
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Ponad 15 tysięcy osób 
uczestniczyło w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Podróżników, Że-
glarzy i Alpinistów w Gdyni, któ-
re w dniach od 12 do 14 marca 
2010 roku, które odbywały się 
w Hali Sportowo- Widowiskowej 
GDYNIA. 

W niedzielę wręczono na-
grody Kolosy 2009. Kapituła 
konkursu za wyczyn minionego 
roku uznała pokonanie w pół 
roku w trzech etapach, rowe-
rem, następnie przy pomocy 
nart i wreszcie kajakiem, Pa-
tagonii przez Arka Mytko. Do 

jego rąk trafiła również nagroda dziennikarzy. Kolosa 2009 za podróż otrzymali globtroterzy: 
Magdalena Nitkiewicz i Paweł Opaska, którzy wybrali  się w 3-letnią podróż po świecie 
rowerem, zakończoną na ślubnym kobiercu. Ponadto przyznano Super Kolosa 2009. Otrzy-
mał go Andrzej Ciszewski „za wieloletnią, konsekwentną realizację najwyższych celów 
eksploracyjnych i sportowych w jaskiniach świata”. Nagroda specjalna powędrowała do rąk 
dziennikarzy radiowej Trójki: Michała Gąsiorowskiego i Tomasza Gorazdowskiego za 
motorową wyprawę dookoła świata.

Nagroda im. Andrzeja Zawady oraz czek wysokości 10 tys. zł, na realizację wyprawy 
marzeń, trafiły w tym roku do Wojciecha Kozuba, który weźmie udział w zimowej wyprawie 
na jeden z niezdobytych ośmiotysięczników, w ramach projektu „Polski himalaizm zimowy 
2010-2015”. Nagrodę tradycyjnie wręczył jej fundator - prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
oraz żona Andrzeja Zawady Pani Anna Milewska. Fot. Paweł Lewinowicz

Przez trzy weekendowe dni Gdynia żyła podróżami

8 marca 2010 r, w dwudziestą rocznicę 
uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym, 
najwybitniejszym osobowościom środowiska 
samorządowego wręczono Róże Franciszki 
Cegielskiej. Otrzymał ją m.in. Prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. 

Róża Cegielskiej to wyróżnienie za 
szczególne zasługi dla samorządności w 
Polsce. Przyznana została przez sześć kor-
poracji samorządowych, tworzących stronę 
samorządową Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego - Związek Miast 
Polskich, Związek Powiatów Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Wo-
jewództw RP, Unię Miasteczek Polskich 
oraz Unię Metropolii Polskich. Wyróżnienia 

upamiętniają postać Franciszki Cegielskiej 
- byłej posłanki na Sejm III kadencji, Minister 
Zdrowia, a w latach 1990-1998 Prezydent 
Gdyni. Podczas pełnienia tej funkcji stała się 
symbolem odważnego i skutecznego zarzą-
dzania miastem. Niewątpliwie przyczyniła się 
również do wzrostu znaczenia samorządu 
terytorialnego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się w Poznaniu podczas dwudniowego Kon-
gresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego. 
Wzięło w nim udział ponad 1200 samorzą-
dowców z całej Polski: wójtów, burmistrzów, 
prezydentów, starostów, marszałków, prze-
wodniczących rad, radnych i pracowników 
samorządowych. �

Róża Franciszki Cegielskiej dla Prezydenta

Szwedzki armator Stena Line wprowadzi 
na linię Gdynia - Karlskrona dwa siostrzane 
promy: Stena Germanica i Stena Scandina-
vica, dzięki którym na tej trasie ponad dwu-
krotnie zwiększą się możliwości przewozu 
pasażerów i o 20% dotyczące ładunków. 
Obie jednostki, obsługujące dotychczas 
linię Geteborg - Kilonia, przejdą kosztowną 
modernizację (ok. 400 mln zł), dzięki której 
pasażerowie zyskają komfortowe warunki 
podróży i liczne atrakcje.

Pierwszy z promów trafi do eksploatacji na 
linii Gdynia - Karlskrona w listopadzie 2010, 
drugi zaś - wiosną 2011 roku. Oba zmienią 
swoje nazwy na wybrane w otwartym konkur-
sie, który Stena Line niebawem ogłosi.

Informacje te przekazał w środę 10 marca 
2010 r. w Gdyni na konferencji prasowej 
Niclas Martensson - dyrektor linii Gdynia 
- Karlskrona, który wielokrotnie akcentował, 
że jest to inwestycja w pewną, dobrą przy-
szłość, zarówno przewozów pasażerskich, 
jak i towarowych między Polską i Szwecją. 
Potwierdził również, że plany Stena Line 
są związane z trwałą obecnością w porcie 
Gdynia, w perspektywie przynajmniej 30 
lat. To m.in. rezultat portowych i miejskich 
inwestycji infrastrukturalnych, które czynią 
z Gdyni atrakcyjną destynację. W maju 
2010 roku minie 15 lat od pierwszego rejsu 
z Karlskrony do Gdyni promu Stena Line. �

Nowe promy do Szwecji

Gdyńskie biuro architektoniczne ARCH-
DECO zajęło pierwsze miejsce w ogólno-
polskim otwartym konkursie urbanistyczno-
architektonicznym NOWE ORŁOWO, zorga-
nizowanym przez firmę Invest Komfort SA. 
Zwycięzca w nagrodę otrzyma 50 tys. zł. 

II miejsce zajęła Domino Grupa Archi-
tektoniczna Wojciech Dunaj (nagroda w 
wysokości 20 000 zł), a III – BJK Architekci 
Sp. z o.o. (nagroda w wysokości 15 000 zł). 
Wyróżnienia (nagroda w wysokości 2 000 
zł każda) otrzymały: Autorska Pracownia 
Architektoniczna Kuryłowicz & Associa-
tes; Federacyjne Biuro Architektoniczne 
S.C.; Grupa Projektowo-Inwestycyjna 
BASS Sp. z o.o.; Intro75 Artur Wiśniew-
ski; Studio Projekt Autorska Pracownia 
Architektoniczna Ryszard Bąk, Anna 
Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski.

Celem konkursu było uzyskanie najlep-
szej koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej: harmonijnie łączącej nadmorski 
charakter danej lokalizacji ze współczesnymi 
trendami architektonicznymi i wymaganiami 
inwestora; kształtującej nową wartość wnę-
trza miejskiego z prestiżową i funkcjonalną 
architekturą. 

Obszar zlokalizowany jest w dzielnicy 
Gdynia Orłowo, przy skrzyżowaniu ulicy Or-
łowskiej, prowadzącej do molo oraz głównej 
nitki komunikacyjnej Trójmiasta – z aleją 
Zwycięstwa. Wszystkie prace, które zostały 
nadesłane na konkurs, można oglądać do 26 
marca w godzinach 11.00-19.00 w części biu-
rowej budynku Sea Towers w Gdyni (II piętro, 
wejście od strony Nabrzeża Prezydenta, na-
przeciwko włoskiej restauracji The Towers). 

Więcej informacji o konkursie znajduje się 
na stronie internetowej: http://www.noweor-
lowo.pl/. �

Jakie NOWE ORŁOWOPowitajmy wiosnę w czystym mieście!
Nadeszła wiosna, przed nami generalne porządki po długiej zimie. Główne ulice miasta 

już zostały posprzątane z piasku i resztek zalegającego śniegu, a także z pozostałości po 
psach. Apelujemy do właścicieli czworonogów o respektowanie przepisów obowiązujących 
w Gdyni. Przypomnijmy, że w 2008 roku Rada Miasta zwolniła z opłaty za posiadanie psa, 
obligując zarazem wszystkich właścicieli czworonogów - do większej niż wcześniej bywało 
- odpowiedzialności za wszystkie skutki, których sprawcami, chcąc nie chcąc, są pieski, w 
tym do sprzątania po swoich pupilach. Na terenie miasta zamontowano 200 dystrybutorów, 
z których nieodpłatnie można pobrać torebkę na psie nieczystości. Nieposprzątanie po 
swoim psie może okazać się kosztowne. Strażnicy Miejscy bowiem nie tylko upominają, 
ale również nakładają mandaty, nawet w wysokości 500 zł. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wystartowała kampania „Pies w Wielkim Mieście”, 
która w przyjazny, nienatarczywy spo-
sób pozwala sukcesywnie rozwiązywać 
problemy dotychczas trudno rozwiązy-
walne lub bagatelizowane.  Uruchomio-
na została specjalna strona internetowa 
(www.gdynia.pl/pies), gdzie znaleźć 
można wszystkie ważne i przydatne 
informacje o naszych czworonogach, 
m.in. gdzie usytuowane są dystrybutory 
z torebkami na psie odchody. Są też in-
formacje o lecznicach weterynaryjnych, 
hotelach i szkołach dla psów, sklepach i 
gdyńskim schronisku dla zwierząt. 
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Oto, jak przekazujemy 1%: 
KROK 1 
Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki for-

mularza „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.

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 działa-
jących 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.

W kolejnych numerach „Ratusza” prezen-
tujemy po 10 gdyńskich organizacji pożytku 
publicznego biorących udział w Kampanii 
1%, którym można przekazać 1% swojego 
podatku dochodowego.

Wszystkie informacje na ten temat można 
uzyskać również na stronach: www.gdynia.
pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod 
numerem telefonu 58 661 35 41.

1. FUNDACJA „NIESIEMY POMOC”
Fundacja sprawuje opiekę społeczną nad 

osobami chorymi, w podeszłym wieku, nie-
pełnosprawnymi i w trudnej sytuacji życiowej. 
Realizuje różnorodne programy wspierające, 
jak program „Mam swój plan”, „Moje aktywne 
życie” czy projekt „Animator”. Dodatkowo 
prowadzi działalność informacyjno-wydaw-
niczą i współdziała z innymi organizacjami 
dla realizacji celów statutowych. 

Numer KRS 0000222141
2. FUNDACJA OCHRONY PRAW 

DZIECKA 
Fundacja powstała w 2003 roku. Obecnie 

prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjny „Wyrów-
nanie Szans”, w którym rocznie z bezpłat-
nych zabiegów korzysta 80 dzieci, w tym 
90% na wózkach inwalidzkich. Specjalnie 
dla nich fundacja zamontowała na własny 
koszt platformy przychodowe. Ponadto re-
alizuje program „Organizacja czasu wolnego 
Gdynia 55+”. 

Numer KRS 0000150990
3. FUNDACJA PATMOS
Fundacja działa w Gdyni od 2003 roku, a 

jej celem jest zapewnienie dostępu do nie-
odpłatnej rehabilitacji jak największej grupie 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży: z 
porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśnio-
wą, encefalopatią, przepukliną oponowo-
rdzeniową, zespołem Downa, zespołem 
Retta i innymi chorobami. Fundacja prowadzi 
Centrum Rehabilitacji w Gdyni, organizuje 
koncerty charytatywne pod hasłem „Chcieć 

od życia”, bale z cyklu „Spotkanie z Mikoła-
jem” oraz internetowe Radio Patmos. 

