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28 marca br. świętować będziemy 65. 
rocznicę zakończenia walk o wyzwolenie 
Gdyni spod hitlerowskiej okupacji. 

Uroczystości z tej okazji na Skwerze 
Kościuszki przed Płytą Pomnika Marynarza 
Polskiego rozpoczną się o godz. 12.00.  �

65. rocznica                   
wyzwolenia Gdyni

19 kwietnia 2010 roku mija ostateczny 
termin złożenia karty zgłoszenia dziecka do 
wybranego przedszkola w Gdyni. Prowa-
dzona jest rekrutacja dla dzieci 3-letnich i 
uzupełniająca dla 4 i 5-latków. W gdyńskich 
placówkach samorządowych przygotowano 
4800 miejsc, natomiast w placówkach niesa-
morządowych miejsc jest około 600. 

Wstępne listy z nazwiskami dzieci, które 
do przedszkola zostaną przyjęte, wywieszo-
ne będą 27 kwietnia br. o godz. 15.00.

Rodzice, którzy nie zgodzą się z decyzją 
komisji kwalifikacyjnej w przedszkolu, do 30 
kwietnia będą mogli od tej decyzji się odwo-
łać, a ostateczne listy dzieci przyjętych do 
przedszkola wywieszone zostaną 7 maja o 
godz. 15.00. Pomiędzy 10 a 31 maja 2010 
roku rodzice przyszłych przedszkolaków  
będą mieli czas na podpisanie umów z dy-
rektorem placówki.

Warto dodać, że aż 75% dzieci w wieku 
przedszkolnym jest w Gdyni objętych tą 
formą opieki. 

I bardzo ważna informacja: dyrektorzy 
gdyńskich przedszkoli przyjmują dzieci, w 
miarę wolnych miejsc, do placówek przed-
szkolnych przez cały rok! W poszczególnych 
przedszkolach zwalniają się pojedyncze 
miejsca (dzieci np. często chorują, w związ-
ku z czym rodzice rezygnują z miejsca w 
przedszkolu). Warto tu przytoczyć liczby 
z września ubiegłego roku, kiedy to przed 
wakacjami brakowało 150 miejsc dla ma-
luchów, a już po wakacjach okazało się, że 
w przedszkolach jest jeszcze 70 wolnych 
miejsc.  �

Przedszkola czekają            
na maluchy

W programie obchodów Gdyńskich Dni 
Zadumy zaplanowano na środę 7 kwietnia o 
godzinie 16.00 w Galerii Ratusz na I piętrze 
Urzędu Miasta Gdyni wernisaż wystawy Oj-
ciec Święty w fotografii Roberta Kwiatka.

Autor zdjęć dorastał w czasie pontyfika-
tu Jana Pawła II i - jak sam o sobie mówi 
– dorastał przy Nim, najpierw jako uczestnik 
pielgrzymek Ojca Świętego do Polski, a 
następnie jako fotoreporter dokumentujący 
dla prasy Jego podróże.

Prezentowane na wystawie zdjęcia są 
zapisem pielgrzymek Ojca Świętego, a 
zarazem osobistą wypowiedzią ich autora, 
dla którego możliwość kontaktu – czasem 
bezpośredniego – z Janem Pawłem II była 
zawsze doświadczeniem odbieranym bar-
dzo głęboko. Robert Kwiatek to wieloletni 
fotoedytor i fotoreporter trójmiejskiej pra-

sy; uczestnik wystaw fotografii prasowej; 
nagradzany i wyróżniany - między innymi: 
w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej, 
wielokrotnie w Konkursie Pomorskiej Foto-
grafii Prasowej, laureat nagród arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego, prezydenta 
miasta Gdańska, marszałka województwa 
pomorskiego, Agencji Reuters, „Gazety Wy-
borczej”. W tej nietypowej galerii na ścianach 
przestronnych korytarzy można podziwiać 
prace zarówno najlepszych artystów, jak i 
tych, którzy dopiero stoją u progu wielkiej 
kariery. To przestrzeń dobrze znana, lubiana 
przez mieszkańców naszego miasta i często 
przez nich odwiedzana.

Wystawa 40 prac Roberta Kwiatka będzie 
prezentowana do 23 kwietnia 2010 r. �

Uwaga uczestnicy Konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2010”! Termin składania biznespla-
nów, przez osoby zakwalifikowane do II etapu 
Konkursu, upływa 31 marca 2010 r. (środa). 
Konkursowe biznesplany należy przesyłać 
na adres: Urząd Miasta Gdyni. Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdy-
nia. Koperty powinny zostać opatrzone dopi-
skiem „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
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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.

Mały procent – wielka sprawa

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.

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.GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE 
POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ AL-
ZHEIMERA 

Stowarzyszenie od 1994 roku niesie 
pomoc rodzinom dotkniętym chorobą Alzhe-
imera i innymi schorzeniami otępiennymi w 
zakresie poradnictwa medycznego, terapii 
psychomotorycznej, grup wsparcia, jak 
również kształcenia opiekunów zaangażo-
wanych w opiekę nad chorymi. 

Numer KRS 0000015721
2. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE IN-

TEGRACYJNE „PROMYK”
Promyk działa na rzecz osób niepełno-

sprawnych i dzieci z rodzin potrzebujących 
wsparcia. Prowadzi samodzielnie: Ośrodek 
Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego 
i Świetlicę Socjoterapeutyczną „Nadzieja”. 
Realizuje wiele nowatorskich projektów, 
jak np. udział osób niepełnosprawnych w 
rejsach żeglarskich, spływach kajakowych, 
wspinaczkach górskich, a w planach ma 
uruchomienie spółdzielni socjalnej zatrud-
niającej 50 osób. 

Numer KRS 0000064016
3. GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE 

OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN                 
I PRZYJACIÓŁ „EFFETHA”

Stowarzyszenie od ponad 12 lat zajmuje 

się osobami głuchoniemymi, z wadami słu-
chu i mowy oraz ich rodzinami. Celem tych 
działań jest łagodzenie skutków niepełno-
sprawności, likwidowanie barier, na jakie 
napotykają głuchoniemi w życiu codzien-
nym oraz zapobieganie ich społecznemu 
wykluczeniu. 

