

18 kwietnia 2010, godz. 12.00 (nie-
dziela) - Sala Klubu RIWIERA ul. Zawiszy 
Czarnego 1 - Elżbieta Dzikowska. 

25 kwietnia 2010, godz. 12.00 (niedzie-
la) – Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 15, 
Ośrodek Kultury Kaszubsko - Pomorskiej, ul 
Piłsudskiego 18 - Marek Kamiński. 

Szczegóły: www.sia.org.pl, kontakt do 
organizatorów: biuro@sia.org.pl, tel: 600 
735 933, 604 156 542. �

Biesiady Literackie z polskimi podróżnikami

Pomorska Komisja Turystyki d/s Osób 
Niepełnosprawnych PTTK  w GDAŃSKU 
i Klub Krajoznwców „BLIZA” O/M PTTK w 
Gdyni zapraszają wszystkich chętnych w 
sobotę 20 marca 2010 r. na wycieczkę do 
Mechelinek „Powitanie wiosny 2010”.

W programie: zwiedzanie Galerii Domo-
wej 1 w Pierwoszynie i tradycyjne topienie 
marzanny. Zbiórka na przystanku ZKM na 
Placu Kaszubskim o godz. 9.45, odjazd au-
tobusu nr 146 o godz. 9.50 do Mechelinek.

Przejście piesze 5 km, powrót około 
godz.14.00. Zdobywamy punkty na odznaki 
turystyki kwalifikowanej: OTP, Turysta -Przy-
rodnik, Odznaka Fotografii Krajoznawczej.

***
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 
16 - 18.04.2010 r.

- Kanał Elbląski na trasie: Buczyniec - 
Elbląg (ze zwiedzaniem Elbląga) w terminie 
1.05.2010r. 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 
terminie 1 - 3.05.2010 r.

- Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem 
w dniu 17.07.2010 r. Liczba miejsc ogra-
niczona.

Szczegóły informacje na stronie www.
gdynia.pttk.pl oraz pod numerem telefonu 
58 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

Watra zapraszają na następujące kursy:
- kurs na opiekunów wypoczynku dzieci 

i młodzieży w terminie 27.03 - 11.04.2010r. 
(zajęcia w weekendy);

- kurs na kierowników placówek wy-
poczynku dzieci i młodzieży w terminie 
27.03.2010 r. (sobota);

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. „Rela-
cje z rejsu dookoła Ameryki Południowej”. 

Gościem spotkania będzie Wera Kordel. 
Spotkanie odbędzie się w Centrum Aktywno-
ści Seniora przy ul. 3 Maja 27 - 31.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zachęca 

do zdobywania w dniach 26 - 28.03.2010 r. 
przez Członków PTTK i osoby niezrzeszone 
„Odznak Miłośnika Gdyni” I i II stopnia w 
rocznicę Wyzwolenia Miasta Gdyni. 

Grupami chętnych opiekować się będą 
przewodnicy turystyczni, natomiast 27.03. 
dodatkowo odbędzie się turniej „Wiedzy o 
Gdyni”.

***
O/M PTTK w Gdyni informuje, że w 

dniach 16 - 17.04.2010 r. w Zespole Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni 
przy ul. Sambora 48 odbędą się eliminacje 
do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Tur-
nieju Turystyczno - Krajoznawczego - etap 
miejski. Zgłoszenia 3-osobowych drużyn 
ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i 
Ponadgimnazjalnych należy przesyłać e-
mailem na adres: morski@gdynia.pttk.pl lub 
faxem na nr tel. 58 621 75 24 do Oddziału 
Morskiego PTTK w Gdyni w terminie do 
10.04.2010 r. �

Wiadomości turystyczne
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1:

- wystawa „Cudowne lata. Muzyka, po-
ezja, malarstwo. Lata 70. i 80”. 

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. 

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 
Pisudskiego 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 Wojen-

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

Wstęp wolny.
***

Z okazji Dnia Kobiet Gdyńska YMCA 
serdecznie zaprasza na wystawę z Florystyki 
pt. „BYĆ KOBIETĄ”. w budynku YMCA, ul. 
Żeromskiego 26. Prace można oglądać do 
22 marca br.

***
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

oraz dyrekcja i uczniowie Ogólnokształcące-
go Liceum Jeziutów w Gdyni zapraszają  do 
Galerii Ratusz na wystawę zdjęć „EGIPT”. 

W maju 2009 roku uczniowie Ogólno-
kształcącego 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. 

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza do 2 kwietnia 
2010 r. do lokalu artystycznego „TYGIEL” w 
Gdyni przy ul. Abrahama 86 (wejście od ul. 
Władysława IV) na wystawę malarstwa Emi-
lii i Andrzeja Sobierajów „Wiosno, wiosno, 
ech, że ty...”.  Emilia Sobieraj ukończyła Aka-
demię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uprawia 
wielkoformatowe 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. Andrzej 
Sobieraj ukończył PWSSP w Gdańsku. Od 
wielu lat związany jest z Pracownią Plastycz-
ną Marynarki Wojennej w Gdyni. Tworzy 
głównie obrazy marynistyczne w technice 
olejnej. Jego prace zobaczyć możemy w 
Polsce, Niemczech, Szwecji i Finlandii. Za 
swoją pracę otrzymał kilka odznaczeń i wy-
różnień, w tym „Gloria Artis”.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza do galerii „PRO-
FILE” (ul. Wojewódzka 7) na wystawę ma-
larstwa Krzysztofa Rećko - Rapsy „Kobiety 
i reszta świata”. Krzysztof Rećko-Rapsa 
mieszka i tworzy w Koszalinie. Założył grupę 
artystyczną TWA promującej młodych twór-
ców, jest członkiem ZPAP. Wystawę można 
oglądać do 10 kwietnia 2010 r.