Numer KRS 0000207238
4. FUNDACJA „POMOC DLA SENIORA 

IM. J. TITZ-KOSKO”
Fundacja powstała w 2005 roku i prowadzi 

działalność na rzecz mieszkańców Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych 
im. dr J. Titz-Kosko w zakresie: pomocy w 
sprawach urzędowych i osobistych, zakupu 
lekarstw, artykułów przemysłowych i spo-
żywczych, rehabilitacji i opieki nad osobami 
hospitalizowanymi. Fundacja zainicjowała i 
przeprowadziła budowę „Grobu Seniora” dla 
osób samotnych. 

Numer KRS 0000244740
5. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

NA RZECZ DZIECI „PAN WŁADEK”
Fundacja ma na celu pomoc dzieciom z 

rodzin niezamożnych przez organizowanie 
zbiórek odzieży, sprzętu oraz rozwijanie 
takich inicjatyw jak Dziecięcy Bank Żyw-
ności czy bal karnawałowy pt. „Spotkanie 
z Mikołajem”. 

Numer KRS 0000065085
6. FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I 

GRODNA „SERCE DZIECIOM”
Fundacja od 16 lat opiekuje się dziećmi 

pochodzenia polskiego z wybranych siero-
cińców w Wilnie. Do tej pory ponad 4000 
dzieci spędziło w Trójmieście Wielkanoc, 
Gwiazdkę i wakacje letnie, a dzięki wpływom 
z 1% może być ich jeszcze więcej! 

Numer KRS 0000191557
7. FUNDACJA „ROKOR 1”
Fundacja powstała w 1997 r. Główne cele 

to działalność dobroczynna ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywizacji osób i grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym oraz 
działalność ekologiczna. Staraniem fundacji 
udało się m.in. zapewnić kilkadziesiąt tysięcy 
posiłków dla osób z najuboższych rodzin i 
pomoc rzeczową, np. w 2008 r. na ponad 

50.000 zł. W Gdyni współpracuje ze świetli-
cami terapeutycznymi: „Mrowisko”, „Familia”, 
Pogotowiem Opiekuńczym, noclegowniami 
dla bezdomnych, schroniskiem dla zwierząt 
„Ciapkowo”. 

Numer KRS 0000060003
8. FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI 

SAKRALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „DEI 
GRATIA” 

Celem Fundacji jest zapoznawanie 
młodzieży z naszą tożsamością kulturową, 
przybliżanie jej świata sztuki i rozbudzanie 
potrzeb estetycznych. Fundacja pomaga 
młodzieży w rozwoju kulturalnym ucząc 
malarstwa, rzeźby i historii sztuki. Organizuje 
konkursy, wystawy i warsztaty. 

Numer KRS 0000073428
9. FUNDACJA „STREFA TANGA”
Przybliżając społeczności lokalnej Trój-

miasta tango argentyńskie oraz inne tańce, 
a także kulturę krajów z których pochodzą, 
fundacja aktywizuje ruchowo i intelektualnie 
osoby niepełnosprawne oraz seniorów. Stara 
się integrować ludzi wokół tańca, zachęca 
do przełamywania barier i kompleksów, 
udowadnia własnym przykładem, że możliwe 
jest realizowanie marzeń, pasji bez względu 
na ograniczenia fizyczne czy wiek.

Numer KRS 0000080337
10. FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ 
Fundacja powstała we wrześniu 2006 r., 

założona przez wolontariuszy, którzy swoje 
powołanie odkryli w spełnianiu marzeń cho-
rych dzieci. Wolontariusze fundacji w ciągu 
trzech lat spełnili ponad 250 marzeń dzieci 
chorujących na choroby zagrażające ich 
życiu, a także niepełnosprawnych i w inny 
sposób pokrzywdzonych przez los. Ich pra-
cy przyświeca idea, aby dzięki spełnianym 
marzeniom dzieci nie przestawały wierzyć 
w to, że nawet rzeczy niemożliwe stają się 
możliwymi. 

Numer KRS 0000263459  c.d.n.
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Nagroda dla gdyńskiej animatorki społecznej – 
Elżbiety Gurskiej

Elżbieta Gurska, pierwszy w Polsce tłu-
macz języka migowego i konsultant do spraw 
osób niepełnosprawnych i jednocześnie 
pracowniczka Urzędu Miasta Gdyni, została 
laureatką IV Konkursu dla Animatorów Spo-
łecznych im. Heleny Radlińskiej 2009. 

Konkurs organizowany jest przez Cen-
trum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 
a także, po raz trzeci, przy współpracy z 
Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Fun-
duszu Społecznego przy Centrum Projektów 
Europejskich. 

Wyróżnienie im. Heleny Radlińskiej przy-
znawane jest animatorom społecznym, czyli 
osobom, które: 

• pobudzają aktywność osób, grup i insty-
tucji w przestrzeni publicznej;

• ożywiają społeczność lokalną, inicjując 
różnego rodzaju działania;

• pracują z wieloma grupami w środowi-
sku lokalnym na rzecz wspólnego dobra, 
bezpośrednio z mieszkańcami. 

ELŻBIETA GURSKA - urodziła się w ro-
dzinie głuchoniemych, gdzie sama doświad-
czyła sytuacji człowieka niesłyszącego, dziś 
przybliża im świat, jest dla głuchoniemych 
tłumaczem, rzecznikiem i przyjacielem. 

Dzięki jej zaangażowaniu w 1997 roku 
powstało Gdyńskie Stowarzyszenie Osób 
Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół 

EFFETHA, z którym jest związana. Stowa-
rzyszenie zostało uhonorowane w 2001 r. 
Medalem Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia 
bez barier”. Nagrodzono je za przystosowy-
wanie do życia osób głuchych w środowisku 
osób słyszących. 

Na co dzień wspiera osoby niepeł-
nosprawne pracując w Urzędzie Miasta 
Gdyni. 

Pani Elżbieta zainicjowała powstanie 
Centrum Informacji Osobom Niesłyszącym, 
a także rozpoczęła prowadzenie terapii psy-
chologicznej osób głuchoniemych. Nieustan-
nie zajmuje się załatwianiem rozlicznych 
spraw, które powierzają jej osoby głucho-
nieme, prowadzi dla nich duszpasterstwo, 
tłumaczy liturgię w trakcie mszy świętej, 
ślubów czy innych uroczystości. 

Efektem jej działań jest szeroko rozumia-
na integracja społeczna rodzin, znajomych, 
integracja słyszących i niesłyszących; 
zmiana postaw ludzi; większa odwaga osób 
głuchoniemych. Pani Elżbieta za cel stawia 
sobie wzmacnianie poczucia własnej war-
tości osób głuchoniemych, przełamywanie 
izolacji i zmianę stereotypu postrzegania 
osób z taką niepełnosprawnością. 

Elżbieta Gurska w 2003 r. została również 
laureatką Niezależnej Fundacji Popierania 
Kultury Polskiej POLCUL Australia.  �

W środę 24 marca 2010 roku o godz. 
12.00 w sali 105 rozpocznie sie XLI Se-
sja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku 
obrad przewiduje dyskusje nad projektami 
uchwał:

- określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych,

- wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa złożonego przez Irenę i Zenona Gaj-
dów dotyczącego uchwały nr XXXIX/858/10 
rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno Wiczlino w Gdyni rejon 
ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,

- przyjęcia raportu z realizacji w 2009 
roku Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii,

- nadania imienia Specjalnemu Ośrodko-
wi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Gdyni 
przy ul. Płka Dąbka 277,

- zatwierdzenia projektu „Warsztaty filmo-
we dla dzieci niesłyszących – obraz filmowy 
jako sposób komunikacji”, składanego w 
ramach konkursu zamkniętego Priorytetu 
IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach”, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

- udzielenia dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znaj-
dujących się na terenie administracyjnym 
Gminy Miasta Gdyni,

- oddania w trybie bezprzetargowym w 
użytkowanie wieczyste działki gruntu poło-
żonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 5,

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

- wyrażenia zgody na nabycie w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. 
Spokojnej – Leśnej,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
działek drogowych przy ul. Sportowej,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Pań-
stwa na własność Gdyni miasta na prawach 

powiatu, nieruchomości położonych w pasie 
ul. Stryjskiej,

- wyrażenia zgody na zbycie niezabu-
dowanych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, położonych 
przy ul. Hutniczej w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właściciela i użytkownika 
wieczystego nieruchomości sąsiednich,

- wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego, zabu-
dowanej nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Legionów 121, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni,

- zmiany Uchwały nr XXXVII/827/09 Rady 
Miasta Gdyni z 25 listopada 2009 roku w 
sprawie powołania Rady Muzeum Miasta 
Gdyni,

- przystąpienia Gminy miasta Gdyni do 
realizacji projektu systemowego „Rodzina 
bliżej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. 
Kwadratowej w Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. 
Franciszka Sokoła w Gdyni. �

W środę sesja Rady Miasta 

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 - forte-
pian i Capella Gedanensis. W programie 
koncertu: G. Gershwin „The Man 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 koncertem. �

Niedziela Melomana

21.03.2010 r. o godz. 17.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 
rozpocznie się debata z cyklu „Od słów do 
rozmów” - „Czy religia nadąża za współ-
czesnością? Debata będzie miała na celu 
przybliżenie problematyki związanej z wy-
zwaniami, jakie przed religiami stawia no-
woczesność”. O zagadnieniach związanych 
z procesami tak zwanej instytucjonalizacji 
religii, a z drugiej strony, o jej coraz bardziej 
widocznej indywidualizacji rozmawiać bę-
dziemy z zaproszonymi przedstawicielami 
wybranych religii: Jarosławem Herrmann, 
Miriam Gonczarską, Janem W. Woleń-
skim, Ks. Jacekiem Prusakiem, Muftim 
Tomaszem Miśkiewiczem.

Wstęp wolny. Organizatorzy: Fundacja 
Kultury Liberty, Urząd Miasta Gdyni, Muzeum 
Miasta Gdyni.  �

Debata w muzeum

Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna” 
zaprasza w najbliższą sobotę (20 marca) od 
godz. 9.30 do udziału w grze miejskiej pod 
hasłem „Jak powstawała Gdynia”. To pierw-
sza z planowanego na ten rok cyklu gier.