Numer KRS 0000111694
4. KASZUBSKA FUNDACJA REHABI-

LITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA”

Fundacja od 12 lat niesie pomoc osobom 
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom na 
terenie Kaszub. Prowadzi trzy ośrodki reha-
bilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, dzięki 
którym możliwe jest prowadzenie systema-
tycznej rehabilitacji ruchowej, funkcjonalnej 
i społecznej dzieci i młodzieży najbardziej 
poszkodowanej przez los. 

Numer KRS 0000054195
5. KRAJOWE TOWARZYSTWO AU-

TYZMU 
Towarzystwo inicjuje i wdraża różne 

formy opieki i terapii dla osób z autyzmem 
i ich rodzin. Należą do nich: warsztaty tera-
pii zajęciowej, zajęcia integracyjne, grupy 
wsparcia, obozy, szkolenia itp. 

Numer KRS 0000053601 
6 .  MIEJSKI  KLUB ŻEGLARSKI 

„ARKA” 
To liczący się klub żeglarski w kraju i w 

Europie w olimpijskiej klasie Laser. Prowadzi 
wszechstronne szkolenie dla małych dzieci 
w klasie „Optimist” oraz dla zaawansowa-
nych zawodników, a także organizuje obozy 
żeglarskie, narciarskie, naukę pływania, 
zajęcia na lodowisku, w sali sportowej i w 
terenie. 

Numer KRS 0000077987
7. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO 

OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS”
Towarzystwo prowadzi pięć schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, m.in. gdyńskie Ciap-
kowo, pogotowie interwencyjne dla zagubio-
nych i zranionych zwierząt oraz wszelkiego 
rodzaju działania na rzecz ochrony i poprawy 
warunków życia czworonogów. 

Numer KRS 0000069730
8. POLSKI CZERWONY KRZYŻ. MIEJ-

SKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW 
KRWI W GDYNI 

Klub zajmuje się propagowaniem krwio-
dawstwa, popularyzacją tej idei w szkołach 
oraz organizowaniem ambulansowych zbió-
rek krwi na terenie Trójmiasta. 

Numer KRS 0000225587
9. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI „TACY 
SAMI”

Stowarzyszenie powołało do życia 
Gdyńską Szkołę Społeczną, która realizuje 
postulaty integracji młodzieży zdrowej z 
dziećmi z dysfunkcją wzroku. W 2002 roku 
Gdyńska Szkoła Społeczna otrzymała medal                
w konkursie „Gdynia bez barier”. 

Numer KRS 0000136608
10. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMY-
SŁOWYM KOŁO W GDYNI 

Stowarzyszenie prowadzi działalność te-
rapeutyczno-rehabilitacyjną na rzecz osób z 
upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Pod 
jego egidą działa także osiągający sukcesy 
teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”. Udział  w 
zajęciach tego typu pozwala osobom upośle-
dzonym uczestniczyć  w życiu społecznym 
i kulturalnym. 

Numer KRS 0000093655 c.d.n.
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1. W poprzednim odcinku „Trzeźwo 
myśląc ...” przedstawiliśmy problem 
współuzależnienia, jaki jest udziałem 
dzieci osób uzależnionych, także już 
tych dorosłych – DDA. W jaki sposób 
uzależnienie członka rodziny przeżywają 
partnerzy tych osób – małżonkowie czy 
konkubenci?

Współuzależnienie to utrwalona forma 
uczestnictwa w długotrwałej i niszczącej 
sytuacji życiowej, związanej z patologiczny-
mi zachowaniami partnera prowadząca do 
ograniczenia wyboru postępowania przez 
partnerkę (lub partnera). Choroba uzależnie-
nia partnera wpływa na cały system rodzinny, 
a jej skutki można rozpoznać również w 
partnerze  osoby uzależnionej. I odwrotnie, 
określone postawy i zachowania członka 
rodziny rozwijają system podtrzymujący 
uzależnienie. 

Osoby uzależnione są zamknięte we 
własnym świecie wewnętrznym i odizolo-
wane od rzeczywistości, mają inne potrzeby 
(skoncentrowane na substancji psychoak-
tywnej lub zachowaniach nałogowych), inną 
hierarchię wartości. Współuzależniony part-
ner, który za wszelką cenę nie chce rozpadu 
związku, ulega złudzeniom i nieracjonalnie 
interpretuje zachowania osoby uzależnio-
nej. Jedną z cech osoby współuzależnionej 
jest przekonanie o swojej zdolności do wy-
wierania znaczącego wpływu na drugiego 
człowieka, pomimo powtarzających się 
niepowodzeń i cierpień z tym związanych. 

Osoba współuzalezniona jest jednocześnie 
„ratownikiem”  bliskiej sobie osoby i jej 
prześladowcą („kontrolerem”). Jest także 
jedną z ofiar tego patologicznego związku, 
który daje niewiele, natomiast bardzo wiele 
kosztuje. Charakterystyczne zachowania 
osoby współuzależnionej to: poddanie się 
rytmowi picia lub brania osoby uzależnionej, 
przejmowanie za niego odpowiedzialności, 
obsesyjne kontrolowanie go, pomaganie i 
nadmierne opiekowanie się nim (np. niedo-
puszczanie do tego, aby ponosił on pełne 
konsekwencje swojego uzależnienia i zacho-
wań z tym związanych), wysoka tolerancja 
na różnego rodzaju patologiczne zachowa-
nia osoby uzależnionej, z jednoczesnym 
poczuciem winy („to przeze mnie”) i małej 
wartości oraz zaniedbywaniem samego 
siebie. Wszystkie te zachowania powodują 
komfort picia lub brania u osoby uzależnio-
nej i często uniemożliwiają szansę podjęcia 
przez nią leczenia. 