***
Galeria Malarzy Gdyni zaprasza do Cen-

trum Rozrywki Gemini na wystawę malar-
stwa Ewy Wierzuchowskiej do 31.03.2010r.
od godz.12.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Ewa Wierzuchowska, z pochodzenia Po-
lka, urodzona w Wielkiej Brytanii. Edukację 
artystyczną rozpoczęła w Welsh College of 
Music and Drama co pozwoliło jej potem 

Wystawy

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań 
Poetycka „Strych” zapraszają 18.03.2010r. 
(czwartek) o godz.19.30 na przedwielka-
nocne spotkanie poetyckie z promocją 
debiutanckiego tomu wierszy Śp. Oli Groś 
(Gdynia). Spotkanie poprowadzą: Paweł 
Baranowski & Wojciech Boros. 

Cafe „STRYCH” (wejście od ul. S. Żerom-
skiego), Gdynia, pl. Kaszubski 7B,

(tel.: 58 620 30 38).
Wstęp wolny. 
Z kolei w dniach 17,18,19.03. o godz.10.00 

w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51  
rozpoczną się miejskie eliminacje do Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Or-
ganizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej, 
Centrum Kultury w Gdyni. �

pracować w teatrze i telewizji w Londynie. 
Edukację kontynuowała w London College 
of Printing, następnie pracowała w wydaw-
nictwach w Londynie i Oxfordzie. Do jej 
najwcześniejszych prac należały ilustracje do 
pisanej przez nią poezji, wykonane ołówkiem 
i piórkiem, a następnie projekty graficzne. 
Obecnie Ewa zajmuje się malarstwem olej-
nym na płótnie. W ciągu ostatnich dziesięciu 
lat Ewa Wierzuchowska przedstawiała swoje 
prace na wystawach w Londynie i na połu-
dniu Wielkiej Brytanii.

***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza na 

wystawę malarstwa marynisty Artura Bara-
nowskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się 
16 marca o godz. 18.00 w Małej Galerii Klubu 
/przu. ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni/. 

Wstęp wolny. Artur Baranowski – artysta 
malarz i architekt, ukończył Państwową Wyż-
szą Szkołę Sztuk Pięknych oraz Politechnikę 
Gdańską i Berlińską. Uprawia malarstwo 
sztalugowe od 1976 r., wystawia prace na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w 
kraju i za granicą. Artysta stosuje głównie 
techniki olejne, rysunek, tematem prac jest 
marynistyka, pejzaż, kwiaty oraz potret. 

Wystawa czynna od 16 do 29 marca, od 
pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00  oraz w sob. 
i nd. na życzenie. 

Wstęp wolny.
***

W sobotę, 13.03.2010 r. o godzinie 18.00, 
w Akwarium Gdyńskim (al. Jana Pawła II 1) 
rozpocznie się uroczyste otwarcie niezwykłej 
wystawy:„Wyprawa Islandia 2009”. Wernisaż 
uświetni swą obecnością Honorowy Konsul 
Generalny Islandii dr Stanisław Laskowski.

Wystawa obrazuje rejs – śladem jachtu 
„Witeź II” z 1959 r., na „koniec naszego 
świata”. Uczestnicy rejsu nie tylko popłynęli 
trasą „Witezia”. Poszli dalej - za Krąg Po-
larny, dookoła Islandii - wyspy lodu i mgieł. 

S/y „Stary” żeglował przez 63 dni - opły-
nął Islandię, przeciął Koło Podbiegunowe, 
odwiedził 27 portów w Niemczech, Danii, 
Szwecji, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii 
oraz Wyspy Owcze, Szetlandzkie, Grimsey 
i Anholt, pokonał prawie 4 tysięcy mil mor-
skich. Przez pokład „Starego” przewinęły 
się 42 osoby, w tym 31 uczniów i studentów 
zachodniopomorskich szkół. Kadra liczyła 11 
osób. Jej trzon to kpt. Maciej Krzeptowski, 
pierwsi oficerowie - Kazimierz Sawczuk i 
Grzegorz Węgrzyn, II oficer Cezary Paw-
łowski,  III oficer Piotr Owczarski; kapelanem 
wyprawy był ks. Mariusz Słomiński �

Spotkania z poezją Repertuar teatralny
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej

12 .03 pt godz . 19 .00 FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!, 
12 .03 pt godz . 19 .30 SZALONE NOŻYCZKI
13 .03 sb godz . 19 .00 FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!
13 .03 sb godz . 19 .30  SZALONE NOŻYCZKI
14 .03 nd godz . 17 .00  FOOTLOOSE - WRZUĆ LUZ!
14 .03 nd godz . 17 .30 SZALONE NOŻYCZKI
15 .03 pon godz . 20 .00 GAELFORCE DANCE
16 .03 wt godz . 17 .00 GAELFORCE DANCE
16 .03 wt godz . 20 .00 GAELFORCE DANCE
17 .03 śr godz . 9 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA,
17 .03 śr godz . 11 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA, 
18 .03 czw godz . 9 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA, 
18 .03 czw godz . 11 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA, 
18 .03 czw godz . 19 .00 MY FAIR LADY

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
12 .03 pt godz . 19 .00 FANTAZY 
13 .03 sb godz . 19 .00 FANTAZY 
14  .03 nd godz . 19 .00 FANTAZY 
17 .03 śr godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 