Gra miejska, to rodzaj „podchodów”, 
które  pozwalają  poznać miasto w sposób 
niesztampowy. I jest to oferta zarówno dla 
turystów, jak i mieszkańców.  Gdyńska gra  
polega na odnalezieniu i dotarciu do wska-
zanych w  zestawie zadaniowym miejsc w 
Gdyni, opisaniu ich i udokumentowaniu oraz 
wykonaniu w określonym czasie podanych 
zadań, wreszcie -  przedstawieniu ich na 
mecie.  Organizatorzy przewidzieli 8 stacji. 
Odległość pomiędzy pierwszą a ostatnią 

wynosi około 5 km. 
Trzy lub czteroosobowe drużyny, szkolne, 

rodzinne, osiedlowe,harcerskie, klubowe, 
wczasowe i inne,  mogą zgłaszać się drogą 
mailową na adresy: zarzad@gdyniazapra-
sza.pl  lub morski@gdynia.pttk.pl, a także 
bezpośrednio do Oddziału Morskiego PTTK 
przy ul.3 Maja 27, tel.58 621 77 51 .

Przewidziano udział 15 zespołów. O 
uczestnictwie decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. 

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie: http://gdyniazaprasza.pl/news.

Projekt finansowo wspiera Miasto Gdy-
nia, a organizacyjnie PTTK Młodzieżowego 
Klubu Turystycznego WATRA. �

Gra miejska „Jak powstawała Gdynia”

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francu-
skiej w Gdyni informuje, że 20 marca 2010 
od godz.10.00 w Zespole Szkół nr 2, ul. 
Wolności 25, odbędą się eliminacje regio-
nalne XXVIII edycji Konkursu Poezji i Prozy 
Frankofońskiej. Konkursowi towarzyszyć bę-
dzie wystawa fotografii Krystyny Łyczywek 
„Bretania wczoraj i dziś”.  �

Konkurs                       
dla Frankofonów
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek 
w godzinach 18.00 - 19.00. I tak: 22.03 
- Stanisława Kozłowska. Z radnymi dyżu-
rować 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 r. 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 środę w 
godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wito-
mińskiej 8. W najbliższym czasie dyżury peł-
nić będą: 24.03 - Maciej Karmoliński, 31.03 
- Wojciech Jankowski, 7.04 - Mieczysław 
Dworak, 14.04 - Zygmunt Ziółkowski.

***
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. I tak: 25.03 - Zenon Roda. 
W każdy 2-gi czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

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

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV 
LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 
-18.00: 25.03 - Arkadiusz 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. I tak: 
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. Dyżur 
radnego miasta Gdyni Andrzeja Denisa 
odbędzie się w siedzibie rady wyjątkowo w 
5 poniedziałek m-ca tj. 29.03.2010 r. roku 
w godz.18.00 - 19.00. 22.03.2010 r. (po-
niedziałek) w godz. godz. 12.00 -13.00. w 
Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 
Obłuże ul. Boisko 6 dyżurować będzie radny 
miasta Marek Łucyk.

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

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

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

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

W każdy czwartek miesiąca w godz. 
17.00 – 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury 
w biurze Rady. Przewodnicząca – mgr Jo-
lanta Roszczynialska pełni dyżur w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 
– 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodniczą-
cy – Krzesław Kowalski w każdy trzeci 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 w 
biurze Rady, a z Wiceprzewodniczącą Rady 
– Małgorzatą Ważny można się umówić na 
spotkanie w terminie ustalonym za pośred-
nictwem biura Rady.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w 
godz. 17.00 – 18.00 udzielane są społecznie 
przez mgr Doriana Masłowskiego infor-
macje 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: 24.03 - Ewa Nowrocka, 31.03 
- Zofia Rybakowska - Pohl. W I środę 
m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin 
Horała, w II środę m-ca 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 czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze 
Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Pod-
stawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy 
na dyżury strażników miejskich. Wyjątkowo 
w miesiącu kwietniu radny miasta Andrzej 
Bień będzie pełnił dyżur w biurze rady w 
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 
25.03 - Urszula Pronobis, 8.04 - Elżbieta 
Raczyńska, 12.04 w godz. 17.00 - 18.00 
- Andrzej Bień, 1.04 w godz. 17.00 - 18.00 
- strażnicy miejscy. W dniach od 22 marca 
- do 2 kwietnia biuro będzie nieczynne.

Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do 
odwiedzenia strony internetowej rady: www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontakto-
wanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.
srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, 

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

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 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 ostat-
nią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w 
biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

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

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

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

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

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi
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

Zwierzęta oczami gdyńskich dzieci – konkurs 
Gdyński oddział Towarzystwa Opieki nad 

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

Prace formatu A3 mogą być wykonane 
dowolną techniką. Uczestnik konkursu 
może nadesłać tylko jedną pracę, adres: 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w 
Gdyni, ul. Portowa 7, 81-350 Gdynia (tel. 
58 622 87 11, biuro czynne w środy w godz. 
11.00-14.00). 

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

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

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

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

REKSIO ma ok. 4 lat. W schronisku w 
Gdyni przebywa od około roku. O Reksiu 
można by mówić w samych superlatywach. 
Jest bardzo usłuchany i karny, ładnie chodzi 
na smyczy, błyskawicznie reagując na wszel-
kie korekty. W kontaktach z człowiekiem 
delikatny i nienachalny. Będzie idealnym 
przyjacielem całej rodziny. Wesoły, pełny 
energii i chęci życia, przy tym raczej nie-
szczekliwy. Swojemu człowiekowi będzie 
bezgranicznie wierny i oddany, bardzo 
szybko bowiem przywiązuje się do nowych 
ludzi. Co więcej, dzielnie i cierpliwie, bez 
żadnego sprzeciwu, znosi wszelkie zabiegi 
pielęgnacyjne, kąpiele, rozczesywanie, jak 
i przycinanie włosa. Z sukami dogaduje się 
bez większych problemów, z samcami jest 
gorzej. �

Uwaga uczestnicy Konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2010”! Termin składania bizne-
splanów, przez osoby zakwalifikowane do 
II etapu Konkursu, upływa 31 marca 2010r. 
(środa). Konkursowe biznesplany należy 
przesyłać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni. 
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, 
81-382 Gdynia. Koperty powinny zostać 
opatrzone dopiskiem „Gdyński Biznesplan 
2010”. Decyduje data stempla pocztowego 
(nie późniejsza niż 31 marca br.).

Biznesplany można też składać osobiście 
w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 
pokój nr 524, piętro V – od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Lista uczestników zakwalifikowanych do 
III etapu (finałowego) Konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2010” zostanie ogłoszona 7 kwietnia 
na stronach: www.przedsiebiorczagdynia.pl 
oraz www.gdynia.pl. �

Biznesplany czas złożyć

Stowarzyszenie „Ruch dla Gdyni” infor-
muje, że eliminacje szkolne w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjalnych odbędą się 
12 kwietnia 2010 r. Zgłoszenia do udziału w 
konkursie można wysyłać do dnia 8 kwietnia 
2010 pod adresy: e-mail: kontakt@ruchdlag-

dyni.pl, ruchdlagdyni@wp.pl lub faksem: 58 
620 62 86. Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 503 096 852 lub 
na stronie www.ruchdlagdyni.pl. Zachęcamy 
serdecznie wszystkich uczniów do licznego 
udziału w konkursie. �

X edycja konkursu „Gdynia - nasza mała ojczyzna”

W dniach 11-12 marca br. w Gdyni w 
Domu Kultury przy ul. Łowickiej odbyły się 
półfinały przeglądu X edycji Konkursu Ma-
łych Form Teatralnych pn. „Nasza młodość 
bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli 
najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się 
uczymy, jak się bawimy”. Komenda Miejska 
Policji w Gdyni, przy współpracy z Urzędem 
Miasta Gdyni, już od 10 lat organizuje Kon-
kurs Małych Form Teatralnych dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych i liceów. 

Tym razem do udziału w przedsięwzięciu 
zgłosiło się 12 zespołów, z których podczas 

półfinałów jury wybrało 6 do konkursu fina-
łowego: Gdyńskie Liceum Autorskie, X LO, 
XIII LO, Zespół Szkół Katolickich, Hufiec 
Pracy w Gdyni oraz Gimnazjum nr 10. Dla 
najlepszych zespołów przygotowano atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, wyróżnieni zostaną 
także: najlepszy aktor, wokalista, tancerz 
oraz autor scenariusza.

Serdecznie wszystkich zapraszamy na 
finały konkursu w sobotę  22 marca br. godz. 
11.00 - Teatr Miejski w Gdyni przy ul. Bema 
26. �

Konkurs Małych Form Teatralnych

Urząd Miasta Gdyni, Rada Dzielnicy 
Działki Leśne, Stowarzyszenie Ludzie Teatru 
zapraszają 22 marca 2010 r. o godz.18.30 
do Kościoła oo Jezuitów, Kawiarenki pod 
Aniołem, ul. Tatrzańska 35 na trzecią od-
słąnę cyklu kulturalnego, którego gościem 
będzie Wiesław Myśliwski laureat Nagrody 
Literackiej Gdynia 2007. 

Wydarzenie wieczoru: Benefis Andrzeja 

Śledzia i Jacka Westera. Wystąpią artyści 
Teatru Muzycznego w Gdyni: Jacek Wester 
Andrzej Śledź, akordeon Paweł Zagań-
czyk, skrzypce Joachim Łuczak. Adaptacja 
i prowadzenie: Katarzyna Kurdej-Mania, 
Wioletta Czajewska - Chrzanowska.

Wstęp wolny. 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. �

Teatr przy stoliku - odsłona trzecia
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Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & 
SOUL zaprasza na I zajęcia CHOREOTE-
RAPII (terapii tańcem). Koszt - 20 zł za 
1,5 godz. Termin: 9 kwietnia 2010 (piątek) 
18.00-19.30. Możliwość zapisania się do 
grupy (koszt 50 zł za 4 spotkania). Zajęcia 
prowadzi Magdalena Langowska. Miejsce: 
Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapitańska 
37 (za Akademią Morską). Zapisy: mailowo 
lub telefonicznie: magdalena@danceand-
soul.pl ; tel. 792 034 756 (liczba miejsc 
ograniczona). Więcej szczegółów www.
danceandsoul.pl

***
Dodatkowy nabór do pracowni pla-

stycznych Młodzieżowego Domu Kultury w 
Gdyni, ul. Bema 33. Zajęcia odbywają się w 
poniedziałki – malarstwo 14 -18 lat  (godz. 
16.40 - 19.40) oraz we wtorki rysunek z 
elementami grafiki dla dzieci 10 - 14 lat 
(godz.16.35.-19.35). MDK zapewnia znako-
micie wyposażoną pracownię oraz materiały 
plastyczne.

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

kursy językowe przygotowane specjalnie dla 
Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpań-
skiego, włoskiego, angielskiego i niemiec-
kiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy 
kurs na kilku poziomach zaawansowania. 
Zajęcia prowadzą również native speake-
rzy.Organizuje także wyjazdy edukacyjne 
do Anglii i Niemiec. Zaprasza również na 
kursy nauki obsługi komputera. Informacje 
i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV 
piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: info@siesta.
pl, www.siesta.pl

***
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & 

SOUL zaprasza na I zajęcia salsy w parach. 
Koszt - 50 zł/ za 4 zajęcia; 100 zł/ 8 zajęć. 
Start: 19 marca 2010 (piątek) godz. 20.00.