2. Co może więc robić partner czy part-
nerka osoby uzależnionej, aby naprawdę 
pomóc jej i sobie?

Nie należy zapominać, że uzależnienie 
to choroba przewlekła, więc trzeba ten 
fakt zaakceptować i przestać się wstydzić, 
nie należy traktować uzależnionego jak 
niegrzeczne dziecko. Wątpliwy sens ma 
robienie wyrzutów i wdawanie się w kłótnie, 
szczególnie wtedy, gdy uzależniony jest „pod 
wpływem”, wygłaszanie kazań, wykładów. 
Również moralizowanie nie ma większego 

sensu, ponieważ prawdopodobnie on to 
wszystko wie, można natomiast go spro-
wokować do dalszych kłamstw i obietnic, 
których nie będzie w stanie dotrzymać. 
Dając się okłamywać i udając, że się w nie 
wierzy, można doprowadzić do tego, że 
uzależniony dojdzie do przekonania, że po-
trafi wszystkich przechytrzyć. Emocjonalne 
szantażowanie powoduje u uzależnionego 
poczucie winy, które musi zagłuszyć alko-
holem lub narkotykami. Nie warto również 
wypowiadać słów, których nie jest w stanie 
się spełnić, bo nie będzie ich traktował po-
ważnie. Nie ma sensu również: sprawdzać, 
ile uzależniony naprawdę pije, bierze, szu-
kać schowanego alkoholu, chować go lub 
wylewać, bo skłania to osobę uzależnioną 
do bardziej desperackich prób zdobycia 
substancji uzależniającej, a i tak znajdzie 
sposób, żeby się napić etc. Nie należy też 
robić za alkoholika lub narkomana niczego, 
co mógłby zrobić sam, usuwać problemy, 
chronić przed ponoszeniem konsekwencji. 

Te wszystkie działania są bardzo trudne 
dla osoby współuzależnionej, więc aby możli-
wa była prawdziwa i skuteczna pomoc sobie, 
a przy okazji osobie uzależnionej, warto sko-
rzystać z terapii dla osób współuzależnionych. 

W Gdyni taką pomoc można uzyskać 
w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależ-
nień (przy  ul. Reja 2A, tel.58/6216135. 

W następnym odcinku „Trzeźwo myśląc” 
poruszymy temat współuzależnienia u rodzi-
ców uzależnionych dzieci. c.d.n.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, ul. Reja 2a, przekazuje Państwu informacje dotyczące problemu uzależnień i 
terapii. Oto część dziewiąta cyklu. Osoby, które zechcą dowiedzieć się więcej, mogą kontaktować się z pracownikami ośrodka pod nr 
tel. 58 621 61 35, fax 58 621 61 35, e-mail: narko@opitu.pl.

Trzeźwo myśląc - część IX

32 nowe bezpłatne punkty dostępowe 
Internetu bezprzewodowego tzw. hot spoty/
WiFi, zostały uruchomione w Gdyni. Nowo-
powstałe punkty uzupełniają 6 dotychczas 
istniejących, które swoim zasięgiem obejmu-
ją miejsca najpopularniejsze wśród turystów: 
Skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II, marinę, 
plażę w Śródmieściu, pl. Grunwaldzki, Park 
Rady Europy oraz Bulwar Nadmorski w 
okolicach al. Marsz. Piłsudskiego. 

Oto lista nowych punktów dostępowych:
Budynek Zespołu Szkół nr 7, ul. Stawna 

4-6, Budynek Zespołu Szkół nr 9, ul. Chyloń-
ska 227, Budynek Zespołu Szkół nr 10, ul. 
Leopolda Staffa 10,  Budynek Zespołu Szkół 
nr 11, ul. Adm. Kazimierza Porębskiego 21, 
Budynek Zespołu Szkół nr 13, ul. Chwasz-
czyńska 26, Budynek Zespołu Szkół nr 14, 
ul. Nagietkowa 73, Budynek Zespołu Szkół 
nr 15, ul. Jowisza 60, Budynek Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Płk. 
Stanisława Dąbka 207, Budynek Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2, ul. Chylońska 237, 
Budynek Centrum Kultury, ul. Łowicka 51, 
Budynek Gimnazjum nr 4, ul. Stefana Okrzei 
6, Budynek Przedszkola Samorządowego 
nr 28, ul. Narcyzowa 3, Budynek  III Liceum 
Ogólnokształcącego, ul. Legionów 27, Bu-
dynek Przedszkola Samorządowego nr 46, 
ul. Pusta 9, Budynek Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Płk. 
Dąbka 277, Budynek Szkoły Podstawowej 
nr 10, ul. Morska 192, Budynek Zespołu 

Szkół nr 2, ul. Wolności 25, Budynek Szkoły 
Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53, Budynek 
Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 
8, Budynek Szkoły Podstawowej nr 34, ul. 
Cylkowskiego 5, Budynek Szkoły Podsta-
wowej nr 35, ul. Uczniowska 1, Budynek 
Szkoły Podstawowej nr 37, ul. Wiczlińska 
93, Budynek Szkoły Podstawowej nr 45, 
ul. Wiczlińska 33, Budynek Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 
48, Budynek Restauracji „Rodizio el Toro”, 
ul. Mickiewicza 1/3, Budynek Zespołu Szkół 
Plastycznych, ul. Orłowska 8, Budynek 
Gdyńskiego Centrum Biznesu, Plac Ka-
szubski 8, Budynek UM Gdyni, ul. Zakręt 
do Oksywia 10,  Budynek UM Gdyni, aleja 
Zwycięstwa 291, Budynek UM Gdyni, aleja 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, Budynek UM 
Gdyni, ul. 10 Lutego 24, Budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Filia nr 9, ul. 2 Morskie-
go Pułku Strzelców 9.

Do każdego hot spota zostało podłączone 
łącze 1Mbs/256 Kbs (download/upload). 
Usługa jest dostępna 24 godziny, 7 dni w 
tygodniu. Punkty działają w zasięgu ok. 200-
300 m, ale anteny są kierunkowe, ustawione 
na konkretny obszar. By się zalogować 
wystarczy wybrać sieć bezprzewodową o 
nazwie GDYNIA_FREE i zatwierdzić regu-
lamin. Połączenie jest udostępniane na 1 
godzinę. Po tym czasie należy się ponownie 
zalogować.  �

Gdynia w sieci - 32 nowe hot spoty już działają

„Od tygodnia wiosnę mamy i na zbiórkę 
zapraszamy” pod takim hasłem odbędzie się 
najbliższy ambulansowy pobór krwi.

31 marca 2010r w godz. 9.00-13.00 
przy Budynku Komendy Miejskiej Policji w 
Gdyni odbędzie się ambulansowy pobór 
krwi. Będzie to już IV akcja w tym roku, 
zorganizowana przez Policyjny Klub HDK w 
Gdyni. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych, przypominamy o posiadaniu przy 
sobie dokumentu tożsamości. Dla dawców 
przewidziane drobne gadżety klubowe. �

Ambulansowy                
pobór krwi

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 kwiet-
nia 2010 r. pod adresy: e-mail: kontakt@

ruchdlagdyni.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 27 - 28 marca 2010 r. (sobota 
- niedziela) w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Gdyni (ul. Kazimierza Górskiego 8), w 
godzinach 10.00-17.00, odbędą się Targi 
Mieszkaniowe tabelaofert.pl. Znaleźć tam 
będzie można szeroką ofertę deweloperów 
z Gdyni i okolic (Rumii, Redy i Wejherowa). 
Na targach zapowiedziały swą obecność 
takie firmy jak: Ekolan, Grupa Inwestycyjna 
HOSSA, Panorama Development, Semeko, 
Shiraz II, Eurostyl, Maxbud, Targo, JHM 
Development. 

Wśród bogatej oferty wystawców będzie 
można znaleźć także stoisko Urzędu Miasta 
Gdyni. Zainteresowane osoby zapoznają 
się z informacjami o miejskich terenach 
inwestycyjnych, działkach i gruntach pod 
indywidualną zabudowę. 

By otrzymać darmowy bilet na targi 
wystarczy zarejestrować się na stronie in-
ternetowej www.targi.tabelaofert.pl. Tam też 
można znaleźć więcej informacji. Dodatkowo 
wszyscy zainteresowani kupnem nowego 
mieszkania będą mogli od 27 marca do 3 
kwietnia br. przeglądać na stronie oferty. �

Targi mieszkaniowe
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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. 

***
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.

***
Do 1.04.2010 r. Biuro Rady Dzielnicy 

Cisowa będzie nieczynne z powodu przerwy 
urlopowej. Strona internetowa: 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. Wi-
tomińskiej 8. W najbliższym czasie dyżury 
pełnić będą: 31.03 - Wojciech Jankowski, 
7.04 - Mieczysław Dworak, 14.04 - Zyg-
munt 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. Harmonogram dyżurów: 8.04 
–  Adam Olszewski, 15.04 – Halina Rasz-
ka, 22.04 – Edyta Sieracka – Zięba, 29.04 
– Zenon Roda, 6.05 – Ewa Kusio, 13.05 
– Halina Raszka, 20.05 – Barbara Cichosz, 
27.05 – Teresa Dyszlewicz, Mariusz Bu-
towski, 10.06 – Lech Woltersdorf, 17.06 
– Rafał Daniluk, 24.06 – 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: 
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 po-
niedziałek w godz.18.00-19.00. I tak: 29.03 
- Jacek Czerski. W każdy poniedziałek w 
godz.18.00 -19.00 dyżurują funkcjonariusze 
Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Stra-
ży 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. 

***
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 po-
średnictwem biura Rady. W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym przy ul. 
Steyera 2, tel. 58 665 70 64 w poniedz. w 
godz.14.00 - 20.00, wtorek w godz. 8.00-
12.00, oraz w środę w godz. 16.00 - 20.00. 

Do kontaktu z radnymi zapraszamy 
również za pośrednictwem adresu e-mail:
rada.pogorze@gdynia.pl. W każdą środę 
w godz. 18.00-19.00 dyżur pełni radny oraz 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 
7.04 dyżur będzie pełnić radny Krzysz-
tof Baran, 14.04. - Iwona Puzdrowska, 
21.04. - radny Miasta Marek Łucyk, 28.04. 
- Bartosz Rajski. Również w każdy wtorek 
w godz.10.00  - 12.00 w świetlicy socjote-
rapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 
dyżuruje pracownik MOPS, funkcjonariusz 
Policji i Straży Miejskiej.

***
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: 31.03 - Zofia Rybakowska - Pohl, 
7.04.- Jan Specht ,14.04. - Iwona Broda, 
21.04. - Grażyna Czerwińska, 28.04. - Elż-
bieta Daszke. 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: 
8.04 - Elżbieta Raczyńska, 12.04 w godz. 
17.00 - 18.00 - Andrzej Bień, 1.04 w godz. 
17.00 - 18.00 - strażnicy miejscy. Do 2 kwiet-
nia biuro jest 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.

I tak: 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

Wystawki 2010 czas zacząć!
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że  w roku 2010 wiosenna 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek”, na terenie Gdyni będzie przepro-
wadzona wg poniższego harmonogramu:

W ramach „wystawek” odbierane będą 
następujące odpady:

- meble,
- armatura sanitarna,
- sprzęt RTV i AGD,
- pojedyncze sztuki stolarki budowlanej 

(okna, drzwi itp.),
- inne o dużych gabarytach, w tym: dy-

wany, kartony, skrzynki, opony (pojedyncze 
sztuki) itp.

Prosimy mieszkańców o wystawianie 
ww. odpadów w dniu zbiórki do godziny 
12.00!!! Wystawianie innych rzeczy i śmieci, 
które nie są objęte wystawką będzie  trak-
towane jako zaśmiecanie miasta i podlega 
karze. 

Odpady wielkogabarytowe należy po-
zostawić przy pergoli śmietnikowej, przed 
własną posesją lub na chodniku przy krawęż-
niku w miejscu widocznym, nieutrudniającym 
ruchu drogowego.