Pierwsze zajęcia niezobowiązujące. 
Można przyjść bez partnera/ki. Lokalizacja: 
Gdynia, ul. Wolności 16/1 (5 min. od Gdy-
nia Główna SKM, wyjście od ul. Morskiej). 
Więcej www.danceandsoul.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 zapraszamy do „SZKÓŁKI SZACHO-
WEJ”. Dzień i godzina spotkań zostanie 
uzgodniona po dokonaniu naboru w trakcie 
spotkania organizacyjnego;

- „ORIGAMI DLA KAŻDEGO” - miłośni-
ków zajęć manualnych klub zaprasza w 
poniedziałki od godz. 16.00 - 18.00. Koszt 
- 10 złotych miesięcznie; 

- „RYSUNEK BEZ TAJEMNIC”- zajęcia 
dla dorosłych prowadzone przez instrukto-
ra zajęć plastycznych w czwartki od godz. 
16.00. Koszt - 10 złotych miesięcznie;

- Zapraszamy seniorów lubiących łami-
główki i zagadki na „WESOŁE ŁAMANIE 
GŁOWY” w środy od godz. 13.00 do 13.45. 
Zajęcia mają za zadanie: ćwiczenie logicz-
nego i abstrakcyjnego myślenia.

- Zapraszamy seniorów na zajęcia „SCE-
NY KABARETOWEJ” w soboty w godz. 
12.30 - 14.30. 

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

Uwaga, w razie zbyt małej liczby uczest-
ników zajęcia zostaną odwołane.

***
Przedszkole PROMYCZEK, Chwarzno, 

ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci w wieku 2,5 
do 5 lat na bezpłatne zajęcia adaptacyjne. 

Placówka dysponuje wolnymi miejscami 
w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3- latków 
oraz 4-5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W 

ramach czesnego oferuje zajęcia dydaktycz-
ne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski, 
prowadzone przez profesjonalną kadrę, dla 
której praca z dziećmi jest powołaniem. Tel. 
508 878 701, www.promyczekgdynia.pl

***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształ-

cących rozpoczyna nabór do Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 14 i 9 Sportowego 
Gimnazjum. Zaprasza wszystkich usporto-
wionych uczniów z roczników 2000 i 1997 do 
zapoznania się z regulaminami i terminami 
rekrutacji , które znajdują się na stronie in-
ternetowej szkoły www.zssogdy.neostrada.
pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

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

***
Gdyńska Szkoła Artystyczna przyjmuje 

dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystycz-
ne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie 
formy aktywności twórczej dziecka. Popra-
wiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordy-
nację ruchową, poczucie wiary i pewności 
siebie. W programie zajęć: śpiew, rytmika 
- taniec, gra na instrumentach, rysunek, 
tworzenie, zabawy, koncerty, spektakle, 
konkursy, festiwale, nagrania studyjne.

 Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. Kwi-
dzyńska 15, Cisowa, ul. Lniana 8.

Iwona Guberska tel. 514 841 492, iwona-
guberska@wp.pl, www.artig.com.pl.

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

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

***
Pomorska Wyższa Szkoła Humani-

styczna w Gdyni ogłasza nabór na kurs 
metodyczno – pedagogiczny dla nauczycieli 
j. angielskiego i niemieckiego! Oferta dla: 
absolwentów szkół wyższych (min. licencjat) 
legitymujących się wyższym wykształceniem 
niepedagogicznym (filologia ang. lub germ.); 
nauczycieli j.ang lub niem. bez przygoto-
wania pedag.; posiadaczy certyfikatu CAE, 
ZMP. Celem kursu jest przygotowanie peda-
gogiczno–metodyczne do nauczania j. an-
gielskiego. lub niemieckiego w placówkach 
oświatowych. Rozpoczęcie kwiecień 2010 
r. zakończenie kwiecień 2011 r. (2 sem.) In-
formacje i zapisy: PWSH w Gdyni ul. Opata 
Hackiego 8-10, tel. 58 623 09 22 wew. 116. 

***
Dyrekcja Ośrodka Szkolno - Wycho-

wawczego nr 1 ogłasza nabór do klas I w 
roku szkolnym 2010/2011dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym do oddziału 
Przygotowania Przedszkolnego, Szkoły Pod-
stawowej nr 50, Gimnazjum nr 27, Szkoły 
Przysposabiającej Do Pracy nr 1.

Szkoła oferuje:  wczesne wspomaganie 
rozwoju od 3 roku życia, rewalidację i spe-
cjalistyczne terapie dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb uczniów z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii i urządzeń wspo-

magających wszechstronny rozwój, szeroką 
ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
umiejętności i uzdolnienia z uwzględnieniem 
możliwości i potrzeb ucznia, aktywizację 
zawodową, zajęcia świetlicowe w godz. 6.30 
- 8.00, 11.30 - 15.00, 15.00 - 17.00.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia  
placówki i strony internetowej w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji dotyczących 
szerokiej oferty prowadzonych zajęć i terapii. 
www.sosw1.eu, adres e-mail: sosw@sosw1.
eu, ul. Płk. Dąbka 277 Gdynia - Obłuże.

***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12  w Gdyni - 

Obłuże, ul. Sucharskiego 10 ogłasza nabór 
dzieci na rok szkolny 2010/2011 do:

- klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
nr 44

- klasy pierwszej Gimnazjum nr 17
Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną 

naukę w systemie jednozmianowym pod 
okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej 
specjalistyczne przygotowanie pedagogicz-
ne i bogate doświadczenie zawodowe.

Informacje pod nr tel.: 58 625 48 25 oraz 
www.zs12gdynia.pl. 

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek 

zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.  
Zajęcia prowadzone są w języku angiel-

skim (przez native speakera lub wycho-
wawcę, który nie używa języka polskiego) 
i częściowo polskim. Zajęcia dodatkowe: 
rytmika, gimnastyka korekcyjna, plasty-
ka, balet, edukacja teatralna, warsztaty 
kulinarne. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania przedszkolnego 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.Punkt 
Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadra-
towa 17, Gdynia - Chwarzno, tel.  517 195 
596, www.magiczny-zamek.pl.

***
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” zapra-

sza na bezpłatne zajęcia wokalne dla dzieci 
i młodzieży od lat 10. Informacje i zapisy tel. 
58 626 37 32, Klub MW „Riwiera”, ul. Zawi-
szy Czarnego 1, 81-301 Gdynia.

***
Kółko Dzieciaste ul. Św. Mikołaja 1, Gdy-

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

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

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

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

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

- warsztaty ceramiczne dla dorosłych 
we wtorki godz. 18.00 - 20.00. Cena 80 zł 
miesięcznie (2 zajęcia po 2 godziny zega-
rowe).

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

***
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. �

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

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

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

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

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 
58 629 29 20.

www.med-activ.pl
***

VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 
Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna 58 664 39 19 lub osobista w 
pokoju nr 5.

***
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.

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pu-
łaskiego 4 zaprasza mieszkańców Gdyni 
do udziału w następujących programach 
profilaktycznych:

- Mieszkanki  Gdyni na bezpłatne badania 
finansowane z budżetu Gminy w zakresie: 
wykrywania choroby nowotworowej piersi u 
kobiet w wieku 35 - 49 lat (1961-1975), które 
nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach 
mammografii. Badania przeprowadza się: 
w gabinecie mammograficznym we  wtorki i 
czwartki w godz.12.00 - 16.00. Rejestracja 
osobista w gabinecie lub telefonicznie: 58 
626 36 21, 58 669 93 34.

- Mieszkańców Gdyni na bezpłatne 
badania finansowane z budżetu Gminy w 
zakresie: wczesnego wykrywania raka gru-
czołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 
- 60 lat. Badania przeprowadza się; w gabi-
necie urologicznym w  poniedziałek i środę 
w godz.15.30 - 18.00. Rejestracja osobista 
w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 
58 626 36 56, 58 626 30 02.

- Osoby będące w bieżącym roku kalen-
darzowym w 35,40,45,50 oraz 55 roku życia 
zaoptowane do lekarza POZ w tutejszej 
placówce, u których nie rozpoznano chorób 
układu krążenia i które w okresie ostatnich 
5 latach nie korzystały ze świadczeń udzie-
lanych w ramach programu (także u innych 
świadczeniodawców),na bezpłatne badania 
refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie: profilaktyki chorób ukła-
du krążenia. Osoby chętne zapraszamy do 
gabinetu zabiegowego od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
osobiście w gabinecie lub telefonicznie pod 
numerem 58 626 31 22.

- Pacjentki urodzone w latach 1951 - 1985 
/25-59 lat/, które nie uczestniczyły w niżej 
wymienionym programie w ostatnich 36 
miesiącach, na bezpłatne badania refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
zakresie: Profilaktyki raka szyjki macicy.

Badania przeprowadza się w gabinecie 
ginekologicznym od poniedziałku do piątku 
w godzinach przyjęć. Rejestracja osobista 

w gabinecie lub telefonicznie pod numerem  
58 626 36 91.

- Pacjentki urodzone w latach 1941-1960 
/50 - 69 lat/(które nie wykonywały w ostat-
nich 2 latach mammografii) na bezpłatne 
badania refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w zakresie: Profilaktyka 
raka gruczołu sutkowego. Badania przepro-
wadza się w gabinecie mammograficznym 
w poniedziałek, środę, piątek w godz.12.00 
- 16.30. Rejestracja osobista w gabinecie lub 
telefonicznie: 58 626 36 21, 58 669 93 34.

Uwaga ! Placówka posiada nowy wysokiej 
klasy aparat do wykonywania badań mam-
mograficznych.

***
Zakład Rehabilitacji na Witominie za-

prasza osoby w każdym wieku na zajęcia 
gimnastyczne prowadzone w sali i basenie 
oraz przedpołudniowy aerobik wodny (pro-
jekt realizowany z dofinansowaniem). Nabór 
nowych grup na środę oraz piątek, grupy dla 
Pań i dla Panów. Ilość miejsc ograniczona, 
osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 
- 14.00 pod numerem tel. 515 577 511.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

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

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

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

***
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. �

Na zdrowie!

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni informuje, że przy ul. Traugutta 9 
działają grupy pomocowe dla osób z pro-
blemami uzależnień, innymi problemami 
psychicznymi oraz ich rodzin. Zajęcia od-
bywają się w następujących dniach i godzi-
nach: poniedziałek – sobota w godz. 12.00 
– 20.00, niedziela w godz. 11.00 – 19.00, 
tel. 58 713 67 82. Działają tu następujące 
grupy: Grupa AA – Anonimowi Alkoholicy 
Grupa, AL – Anon – grupa dla rodzin osób 
uzależnionych, Grupa AH – Anonimowi Ha-
zardziści, Grupa AŻ – Anonimowi Żarłocy, 
Grupa Przyjazne Dłonie – grupa dla osób z 
problemami uzależnień i innymi problemami 
psychicznymi.

Spotkania odbywają się:  
poniedziałek:
- Przyjazne dłonie w godz. 12.30 – 

16.00; 
- Grupa AA „ARKA” w godz. 17.30 -  

19.30;
wtorek: 
- Spotkanie brydżowe godz. 16.30 
- Grupa AA „GENESIS”  w godz. 17.30 

-19.30;
środa:
- Stowarzyszenie Abstynentów Krokus w 

godz. 14.30 – 16.00; 
- Grupa AŻ „POGODA” w godz. 17.00 

– 19.00;
czwartek:
- Przyjazne Dłonie w godz. 12.00 – 

19.00;
piątek:
- Grupa AL - ANON „POCZĄTEK” w godz. 

17.30 – 19.00;
- Wieczory poetyckie godz. 19.00; 
sobota:
- Grupa AA „PANORAMA” w godz. 16.00 

–19.00;
- Grupa SLAA „ŚWIATŁO NADZIEI” 

(Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Chorej 
Miłości) godz. 18.30;

niedziela: 
- Grupa AA „SPIKERSA” w godz. 10.00 

– 12.00; 
- Grupa AŻ „POGODA” w godz. 13.30 

– 15.00; 
- GRUPA AH „HAZARDZIŚCI” w godz. 

16.
Informujemy również, że w siedzibie Sto-

warzyszenia Abstynentów Gdynia przy ul. 
Władysława IV 5 działa punkt informacyjny 
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin, od poniedziałku do piątku w godz. 
17.00 - 20.00, w czwartki w godz. 17.00 
- 20.00 porad udziela psycholog.

Tel. 58 620 39 81. �

OPiTU informuje 

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie 
dla osób niepełnosprawnych w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, które odbędzie się 29 marca 2010r. 
(poniedziałek) w godz. 9.00 - 13.00.

Miejsce szkolenia: budynek Urzędu Mia-
sta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, 
piętro I, sala 105.

Szkolenie jest skierowane wyłącznie dla 
osób o orzeczonym stopniu niepełnospraw-
ności, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej i są mieszkańcami Gdyni.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 
26 marca (piątek) do godziny 14.00 za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
i faksu lub w siedzibie GCWP przy ul. 
Świętojańskiej 141 (Gdynia Wzgórze św. 
Maksymiliana). Formularze zgłoszeniowe 
i szczegółowy program szkolenia znajdu-
ją się na stronach internetowych: www.
przedsiebiorczagdynia.pl.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje są udzielane pod 
numerami telefonów: (58) 668 25 51, 620 38 
24. �

Niepełnosprawni - 
sprawni w biznesie
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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 nierucho-
mości dokonywać można: przelewem ban-
kowym na konto NORDEA Bank Polski S.A. 
w Gdyni 36 1440 10 26 0000 0000 0033 
4995; w oddziałach Banku Nordea (bez 
dodatkowych opłat) na terenie Gdyni: ul. 3 
- Maja 27/31; ul. Kielecka 2; ul. Kilińskiego 
10; ul. Starowiejska 41/43; Pl. Górnośląski 
17; ul. Gen. Marii Wittekówny 2. �

Uwaga, podatek              
od nieruchomości 2010

Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni poszukuje świadków 
zdarzenia mającego miejsce w dniu 24 lutego 
br. około godz. 15.20 w Gdyni na Estakadzie 
Kwiatkowskiego (kierunek Gdynia - Oksy-
wie), gdzie kierujący pojazdem nie zachował 
należytej ostrożności podczas wykonywania 
manewru zmiany pasa ruchu z prawego na 
środkowy i uderzył w pojazd m-ki Peugeot 
206 poruszający się środkowym pasem 
ruchu. W wyniku tego zderzenia kierująca 
peugeot zjechała na lewo i uderzyła przodem 
w bariery energochłonne oddzielające jezd-
nie Estakady Kwiatkowskiego. Kierujący n/n 
pojazdem nie udzieliwszy pomocy poszkodo-
wanej odjechał z miejsca zdarzenia. 

Wszystkich świadków zdarzenia prosi się 
o kontakt telefoniczny z Wydziałem Ruchu 
Drogowego KMP w Gdyni pod numerem 
tel. 58 66 21 511 lub osobisty pod adresem 
Gdynia, ul. Portowa 15, pokój 119. �

Policja poszukuje 
świadków

Zapraszamy wszystkich rodziców, któ-
rzy doświadczają trudności w wychowaniu 
dziecka lub/ i po prostu chcą wzbogacić 
swoją wiedzę, umiejętności wychowawcze 
na spotkanie zatytułowane „Jak wycho-
wywać dziecko, aby było samodzielne, 
odpowiedzialne za swoje zachowanie?” 12 
kwietnia 2010 r. o godz. 16.30. Zajęcia mają 
charakter wykładowo-warsztatowy, trwają 
2,5 godziny. Miejsce spotkania: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, 
ul. Opata Hackiego 13, sala nr 10, tel. 58 623 
31 39. Spotkanie odbywa się w ramach co-
miesięcznych zajęć otwartych dla rodziców 
pt. „Szkoła dla rodziców”. 

***
Fundacja SAMARYTANIE oraz Przed-

szkole Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają 

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na 
warsztaty psychologiczno-edukacyjne  w ra-
mach projektu Akademia Rodzica. Warsztaty 
prowadzone przez specjalistów tj. psycholo-
gów i terapeutów rodzinnych.

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

Spotkania odbywają się w każdy I-szy  
wtorek m-ca o godz 18.00 w Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3-
Maja 27/31. Najbliższe spotkanie 6 kwietnia 
br. Temat: „Trudne emocje przedszkolaka”. 

Wstęp wolny. Liczba miejsc 20. Bliższe 
informacje pod numerem telefonu 58 624 
10 71 lub 697 72 68 81, e-mail: fundacja@
samarytanie.pl �

Dla rodziców

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 szkoła organizuje pokaz czesania fry-
zur damskich i męskich wraz z bezpłatnymi 
poradami dotyczącymi doboru fryzury, rewię 
mody „Fryzury a style ubierania”, prezentacje 
funkcjonowania pracowni zawodowych, lo-
terię fantową z gwarancją wygranych, kącik 
sprzedażowy ze smakołykami, a także fascy-

nujący konkurs taneczny! Przy miłej zabawie 
można dowiedzieć się wszystkiego 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 rodzice 
oraz grupy szkolne wraz z opiekunami. 

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

Szkolny pokaz mody i fryzjerstwa

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta Gdyni oraz HDK Straży 
Miejskiej serdecznie dziękują gdynianom, 
którzy 9 stycznia br. wzięli udział w am-
bulansowym poborze krwi. Zgłosiło się 
42 chętnych, z tego krew mogło oddać 

30 osób. Pobrano 13,5 l krwi. Kolejną 
zbiórkę krwi zaplanowano na 18 maja br. 

Klub HDK przy UM Gdyni dziękuje rów-
nież wszystkim darczyńcom, którzy dofinan-
sowali zakup zniczy. �

Podziękowanie

20 marca o godz. 16.00 Kółko Dzieciaste 
zaprasza do Klubu Kultury „Bałtyk” Gdynia, 
ul. Narcyzowa 1, na bajkę „Opowieść o do-
brym sercu” w wykonaniu Teatru „Conieco” 
z Białegostoku. Wstęp 10 zł. 

Jest to wzruszająca opowieść o strachu 
na wróble i jego przyjacielu, młodym bocianie 
o imieniu Kuba...

***
20 marca o godz. 13.00 Kółko Dzieciaste 

zaprasza do Centrum Kultury przy ul. Łowic-
kiej 51, na bajkę „Tancereczka i Kominiar-
czyk” w wykonaniu Teatru „Stacja Szamocin”. 
Wstęp 10 zł. 

Usłyszymy historię miłości tancereczki i 
kominiarczyka, napisaną przez króla magicz-
nej baśni Hansa Christiana Andersena...

Informacje: Lucyna Labudda, tel.: 504 
038 470.  �

Teatrzyki                         
dla najmłodszych

Dlaczego Indianie zapinali ponczo łyżką? 
Skąd się wzięła nazwa Wenezuela? Gdzie 
używa się najwięcej kosmetyków? Nie je-
steś pewien odpowiedzi? Ośrodek Badań 
Latynoamerykańskich zaprasza na wspólną 
zabawę: zabierz dzieci, wnuki i przyjdź w 
niedzielę 21 marca o godz.12.30. do Cafe 
Anioł w Gdyni przy ulicy Kilińskiego. 

Uczestnicy spotkania otrzymają mapę 
Ameryki Południowej i na podstawie krótkich 
ciekawostek (przedstawianych przez aktorkę 
Małgorzatę Budzińską) nanosić będą na 
kontury kontynentu odpowiednie symbole. 
W drugiej części spotkania zaplanowane 

jest rodzinne układanie nietypowych puzzli.  
Spotkania zostały przygotowane z myślą o 
dzieciach w wieku 6-9 lat. 

Wstęp wolny. Projekt dofinansowało 
Miasto Gdynia. 

Spotkania „Palcem po mapie” odbywać 
się będą do końca roku, raz w miesiącu (z 
wyjątkiem wakacji). Szczegółowe informację 
znajdują się na stronie stowarzyszenia www.
obl.com.pl. Ośrodek Badań Latynoamery-
kańskich jest stowarzyszeniem osób zain-
teresowanych tym regionem świata, którzy 
chcą się dzielić swoją pasją z innymi.  �

Daj szansę dziecku zainteresować się światem

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza 
na wykład pt: „Aksamitne skrzydła nocy - 
zaskakujące życie nietoperzy”.

Wykład jest kolejnym z cyklu spotkań 
w Centrum Nauki EXPERYMENT dla Tro-
chę Starszych Odkrywców. Zapraszamy 
młodzież licealną oraz osoby dorosłe. Te-
matem wykładu „Aksamitne skrzydła nocy 
– zaskakujące życie nietoperzy” jest jedna 
z najbardziej tajemniczych oraz różnorod-
nych grup ssaków. Wykład odsłoni niektóre 
z nich - gdzie zwierzęta te mieszkają latem, 
a gdzie zimą? Jak znajdują drogę w nocy 
i w ciemnych podziemiach? Kiedy rodzą 
się ich młode? Czym się żywią i dlaczego 
człowiek powinien uważać je za swoich naj-
większych sojuszników? Jakie gatunki żyją 
w Polsce i jak wyglądają? Co im zagraża i 
jak je chronić? Wykład poprowadzi doktor 
Mateusz Ciechanowski - doktor w Katedrze 

Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu 
Gdańskiego. Specjalizuje się w ekologii, 
zoogeografii i ochronie ssaków. Wykład od-
będzie się 27 marca 2010 r. w godz. 12.00 
– 12.45. Rezerwacja miejsc pod numerem 
telefonu 58 735 11 37. Udział w wykładzie 
w ramach biletu wstępu do Centrum Nauki 
EXPERYMENT. 