Wszelkie pytania związane z organi-
zacją i przebiegiem „wystawek” prosimy 
kierować do:

• KZG „Dolina Redy i Chylonki”, ul. 
Konwaliowa 1, 81-601 Gdynia, tel: 58 624 
66 11;

• P.R.S.P. Sanipor, ul. Sportowa 8, 81-300 
Gdynia, tel. 58 660 96 00;

• P.P.U. Metalpol, ul. Tatrzańska 11, 84-
230 Rumia, tel.: 58 671 52 25. �

data P.R.S.P. „Sanipor” P.P.U. „Metalpol”

27.03.2010 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

10.04.2010 Śródmieście, Kamienna Góra Działki Leśne

17.04.2010 Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo Witomino – Radiostacja, Witomino – 
Leśniczówka, Chwarzno – Wiczlino

24.04.2010 Orłowo, Mały Kack Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

8.05.2010 Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie 
– Demptowo Grabówek, Leszczynki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
Oddział Gdynia, serdecznie dziękuje za 
pomoc niesioną na rzecz kotów żyjących 
na terenie Stoczni Gdynia. Dzięki Państwa 
finansowej pomocy Towarzystwo mogło 
zakupić karmę (puszki i suchą karmę), tym 
samym pomagając im przetrwać najtrudniej-
szy jesienno - zimowy okres w ciągu całego 
roku. Współpracując ze Strażą Przemysłową 
nadzorującą teren, mogliśmy dotrzeć z kar-
mą do najodleglejszych zakątków Stoczni. 
Staramy się, aby dokarmiane były one 
stale - nie przekarmiane. Zwierzęta, które 
potrzebują opieki medycznej są wyłapywane 
przez wolontariuszy i transportowane do 
lekarzy weterynarii, gdzie udzielana jest im 
natychmiastowa pomoc. Niestety dzikie koty, 

które zamieszkują tak duży teren trudno jest 
wyłapywać. Dlatego też proces ten jest dość 
długi. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, 
jakim Państwo obdarzyliście organizację. 
Fundusze zebrane z 1% w zeszłym roku nie 
wystarczyłyby na dodatkowe zakupy karmy 
i pomoc weterynaryjną dla potrzebujących 
zwierząt, a tak zarysowała się nadzieja. 
Dotychczas na konto TOZ O/Gdynia na 
rzecz kotów stoczniowych wpłynęło w 2009 
roku ponad 10 tys. zł, w ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy 2010 roku około 4 tys. zł. 
Dodatkowo w 2009 roku zebrano ponad 
pół tony karmy dostarczonej do biura TOZ 
przez mieszkańców Gdyni, w tym uczniów 
z gdyńskich szkół. W tym roku zebrano już 
ponad 300 kg karmy. �  

Podziękowania

CIASTEK to ok. 3 letni fantastyczny, 
przeuroczy i prześmieszny mały kudłacz. Jak 
samo imię wskazuje jest po prostu słodki! 

Ciastek prawdopodobnie był mieszkanio-
wym psiakiem, bowiem zabierany czasami 
do biura świetnie się czuje na kanapach. 
Uwielbia kontakt z człowiekiem, rozdaje 
buziaki i jest taką psią przylepą, być może 
jednak uraz z przeszłości sprawia, że Ciastek 
nie przepada za dotykiem w okolicach łapek, 
choć nie wykazuje przy tym jakichkolwiek 
oznak agresji. 

Ciastek z innymi psiakami dogaduje się 
bez większych problemów. Będzie wspania-
łym towarzyszem całej rodziny. �

Akwarium Gdyńskie zaprasza na Pierw-
sze Warsztaty Akwarystyczne, podczas 
których będzie można  m.in dowiedzieć się: 
jak zbudować akwarium, dobrać sprzęt, jakie 
wybrać ryby, czym różni się akwarystyka 
morska od słodkowodnej, na co chorują ryby.
Program warsztatów:

27.03.2010 (sobota) - akwarystyka słod-
kowodna; wykłady: Sala Kinowa Akwarium 
Gdyńskiego:

godz. 10.00 – 10.45 – „Podstawy stylu 
naturalnego, krótka opowieść o wyprawie 
do Japonii”; 

godz. 11.00 – 11.45 – „Nowe trendy w 
akwarystyce – krewetki i raki”; 

godz. 12.00 – 12.45 – „Prezentacja no-
wej technologii zastosowanej w pokarmach 
Tropical”;

godz. 13.00 – 13.45 – „HEXAMITA – przy-
czajony wróg w twoim akwarium” – prezen-
tacja weterynaryjna;

28.03.2010 (niedziela) - akwarystyka 
morska; Sala Kinowa Akwarium Gdyńskiego, 
wykłady:

godz. 10.00 – 10.45 – Meduzy w akwa-
rystyce morskiej; 

godz. 11.00 – 11.45 – Akwarystyka zim-
nowodna; 

godz. 12.00 – 12.45 – Osprzęt niezbędny 
do budowy akwarium morskiego i zasady 
jego funkcjonowania. �

W Akwarium Gdyńskim
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gdyni przeprowadził się do budynku przy ul. 
Grabowo 2 w dzielnicy Grabówek. Budynek 
został specjalnie zaadaptowany dla zadań 
realizowanych przez ośrodek. Specjalnie 
z myślą o klientach przy głównym wejściu 
będzie działał punkt informacyjny (tzw. help 
desk). 

Budynek zlokalizowany jest obok Akade-
mii Morskiej, w pobliżu przystanku komunika-
cji miejskiej (przystanek: Akademia Morska, 
linie trolejbusowe: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 oraz linie autobusowe: 102, 104, 105, 
109, 125, 141, 196, 710, 723, 760). 

Wejścia do siedziby MOPS znajdują 
się od ul. Komandorskiej (oznakowane 
są tabliczkami informacyjnymi).