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). Bilet ulgowy 2 zł, bilet 
normalny 4 zł. �

Nietoperze w Experymencie

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”. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. �

Dzień otwarty I ALO

Uczestnicy i wolontariusze projektu „Łaj-
ba” zapraszają na „Kiermasz Wielkanocny” 
w dniach od 22 do 26 marca 2010 r. do 
gdyńskiej YMCA, ul. Żeromskiego 26. �

Kiermasz Wielkanocny



Gdynia, 19 marca 2010 r. - 25 marca 2010 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 944

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie 
Koło Rekreacyjno - Sportowe „PROFIT” 
zaprasza amatorskie drużyny piłkarskie 
(osiedlowe, zakładowe) do wzięcia udziału 
w rozgrywkach „Gdyńskiej Abstynenckiej 
Ligi Piłki Nożnej”. Rozpoczęcie 8. edycji ligi 
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 26.03.2010 r. 
Więcej informacji: Prezes Stowarzysze-

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

Zapisy do amatorskiej 
ligi piłki nożnej

Yacht Klub Polski Gdynia, al. Jana Pawła 
II 11 (basen jachtowy) organizuje kurs na 
patent: żeglarz jachtowy, sternik jachtowy. 
Tel. 58 620 17 01, 604 21 53 54. �

Dla przyszłych żeglarzy

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, do którego należy siedem gmin: 
Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Sopot, 
Gmina Kosakowo i Gmina Szemud, rozpo-
czął kolejną zbiórkę odpadów niebezpiecz-
nych. Jest to pierwsza zbiórka objazdowa z 
trzech zaplanowanych na ten rok. Kolejne 
we wrześniu i grudniu. 

Od mieszkańców i z placówek oświato-
wych odbierane będą następujące odpady: 

- drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny 
(nie większy niż telewizor);

- zużyte baterie i akumulatory;
- świetlówki, żarówki energooszczędne, 

termometry; 

- odczynniki chemiczne;
- farby, lakiery, rozpuszczalniki; 
- pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opako-

wania po silikonie);
- zużyte tonery;
- przepracowane oleje, smary, środki do 

konserwacji metali;
- przeterminowane lub tylko częściowo 

wykorzystane leki.
Odpady te należy przynieść do charakte-

rystycznie oznaczonego i wyposażonego w 
specjalne pojemniki samochodu. Poniżej po-
dajemy terminy i punkty postoju samochodu 
w poszczególnych dzielnicach miasta:

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

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

Odpady niebezpieczne zbierane są rów-
nież w systemie pojemnikowym:

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

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

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

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

• Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301 

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

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

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

Uwaga! Związek nie odbiera odpadów 
niebezpiecznych powstałych w wyniku pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

Przypominamy, że sprzedawcy (detaliczni 
i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego są obowiązani do nieod-
płatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości 
nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego 
samego rodzaju. 

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

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

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

19.03.2010
Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

25.03.2010
Orłowo, Mały Kack, Redłowo

8.30  Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego,  
ul. Energetyków 13 a
9.00 SP nr 39, ul. Unruga 88
9.30 Zespół Szkół nr 12, ul. Sucharskiego 
10
10.00 Zespół Szkół nr 11, ul. Porębskiego 21
10.30 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277
11.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4,  
ul. Płk. Dąbka 207
11.30 SP nr 28, ul. Zielona 53
12.00 SP nr 33, ul. Godebskiego 8
12.30 V LO, ul. Dickmana 14
13.00 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. 
Śmidowicza 49
13.30 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Cechowa 
22
14.00 - 14.30 Zespół Szkół Katolickich Pl. Św. 
Andrzeja 2

8.30 SP nr 13, ul. Halicka 8 
9.10 Zespół Szkół nr 6, ul. Wrocławska 52
9.50 Technikum Transportowe, Al. Zwycię-
stwa 194
10.30 Zespół Szkół Administracyjno-Ekono-
micznych, ul. Orłowska 57
11.10 Zespół Szkół nr 5, ul. Orłowska 27/33
11.50 - 12.30 SP nr 34, ul. Cylkowskiego 5

26.03.2010
Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack

8.30 Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Staro-
dworcowa 36
9.10 Zespół Szkół nr 13, ul. Chwaszczyńska 
26
9.50 Zespół Szkół nr 10, ul. Staffa 10
10.30 SP nr 45, ul. Wiczlińska 33
11.10 - 11.50 Zespół Szkół nr 14, ul. Nagiet-
kowa 73

Do 27 marca trwają zapisy do drugiej edy-
cji Amatorskiego Pucharu Pomorza w piłce 
nożnej. Turniej powstał z myślą o wszystkich 
tych, którzy chcą spędzać czas aktywnie, 
zdrowo i bezpłatnie. Jego głównym celem 
jest promowanie sportowo-rekreacyjnego 
modelu spędzania wolnego czasu wśród 
młodzieży, jak i rozwój piłki nożnej na terenie 
województwa pomorskiego. 

W tym roku zostało zaproszonych 8 miast. 
Przewidziano 64 miejsca, więc po 2 grupy na 
każde miasto - po 4 zespoły w grupie. 

Rejestracji drużyny można dokonać 
wypełniając formularz zgłoszeniowy znaj-
dujący się na stronie internetowej: http://
www.pp10.kejagdynia.pl/ (dział Zapisy).

Tam też znaleźć można więcej informa-
cji.  �

II Amatorski                
Puchar Pomorza 2010

Uczniowski Klub Sportowy „GALEON”, 
Gdynia ul.Morska  89/91 prowadzi dodatko-
wy nabór na zajęcia judo. Prowadzi zajęcia w 
różnych grupach wiekowych: przedszkolaki, 
dzieci, młodzież,  dorośli. Judo to bezpiecz-
ny sport podnoszący kondycję i sprawność 
fizyczną oraz korygujący postawę.

Bliższe informacje telefon 58 661 00 45  i 
609 195 851, www.galeonjudo.pl.

***
Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 

i chłopców na treningi piłki siatkowej. Zajęcia 
odbywają się w ZS nr 15 w Gdyni - Chwarz-
nie, ul. Jowisza 60. Preferowane są dzieci 

w wieku 9 - 12 lat. Zapisy:
- dziewczęta: poniedziałki, godz. 18.15
- chłopcy: wtorki, godz. 18.15
Należy zabrać sprzęt  spor towy.

***
Regu la rne  marsze  Nord ic  Wa l -

king odbywają się w godzinach poran-
nych i popołudniowych w Orłowie, Re-
dłowie, Obłużu, Karwinach i Chyloni.

Do udziału w treningach szczególnie 
zachęcamy osoby w wieku 55+. Więcej infor-
macji e-mail: anna@nordicwalking.org.pl lub 
tel. 517 379 700 oraz na www.nordicwalking.
org.pl  �

UKS MORŚWIN zaprasza sympatyków 
łucznictwa 20.03 2010 r. do hali GOSiR przy 
ul. Olimpijskiej w Gdyni w godz od 10.00 do 
14.00 na  Halowe Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Łucznictwie w kategoriach: 
dzieci, młodzicy, juniorzy, seniorzy. W godz. 
od 10.00 do 11.30 strzelać będą dzieci-mło-
dzicy a od godz 12.00 juniorzy - seniorzy. �

Łucznicy na start

Zapisy na zajęcia sportowe

14 marca br. w Warszawie w I rundzie 
Pucharu Polski seniorów nasza judoczka z 
WKS „Flota” Gdynia Kinga Kubicka zajęła III 
miejsce w kategorii 48 kg (2:1).

***
Koszykarki VBW GTK Gdynia po raz drugi 

z rzędu zdobyły Mistrzostwo Polski juniorek 
starszych. W niedzielnym finale podopieczne 
trenera Andrzeja Curyla po znakomitym me-
czu pokonały MUKS Poznań 67:64. 

Najlepszą koszykarką mistrzostw została 
Olivia Tomiałowicz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. �

Sukcesy judoczki                
i koszykarek
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona w Gdyni     
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Waszyngtona w dzielnicy Gdynia – Śródmieście, na terenie  składającym się 
z części działek gruntu nr 46/4 oraz nr 66/2 o łącznej powierzchni 2 720 m², oznaczonych na karcie mapy Nr 134 obręb Gdynia, dla których w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste Kw nr 1041 oraz Kw GD1Y/00028572/0. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie 
tymczasowego, ogólnodostępnego parkingu strzeżonego. Dzierżawca zobowiązany zostaje do zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych dla 
autobusów. Dzierżawca zobowiązany zostaje do utwardzenia przedmiotu dzierżawy materiałami podlegającymi rozbiórce po zakończeniu umowy dzier-
żawy, takimi jak: płyty jumbo, drobnowymiarowe elementy wibroprasowane lub temu podobne, bez możliwości trwałego zainwestowania .  Dzierżawca 
zobowiązany zostaje do oddania całości inwestycji w stanie o którym mowa wyżej,  do użytku w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od dnia podpisania 
umowy dzierżawy. Nie zachowanie tego warunku spowodować może rozwiązanie umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym.      
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 10064 zł   
W okresie przeprowadzania przez Gminę prac ziemnych miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000 zł.
Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty:
1. Czynsz płatny 20 – go dnia każdego miesiąca.
2.  W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług kon-
sumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę , zmiana ta nie wymaga aneksu 
do umowy.
3. Przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości  50% stawki wylicytowanej.  
4.  Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 22% oraz podatek  od nieruchomości.  
Wadium: 12 000 zł, minimalne postąpienie: 200 zł.
Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w 
terminie do 12 kwietnia 2010 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z 
regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu  dostępny jest w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 426, 
na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz warunków  dzierżawy nieruchomości pod nr tel. 58 668 81 49. 

Wakacyjne warsztaty     
w Niemczech

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni 
zaprasza młodzież w wieku 18 - 26 lat do 
wzięcia udziału w 10-dniowych warsztatach 
poświęconych mediom, które odbęda się w 
Niemczech k/Lubeki w dniach 12-21 lipca 
2010 r. 