Bez zmian pozostały dotychczasowe nu-
mery telefonów do ośrodka: 58 782 01 20, 
782 01 21, 782 01 24, 782 01 26 

Nowy adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Grabowo 2 81-265 Gdynia
Obok zamieszczamy mapkę z lokalizacją ak-

tualnej siedziby MOPS. �

MOPS w nowej siedzibie

Punkty Ładowania Kart Elektronicznych 
w Wielką Sobotę 3 kwietnia 2010 r. będą 
otwarte w Gdyni wg harmonogramu: 

- ZKM - Plac Konstytucji w godz. 8.00 
- 14.00; 

- EMAR - Leszczynki SKM w godz. 6.00 
- 18.00; 

- EMAR - Chylonia Dworzec PKP w godz. 
6.00 - 20.30; 

- EMAR - Wzgórze Św. Maksymiliana w 
godz. 6.00 - 20.30; 

- EMAR - Redłowo SKM w godz. 6.00-
20.30; 

- Urząd Pocztowy Nr 11 - Nagietkowa 13A 
w godz. 10.00-14.00; 

- SKM - Dworzec Podmiejski SKM w godz. 
7.00 -18.00; 

Pozostałe Punkty Ładowania Kart Elek-
tronicznych w Wielką Sobotę 3 kwietnia 
2010r. będą nieczynne.

***
1 kwietnia 2010 r. wprowadzone zostają 

nowe rozkłady jazdy wybranych linii autobu-
sowych i trolejbusowych. 

Linia 20 - w niedziele i święta w godzi-
nach porannych uruchomione zostają kursy 
dojazdowe, od przystanku „Morska - Esta-
kada” do Dworca Gł. PKP (kursy te zastąpią 
likwidowane kursy dojazdowe linii 723). 

Linia 23 -  niedziele i święta zlikwidowany 
zostaje kurs o godz. 7.41 z Kaczych Buków 
do Stoczni Gdynia (w związku z uruchomie-
niem dodatkowego kursu linii 172, o godz. 
7.37 z Kaczych Buków do Gdyni Dworca 
Gł. PKP). 

Linia 24 - w wybranych kursach w soboty 
(w godz. 7.00 - 8.00) oraz we wszystkich w 
niedziele i święta trolejbusy zostają wycofa-
ne ze Stoczni Gdynia – będą rozpoczynać i 
kończyć bieg na pętli „Gdynia Dworzec Gł. 
PKP”. W soboty wybrane kursy ze Stoczni 
Gdynia na Dąbrowę (w godz. 11.30 - 13.00) 
zostają przyspieszone o 2 minuty (w związku 
z uruchomieniem dodatkowych kursów linii 
29 – w celu poprawy koordynacji na wspól-
nym odcinku tras). 

Linia 27 - w niedziele i święta zlikwido-
wany zostaje kurs dojazdowy o godz. 6.38 
z przystanku „Morska - Estakada” na Kacze 
Buki. 

Linia 29 - w soboty uruchomione zostają 
dodatkowe kursy, w godz. 11.40-12.40 ze 
śródmieścia oraz w godz. 12.20-13.20 z 
Karwin. W związku z wcześniejszym rozpo-
częciem funkcjonowania linii, przyspieszone 

zostają o 60 minut kursy dojazdowe z Lesz-
czynek, z przystanku „Morska - Estakada” 
dotychczas wykonywane o godz. 12.30, 
12.50, 13.10 i 13.30. 

Linia 121 - w dni powszednie urucho-
miony zostaje dodatkowy kurs, o godz. 
12.51 z przystanku „Witomino Centrum” na 
Karwiny. 

Linia 128 - w dni powszednie zlikwido-
wany zostaje kurs dojazdowy o godz. 13.19 
z przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP 
- „Hala” do Domu Marynarza. 

Linia 133 - w dni powszednie do godz. 
6.00 zmniejszona zostaje częstotliwość kur-
sowania autobusów, z 15 do 20 minut. 

Linia 147 - w niedziele i święta kurs o 
godz. 7.44 z Dworca Gł. PKP na Dąbrowę 
zostaje przyspieszony o 8 minut. 

Linia 152 - w dni powszednie zlikwido-
wany zostaje kurs dojazdowy o godz. 20.40 
z przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP 
- „Hala” do Małego Kacka, uruchomiony 
zostaje natomiast kurs dojazdowy z przy-
stanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM” 
do Małego Kacka, o godz. 20.06. 

Linia 160 - w niedziele i święta urucho-
miony zostaje kurs o godz. 7.48 z Gdyni 
Dworca Gł. PKP do Chwarzna. 

Linia 172 -w dni powszednie zlikwidowa-
ny zostaje kurs o godz. 6.02 z Kaczych Bu-
ków do Gdyni Dworca Gł. PKP. W niedziele 
i święta uruchomiony zostaje kurs o godz. 
7.37 z Kaczych Buków do Gdyni Dworca 
Gł. PKP. 

Linia 180 - w dni powszednie zlikwido-
wany zostaje kurs o godz. 6.19 ze szpitala 
w Redłowie na Karwiny. 

Linia 198 - w soboty uruchomiony zostaje 
kurs dojazdowy o godz. 21.12 z pętli „Pogó-
rze Dolne Złota” do Chyloni. 

Linia 510 - we wszystkie dni tygodnia 
kurs o godz. 18.15 z Portu Lotniczego zosta-
je opóźniony o 10 minut. W dni powszednie 
i soboty uruchomione zostają kursy o godz. 
19.20 z Gdyni Dworca Gł. PKP oraz o godz. 
21.15 z Portu Lotniczego. 

Linia 700 - w niedziele i święta urucho-
miony zostaje kurs o godz. 20.55 z Witomina 
Leśniczówki. 

Zlikwidowane zostają kursy: 
- z Węzła F. Cegielskiej o godz. 13.48 w 

dni powszednie, 
- z Witomina Leśniczówki o godz. 18.30 

w soboty, 
- z Witomina Leśniczówki o godz. 20.25 

w niedziele i święta. 
Zmienione zostają godziny odjazdów 

kursów: 
- z Małego Kacka o godz. 20.53 w dni 

powszednie i soboty – zostaje opóźniony 
o 5 minut, 

- z Gdyni Dworca Gł. PKP o godz. 21.50 
w dni powszednie – zostaje opóźniony o 
14 minut, 

- z Domu Marynarza o godz. 19.46 w 
dni powszednie – zostaje przyspieszony o 
2 minuty, 

- z Domu Marynarza o godz. 20.06 w 
dni powszednie – zostaje opóźniony o 18 
minut, 

- z Domu Marynarza o godz. 20.51 w 
dni powszednie – zostaje przyspieszony o 
7 minut. 

Linia 723 - zlikwidowane zostają wszyst-
kie kursy do Stoczni Gdynia, wykonywane 
dotychczas w niedziele i święta. 

Linia 760 - w dni powszednie zlikwido-
wany zostaje kurs o godz. 6.26 z Chwarzna 
Apollina, natomiast uruchomiony zostaje 
kurs o godz. 6.24 z Witomina Leśniczówki. 

Linia 770 - w dni powszednie i soboty 
uruchomiony zostaje kurs o godz. 22.08 z 
placu Kaszubskiego. W soboty zlikwidowany 
zostaje kurs o godz. 21.12 z pętli „Pogórze 
Dolne Złota”.

***
W związku ze zmianą czasu z zimowego 

na letni, w nocy z 27 na 28 marca 2010 r., 
wprowadzone zostają następujące zmiany 
w komunikacji nocnej: 

Linia N1 - nie będzie wykonany kurs 
linii N1 o godz. 3.03 z przystanku „Oliwa 
Pętla Tramwajowa” przez Sopot i Gdynię do 
Gdańska Osowy.

Linia N10 - kurs o godz. 3.12 z Gdyni 
Dworca Gł. PKP do Kaczych Buków zostaje 
opóźniony na godz. 3.22;

- nie będzie wykonany kurs z Dąbrowy 
Centrum do Kaczych Buków o godz. 3.00.

Linia N20 - kurs o godz. 1.27 z pętli 
„Chwarzno Sokółka” zostaje opóźniony na 
godz. 1.47; kurs o godz. 3.00 z przystanku 
„Pucka” do Chwarzna zostaje opóźniony na 
godz. 3.10; kurs o godz. 3.17 z Gdyni Dwor-
ca Gł. PKP do Chwarzna zostaje opóźniony 
na godz. 3.22. 

Linia N94 - uruchomiony zostanie kurs z 
Rewy o godz. 3.14.

Wszystkie kursy linii nocnych w godz. 
2.00-2.59 nie zostaną wykonane.

ZKM informuje
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Centrum Integracja Gdynia ul. Traugutta 
2 zaprasza pracodawców zatrudniających 
osoby z niepełnosprawnością, jak i zaintere-
sowanych tematyką niepełnosprawnego pra-
cownika na praktyczne szkolenie z zakresu 
obsługi dofinansowań i refundacji kosztów 
pracy pracownika z niepełnosprawnością 
(System Obsługi Dofinansowań). Szkolenie 

prowadzone przez pracownika PFRON 
odbędzie się 31.03.2010 r. w godz. 10.00 
- 14.00 w Centrum Integracja Gdynia przy 
ul. Traugutta 2. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr tel. 58 660 28 38. Szko-
lenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ogra-
niczona – decyduje kolejność zgłoszeń. �

27.03.2010 o godz. 11.00 w Centrum Ge-
mini, ul. Waszyngtona 1  w Gdyni z inicjatywy 
portalu Mama Też Może swoją wiosenną dzia-
łalność zainauguruje „Klubu Pędzącej Mamy 
– Mama Też Może”. Podczas spotkania po-
rozmawiać będzie można m.in. o powrocie do 
formy po ciąży. Na pytania odpowiadać będą:

- Specjalistka ds. fitnessu, mgr Renata 
Rakoczy - opowie o różnych formach powra-
cania do formy po ciąży. Chętne mamy będą 

mogły wykonać kilka ćwiczeń wraz ze swoimi 
maluszkami (należy wziąć ze sobą karimaty);

- Przedstawiciel firmy Intersport Mirosław 
Pawelec - opowie jak dobrać odpowiednia rolki. 

Na koniec dla chętnych pierwszy oficjalny  
trening Klubu Pędzącej Mamy – Mama Też 
Może, czyli przejazd Bulwarem Nadmorskim 
zarówno dla mam doświadczonych, począt-
kujących jak również dla tatusiów.  �

Klub Pędzącej Mamy - startuje na wiosnę

Centrum Nauki EXPERYMENT serdecz-
nie zaprasza na wykład pt:  ”Aksamitne 
skrzydła nocy - zaskakujące życie nieto-
perzy”.

Wykład jest kolejnym z cyklu spotkań w 
Centrum Nauki EXPERYMENT dla Trochę 
Starszych Odkrywców. Zapraszamy mło-
dzież licealną oraz osoby dorosłe.  

Tematem wykładu „Aksamitne skrzydła 
nocy – zaskakujące życie nietoperzy” jest 
jedna z najbardziej tajemniczych oraz róż-
norodnych 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 Gdańskie-
go. Specjalizuje się w ekologii, zoogeografii 
i ochronie ssaków. Wykład odbędzie się 27 
marca 2010 r. w godz. 12.00 – 12.45. Rezer-
wacja 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.  �

Dofinansowanie wynagrodzeń  -                        
aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Nietoperze w EXPERYMENCIE!

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie 
Zespołu Szkół nr 14 (Szkoły Podstawowej 
nr 47 i Gimnazjum nr 19) mieszczącego się 
na Dąbrowie, przy ulicy Nagietkowej 73, 
zapraszają na Kiermasz Wielkanocny, który 
odbędzie się w niedzielę 28 marca 2010 roku 
w godzinach 10.00 - 14.00.