Koszt: 100 zł. 
W programie wizyta w Hamburgu, Lube-

ce, Flensburgu, Kilonii, drukarni, siedzibie ra-
dia i TV. Warunek: bardzo dobra znajomość 
jęz. niemieckiego. Na miejscu organizatorzy 
zapewniają zakwaterowanie, pełne wyży-
wienie, ubezpieczenie. Przejazd autokarem 
Gdynia-Lubeka-Gdynia. Informacje dot. 
imprezy znajdują się w relacjach z poprzed-
nich wyjazdów w dziale seminaria i wyjazdy 
na stronie internetowej www.tpngdynia.dl.pl

Zgłoszenie chęci udziału należy prze-
słać najpóźniej do 30.03.2010 r. na adres 
tpngdynia@op.pl, tel. 513 37 46 46. �

23 marca br. (wtorek) o godz. 17.00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 12, ul. 
Opata Hackiego 33, rozpocznie się spotka-
nie z Hanną Cygler - pisarką i tłumaczką, 
autorką chętnie czytanych książek: „3 razy 
R”, „Tryb warunkowy”, „Deklinacja męska/
żeńska”, „Przyszły niedokonany”, „Przekład 
dowolny”, „Głowa anioła”, „Kolor bursztynu”, 
„Dwie głowy anioła”, „Czas zamknięty,” „Po-
konani”, „Odmiana przez przypadki”.

 Wstęp wolny! 
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu 

„Dyskusyjne Kluby Książki” - realizowanego 
pod honorowych patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.hannacygler.pl/ �

Spotkanie z pisarką
W dniach 18 - 23 kwietnia 2010 r. w Re-

zekne na Łotwie odbędzie się seminarium: 
„Theatre as a tool in non-formal education” 
Organizatorem jest Centrum Współpracy 
Młodzieży. 

Termin zgłoszeń upływa 21.03. 2010 
roku. Język roboczy: angielski.

Organizatorzy zapraszają do udziału w 
seminarium poświęconym wykorzystywaniu 
teatru w edukacji pozaformalnej. Spotka-
nie stworzy możliwość dyskusji na temat 
sposobu wykorzystania różnych form arty-
stycznych w celach polepszenia procesów 
uczenia się. Będzie również okazją do wy-
miany doświadczeń związanych z tego typu 
projektami zarówno na szczeblu lokalnym 
jak i międzynarodowym. Do udziału w semi-
narium zapraszają osoby pełnoletnie, które 
chcą nawiązać kontakty międzynarodowe 
i zdobyć nowe doświadczenia. Zapraszają 
osoby pragnące poznać nowe metody pracy 
z młodzieżą na polu pozaformalnej (po-
zaszkolnej) edukacji, a szczególnie metody 
teatralne. W szkoleniu będą uczestniczyć 
osoby z organizacji młodzieżowych z Ar-
menii, Azerbejdżanu, Cypru, Czarnogóry, 
Francji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Jordanii, 
Łotwy, Macedonii, Maroka, Niemiec, Rosji, 

Rumunii, Ukrainy, Włoch i Turcji.
Uczestnicy będą mieli okazje do nawiąza-

nia kontaktów z organizacjami z różnych kra-
jów europejskich, poznania zasad Programu 
„Młodzież w Działaniu”. Zajęcia będą prowa-
dzone w formie interaktywnych warsztatów, 
podczas których uczestnicy zaprezentują 
swoje organizacje oraz wymienią się swoimi 
doświadczeniami z projektów. 

Koszty transportu, wyżywienia, zakwa-
terowania oraz programu pokrywają orga-
nizatorzy. Uczestnik pokrywa jedynie część 
kosztów udziału w kwocie 600 zł, którą po-
winien wpłacić na konto bankowe Centrum 
Współpracy Młodzieży po otrzymaniu infor-
macji o zakwalifikowaniu na seminarium.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie.

Aby wziąć udział w kwalifikacji do udziału 
w projekcie należy przesłać do Centrum 
Współpracy Młodzieży faxem (58 660 64 45) 
lub pocztą elektroniczną (martyna@cwm.
org.pl), najpóźniej do 21.03.2010 wypełnio-
ny w języku angielskim komputerowo lub 
czarnym długopisem drukowanymi literami 
formularz zgłoszeniowy (Application Form) 
– do pobrania na www.cwm.org.pl. �

Seminarium dla młodzieży

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27                    
 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 4 845 000 euro

na „Przebudowę i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem                 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27”

W dniu 15.03.2010r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 
71708-2010. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót w budynku szkoły na parterze (stołówka 
z wydawalnią) oraz w piwnicy (kuchnia wraz z zapleczem)
CPV   45110000-1 zakres robót: roboty rozbiórkowe; CPV 45400000-1zakres robót: roboty budow-
lane, wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; CPV 45330000-9 zakres robót: hydraulika 
i roboty sanitarne; CPV 45331210-1 zakres robót:instalowanie wentylacji; 45311200-2 zakres robót: 
instalacje elektryczne wewnętrzne. Pożądany termin realizacji zamówienia – 27 sierpnia 2010 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w  sekretariacie siedziby 
Zamawiającego Gdynia, ul. Witomińska 25/27, na pisemne zamówienie za opłatą 150 zł dokonaną 
w kasie lub na konto: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni Nordea Bank Polska nr:66 1440 1026 
0000 0000 0034 0178 lub pobrać ze strony internetowej  http://www.gdynia.pl/bip/jednostki 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Panie mgr Krystyna Zdunek - dyrektor 
i mgr Maria Figiel - kierownik administracyjno-gospodarczy - tel. 58 620 72 25.
Ofertę opisaną: „Przetarg nieograniczony do 4 845 000 euro na Przebudowę i remont kuchni i sto-
łówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Nie otwierać przed 
29 marca 2010 r. godz 11.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 29 
marca 2010 r. godz.10.00. Wymagane jest wadium w wysokości 7 000 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
ul. Bema 33 

poszukuje pracowników na stanowisko:
- starszego referenta ds. administracji w 
wymiarze 0,87 etatu; 
- sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu. 
Kandydaci proszeni są o składanie ofert do 
dnia 23.03.2010 r.
Telefon kontaktowy: 58 622 83 72.
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„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 944	 Gdynia, 19 marca  2010 r. - 25 marca 2010 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających                                     
na „rozbudowie wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2010r., sygn. numerem 64318-2010. Kod  CPV:  
45000000-7, 45453000-7.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia  obejmuje:
a) rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz rozbiórkę betonowych i asfaltowych nawierzchni oraz wygrodzeń pla-
cu,
b) dobudowę budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego, przyległego do południowej ściany budynku istniejącego wraz z insta-
lacjami, 
c) przebudowę i adaptację istniejącego budynku wynikającą z jego rozbudowy i powiązania komunikacyjnego obu części, które będą połączone 
przejściem przez piwnicę.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2010 r. wykonanie przebudowy w istniejącym budynku szkoły i 180 dni od dnia podpisania 
umowy, jako termin wymagany  na zakończenie realizacji rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu działki szkoły. 
3. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50.000 zł.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90%  i termin wykonania zamówienia 10%. Termin związania ofertą 30 dni.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamó-
wienie za opłatą 200 zł, dokonaną w kasie lub na konto: Urząd Miasta Gdyni nr Nordea Bank 44144010260000000000335045  lub  pobrać ze strony 
internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
7. Termin składania ofert – do dnia 30.03.2010 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (III piętro) ul. 10 Lutego 24, 
81-364 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2010 r. o godz. 11.00 w pok. 303 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (III piętro), ul. 10 
Lutego 24, 81-364 Gdynia.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym 
do kontaktów z Wykonawcami jest  Beata Brzostowska,  tel.: (58) 66 82 304, Wydział Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                 
na realizację zadań dotyczących aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni

Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 30000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31.  
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 maja 2010 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2010 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 19 kwietnia 2010 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 kwietnia 2010 r. 
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego 
portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. 336 wykazów: 
1. lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 4, o powierzchni 
33,77 m² dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr GD1Y/00096562  przeznaczonego 
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Z wlasnością lokalu zwiazany jest udział wynoszący 2134/10.000 części w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu oznaczonego na km. 73 , obręb Gdynia jako działka nr 6 o powierzchni 416 m², 
objętego Kw nr 27350. Wykaz nr 809/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14223/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2010 r. wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 11 
marca 2010 r. do 1.04.2010 r.
2. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na parterze budynku przy ul. Orłowskiej 4 o powierzchni 
30,50 m², dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr GD1Y/00096563 przeznaczonego 
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Z własnością lokalu związany jest 
udział wynoszący 1917/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na 
km. 73 obręb Gdynia jako działka nr 6 o powierzchni 416 m², objętego Kw nr 27350.  
Wykaz nr 808/10/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14222/10/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 9 marca 2010 r. wywieszony został na okres 21 dni tj. od dnia 11 marca 2010 r. do 
dnia 1 kwietnia 2010 r.

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 stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonych przy al. Zwycięstwa/ul. 
Orłowskiej w Gdyni, oznaczonych na karcie 
mapy 81, obręb Gdynia jako działki: 
nr 1050/387, o pow. 3 623 m², nr 1063/387, 
o pow. 375 m², nr 1055/387, o pow. 81 m², 
nr 1056/387, o pow. 57 m², nr 1057/387, o 
pow. 55 m², zapisanych w księdze wieczystej 
KW GD1Y/101284/0 Sądu Rejonowego w 
Gdyni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym w celu dołączenia do nieru-
chomości przyległej.
Wykaz nr 807/2010/V/M, stanowiący załącznik 
do Zarządzenia nr 14216/10/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2010 r., wywieszo-
ny jest na okres 21 dni, tj. od 11 marca 2010r. 
do 1 kwietnia 2010 r.

Dyrektor Przedszkola w Gdyni,        
ul. Chwarznieńska 136

zatrudni: nauczyciela  studentkę V roku, ab-
solwentkę  pedagogiki  przedszkolnej lub
wczesnoszkolnej z przygotowaniem mu-
zycznym. 
Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, 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  na czas  oznaczony 
– 20 lat  w  drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy:
•  ul. Spółdzielczej oznaczonej na karcie mapy 83, obręb Gdynia o łącznej powierzchni 6.380 m²   
obejmującej  działki nr 98/17,  96/16  zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni  KW 
13612 nr  97/16  zapisaną w  księdze wieczystej Sądu  Rejonowego w Gdyni  KW GD1Y/00024354/8,  
z  przeznaczeniem  na  budowę i prowadzenie  pawilonu gastronomicznego, urządzenie  terenu  
zielenią  oraz  infrastrukturą techniczną.
Wykaz nr 806/2010/V/M  stanowi  załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14211/10/
V/M z dnia 9.03.2010r. Wykaz wywieszono na  okres 21 dni od dnia 16.03.2010 r. do 6.04.2010 r. 
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Centrala UM Gdynia.........................(58) 668 80 00

TELEFONY ALARMOWE

Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
Przewozy transportowe wystawiane przez lekarzy NZOZ 
kierowane do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(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

Kolejnych czterech artystów, którzy wy-
stąpią na Open’er Festival ogłosił w czwartek 
11 marca 2010 r. organizator imprezy firma 
Alter Art. Są to: 

- Ben Harper - znany głównie w Stanach 
Zjednoczonych muzyk grający wraz ze swoją 
grupą Rentless7 blues, rock i folk; 

- Empire Of The Sun - australijski duet, 
który zadebiutował rok temu, zaprezentuje 
psychodelię połączoną z elektroniką; 

- Klaxons - kultowa brytyjska grupa sceny 
new rave, łącząca indie rock i elektronikę; 

- Matisyahu - ortodoksyjny Żyd tworzący 

muzykę reggae i hiphop i śpiewający o swo-
ich uniesieniach religijnych. 

Inne gwiazdy festiwalowego święta to 
m.in.: Gorillaz Sound System, Hot Chip, 
Kasabian, Mando Diao, Massive Attack, 
Pavement, Pearl Jam, The Hives, Tina-
riwen.

Dziewiąta edycja Heineken Open’er Fe-
stival odbędzie się w dniach 1 - 4 lipca 2010 
na lotnisku Babie Doły (Kosakowo). 

Wszystkie informacje dotyczące festiwalu  
na stronie www.opener.pl. �

Kolejne gwiazdy Open’era

We wtorek 23 marca, Klub Filmowy „Ri-
wiera” zaprasza na „Konsumentów” Huberta 
Gotkowskiego. Seans rozpocznie się o 
godzinie 18.00 w sali 213 Klubu /ul. Zawiszy 
Czarnego 1 w Gdyni/. Wstęp wolny.

Akcja filmu „Konsumenci” rozgrywa się 
w ciągu jednego tygodnia. Rozpoczyna 
się po imprezie, podczas której umiera 
dziadek organizatorki - młodej dziewczyny. 
Jak się później okazuje, przed śmiercią 
zdążył napisać dość oryginalny testament. 
Dotyczy on Michała – jednego z głównych 

bohaterów filmu.
Marcin Kabaj za rolę w filmach „Stiudent 

II” i „Konsumenci” otrzymał honorowe wy-
różnienie na 34. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. 

W Klubie  Filmowym „Riwiera” oglądali-
ście już filmy Huberta Gotkowskiego: „Koper-
ta”, „Student”, „Stiudent II”, „ Przepraszam”, 
„Manna”. Obsada aktorska: Katarzyna 
Chorzępa, Paweł Gładyś, Marta Gwizdak, 
Wojciech Smotryś, Agnieszka Majka, 
Marcin Kabaj. �

W Klubie „Riwiera”

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 
1.05.2010 r. oraz  na trasie: Elbląg - Ostróda 
(cała trasa) w dniu 2.05.2010 r.;

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

- Warszawa na Weekend Majowy w ter-
minie 1- 3.05.2010 r.;

- Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem w 
dniu 17.07.2010 r. w super cenie. 

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 

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

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

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

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

- kurs na kierowników w placówkach 

wypoczynku 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.

***
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 odbędę się eliminacje do 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego - etap miejski. 
Zgłoszenia 3-osobowych drużyn ze Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych należy przesyłać e-mail’em 
na adres: morski@gdynia.pttk.pl lub faxem 
na nr 58 621 75 24 do Oddziału Morskiego 
PTTK w Gdyni w terminie do 10.04.2010 r. �

Wiadomości turystyczne

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza  
sympatyków i pasjonatów wielkich przygód 
do Domku Żeromskiego w czwartek 25 
marca o godz. 18.00 na spotkanie z podróż-
nikiem Krzysztofem Skokiem, laureatem 
Kolosów 2009. Opowie o swoich przygodach 

i przeżyciach w samotnej podróży rowerem 
z Sopotu do Chin, na igrzyska olimpijskie. 
Przejechał 10 tys. km w ciagu 123 dni. Opisał 
to w książce „Rowerem na igrzyska”, ktorą 
będzie w Orłowie podpisywał. �

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza
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1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1:

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

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.
- 27.03 -11.04.2010 - Wystawa „Chromy i 

achromy” – VI edycja Wojewódzkiego Prze-
glądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli 
Przegląd, który objęty jest patronatem Pre-
zydenta Miasta Gdyni, kierowany jest do 
nauczycieli zajmujących się różnorodnymi 
formami twórczości plastycznej, a prace są 
poddane życzliwej ocenie Artystów - Wy-
kładowców z Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku. Najlepsze z nich są nagradzane, 
wyróżniane oraz wyeksponowane na wysta-
wie w Muzeum Miasta Gdyni. Wernisaż prac 
plastycznych odbędzie się 26 marca 2010 
roku o godz. 17.00.

Organizatorzy: Zespół Szkół nr 12 w 
Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni.

- 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

***
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 
pracować w teatrze i telewizji w Londynie. 
Edukację kontynuowała w London College of 
Printing, następnie pracowała w wydawnic-
twach w Londynie i Oxfordzie. Obecnie zaj-
muje się malarstwem olejnym na płótnie. 

***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza na 

wystawę malarstwa marynisty Artura Bara-
nowskiego w Małej Galerii Klubu przu. ul. 
Zawiszy Czarnego 1. 

Artur Baranowski - artysta malarz i archi-
tekt, ukończył Państwową Wyższą 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 maryni-
styka, pejzaż, kwiaty oraz portet. Wystawa 
czynna do 29 marca, od pon. do pt. w godz. 
8.00 - 15.00 oraz w sob. i nd. na życzenie. 
Wstęp wolny.

***
Od 20.03. do 18.04.2010 r. w Akwarium 

Gdyńskim można będzie oglądać wystawę 
pt.: „Fotografia dzikiej przyrody” (Wildlfe 
Photographer of the Year 2002 - 2009). 

Wystawę tworzą zwycięskie prace z 
konkursów fotograficznych Wildlife Photo-
grapher of the Year,  z lat 2002 – 2009, or-
ganizowanych przez BBC Wildlife Magazine 
oraz Natural History Museum w Londynie.

Konkurs odbywa się rokrocznie od 1964r. 
i w miarę swojego rozwoju stał się najbar-
dziej cenionym i największym w świecie 
przedsięwzięciem z zakresu fotografii dzikiej 
przyrody. Każdorazowo jego efektem jest 
wystawa, pokazywana w kilkudziesięciu 
krajach na wszystkich kontynentach i ósmy 
rok z rzędu w Polsce. Na ostatnią edycję 
konkursu zgłoszono 43 tys. zdjęć, wyko-
nanych przez ponad 3,7 tys. fotografów, 
z 94 krajów. Wystawa ma ogromny walor 
edukacyjny, ukazując nam dramatyzm 
i różnorodność życia na Ziemi oraz in-
spirując do dbałości o nią w przyszłości.

Patronat Honorowy nad wystawą objęli: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Minister Środowiska.Partnerem wysta-
wy w Polsce jest Izba Gospodarcza Wodo-
ciągi Polskie. Organizatorem wystawy w Pol-
sce jest Agencja Zegart - Jerzy Zegarliński.

***
Do 21.03.2010 r. w Galerii Debiut, ul. 

Orłowska 8, można oglądać wystawę 
linorytów Marianny Paszkowskiej. Pre-
zentowe prace są podsumowaniem 6 
- letniej fascynacji tą techniką graficzną. 
Inspiracją do powstania grafik są często 
tematy muzyczne lub zaczerpnięte z historii 
sztuki. Marianna jest uczennicą VI OSSP 
w Zespole Szkół Plastycznych. Obecnie 
zajmuje się grafiką cyfrową i animacją. �

19 marca o godz.17.00 Stowarzyszenie 
Promocji Artystów Wybrzeża ERA  ART 
wraz z Klubem „Gazety Polskiej” w Gdyni 
zapraszają na spotkanie z Janem Pietrza-
kiem połączone z promocją jego książki „Jak 
obaliłem komunę”. Spotkanie odbędzie się 
w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 /I piętro/. 

Wstęp wolny. Po spotkaniu możliwość 
zakupu książki. �

Wystawy

Promocja książki

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
19 .03 pt godz . 9 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA
19 .03 pt godz . 11 .30 PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA
19 .03 pt godz . 19 .00 MY FAIR LADY
20 .03 sb godz . 19 .00 MY FAIR LADY,
21 .03 nd godz . 17 .00 MY FAIR LADY
22 .03 pon godz . 19 .00 PIASEK & SEWERYN KRAJEWSKI
24 .03 śr godz . 11 .00 STRASZNE DZIECI,
24 .03 śr godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU
25 .03 czw godz . 11 .00 STRASZNE DZIECI,
25 .03 czw godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU

Teatr Miejski im. W. Gomrowicza
19 .03 pt godz .19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
20  .03 sb godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
21 .03 nd godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM 
24 .03 śr godz . 19 .00 KAMIENIE W KIESZENIACH 
25 .03 czw godz . 19 .00 KAMIENIE W KIESZENIACH 

31.03.o godz. 20.00 w „Bohema Jazz 
Club” w Gdyni rozpocznie się Konkurs po-
etycki „Bohema Slam Nr 2”. 

Organizatorzy: „Bohema Jazz Club” w 
Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni. �

W Bohemie...

Miejska Biblioteka Publiczna serdecz-
nie zaprasza 24 marca o godz. 17.00 do 
Ośrodka Kultury Kaszubsko - Pomorskiej, 
al. Marsz. Piłsudskiego 18 na wieczór poezji 
„Kaszubskie Anioły”. Wystąpią Ida Czaja, 
Magdalena Kropidłowska (recytacja), Ta-
tiana Kuśmierska (śpiew) oraz Stanisław 
Buła (ilustracja muzyczna). Podczas spotka-
nia zaprezentowane zostaną utwory w języku 
kaszubskim: Romana Drzeżdżona, Jana 
Piepki, Tytusa Kamila Rolskiego, Idy Czaja 
oraz Tatiany Kuśmierskiej. Wstęp wolny. �

Wieczór poezji

26 marca 2010 r. w Teatrze Miejskim w 
Gdyni zaprezentowane zostanie premierowe 
przedstawienie sztuki Samuela Beckett’a 
„Ostatnia taśma”. Przekład: Antoni Libera, 
reżyseria: Katarzyna Deszcz. W roli Krappa: 
Eugeniusz K. Kujawski.

„Ostatnia taśma” to obraz starego czło-
wieka, który swą przeszłość rozpamiętuje 
odsłuchując taśmy z nagraniami swoich 
wypowiedzi z dnia 39–tych urodzin. Frag-
menty monologów z taśm przeplatają się 
z komentarzami 69-letniego Krappa, który 
niejednokrotnie bardzo surowo ocenia swoje 
ówczesne poglądy i odczucia dając dowód 
na to, że to co istotne w człowieku z upływem 
czasu przybiera róże formy, role i znaczenia. 
Typowy, beckettowski tragizm istnienia wy-
łania się z obrazu starego, rozgoryczonego 
Krappa, dla którego przesłuchiwanie taśm 
z przeszłości jest formą rozliczania się z 
samym sobą.

Informacje o biletach: Teatr Miejski im. 
Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26, 
www.teatrgombrowicza.art.pl, tel. 58 660 59 
22. �

Premiera                           
w Teatrze Miejskim

Repertuar teatralny