W programie:
godz. 10.00 - 14.00: Występy artystyczne 

naszych najmłodszych uczniów z klas 0-III 
- Muzyczny show w wykonaniu zespołu 

wokalnego „Wiercipięty”; Konkursy z nagro-
dami; Loteria fantowa; Malowanie twarzy; 
Eksperymenty;  Zabawa w teatr;  Stoiska z 
niepowtarzalnymi ozdobami wielkanocnymi;  
Kawiarenka oferująca przepyszne domowe 
wypieki, kawę, herbatę oraz soki;  przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu gimnazjali-
stów; prezentacja sal lekcyjnych, gabinetów 
przedmiotowych oraz możliwość obejrzenia 
lekcji otwartych:

godz. 10.30-11.00 – „Język angielski na 
wesoło” – pracownia 42;

godz. 11.00-11.30 – „Przygoda z językiem 
niemieckim” – pracownia multimedialna;

godz. 11.30-12.00 – „Młody alchemik” 
– sala 72;

godz. 12.00-12.30 – „Bajkowy świat pod 
mikroskopem” – sala 74;

godz. 12.30 – 13.00 – „Sensacje XX 
wieku” – sala 36;

godz. 13.00 – mecz piłki nożnej dla rodzi-
ców. �

Szkolny kiermaszOśrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu zaprasza: 

- Rodziców (niezależnie od wieku dziec-
ka), którzy chcą:

- lepiej zrozumieć swoje dziecko
- upewnić się w swoich metodach wy-

chowawczych
- poprawić swoje relacje z dzieckiem
- nauczyć się być jeszcze lepszym ro-

dzicem 
- wymienić się doświadczeniami z in-

nymi
na konsultacje indywidualne- w każdy 

wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić 
się na rozmowę) oraz na zajęcia z cyklu: 
„Szkoła dla Rodziców”. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się:

- 26 marca w godzinach 16.00 -20.00 
- Część I, 

- 27 marca w godzinach 9.00 -15.00 
- Część II. 

Temat zajęć: Jak uwolnić dziecko od 
grania ról? Zajęcia odbywają się w Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A; 
Gdynia. 

Zapraszamy także młode osoby w wieku 
16-19 lat, które:

-  przeżywają trudne chwile w domu lub 
szkole,

-  chcą lepiej rozumieć siebie samych,
-  mają kłopoty i chcieliby poszukać ich 

rozwiązania,
-  potrzebują wsparcia i zrozumienia,
-  chcą lepiej zrozumieć swoich rodzi-

ców.
na konsultacje indywidualne w każdy 

wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się 
na rozmowę) oraz na zajęcia grupowe - wła-
śnie trwa nabór (wcześniej trzeba umówić 
się na rozmowę). Zapraszamy do Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A; 
Gdynia, tel. 58 621 61 35. �

OPiTU zaprasza rodziców i młodzież

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

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

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

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

Wstęp WOLNY. Liczba miejsc 20.  
Bliższe informacje pod numerem telefo-

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

Akademia Rodzica uczy 

Centrum Integracja Gdynia Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji zaprasza miesz-
kańców Gdyni na bezpłatne szkolenie pt. 
NAPISZ DO URZĘDU. W czasie szkolenia 
poznają Państwo odpowiedź na następujące 
pytania: Dlaczego nie należy bać się urzędu?, 
Co zrobić, gdy urząd mówi „Nie”, Dlaczego 
powinno się odbierać pisma z urzędu?, Jaki 
jest prosty sposób na poważne pismo?, Jakie 
są terminy na wniesienie odwołania?, Co 
dalej, gdy urząd wyda ostateczną decyzję 
odmowną?, Jakie są koszty postępowania? 
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkole-
niowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie. 

Szkolenie będzie prowadzone przez 
Magdalenę Bursa oraz Tomasza Bo-
rowczyk - absolwentów Wydziału Prawa i 
Administracji UG, specjalistów w dziedzi-
nie prawa administracyjnego i odbędzie 
się w siedzibie Centrum znajdującym 
się przy ul. Traugutta 2 w dniu 30 mar-
ca 2010 roku w godz. 16.30 – 18.30. 

Potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 58 
660 28 38. Liczba miejsc ograniczona.   �

Bezpłatne szkolenie          
dla mieszkańców Gdyni

Informujemy, że w związku z remontem 
dworca PKP Miejska Informacja Turystyczna, 
mieszcząca się w holu dworca PKP, od dnia 
23.03.2010 r. będzie nieczynna.

Zapraszamy do drugiego całorocznego 
punktu – Centrum Informacji Turystycznej 
- ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia – dawny 
budynek PLO, tel. 58 622 37 66, e-mail: 
gcit@gdynia.pl

Informujemy, że od maja do końca 
września będzie otwarty punkt sezonowy 
– Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej 
– al. Jana Pawła II - za Akwarium Gdyńskim, 
81 – 345 Gdynia, tel. 58 620 77 11, e-mail: 
bpit@gdynia.pl

“Ratusz” - Informator Rady i Prezydenta 
Miasta – będzie dostępny w Centrum Infor-
macji Turystycznej (ul. 10 lutego 24). �

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

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

Wszystkie osoby zainteresowane udzia-
łem w uroczystościach proszone są o kontakt 
z sekretariatem szkoły, tel. 58 620 66 64, 
tel./fax: 58 661 52 50 lub drogą e-mailową: 
ssp26gdynia.wp.pl. �

Jubileusz SP 26

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

Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-
wawców serdecznie zaprasza na konferencję 
pt. „Konflikty szkolne”, która odbędzie się 
17.04.2010 r. w godz. 10.30-13.30.

Wśród zaproszonych gości: Janusz 
Kaźmierczak, Katarzyna Stryjek, Jacek 
Krysiak. Konferencja odbędzie się w Gdyni 
w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, 
ul. Tatrzańska 35. Udział w konferencjach i 
spotkaniach dyskusyjnych jest nieodpłatny. 

Osoby zainteresowane proszone są o 
wcześniejsze zapisywanie się na konferencję 
na www.arrupe.org lub telefonicznie 58 661 
65 82. �

Konferencja                     
o konfliktach szkolnychRozpoczęły się przygotowania do kolejnej 

edycji Festiwalu FAMA Trójmiasto 2010- 
regionalnej edycji i eliminacji do legendar-
nego Festiwalu Artystycznego Młodzieży 
Akademickiej FAMA, który co roku od 40 lat 
gromadzi najbardziej kreatywną młodzież 
akademicką.

FAMA jest festiwalem interdyscyplinar-
nym. Od ponad 40 lat promuje młodych, 
zdolnych ludzi, umożliwia ich rozwój i otwiera 
drogę do kariery. 

Kategorie konkursowe: muzyka (wszyst-

kie odmiany), teatr, kabaret, taniec, film, 
fotografia, plastyka, multimedia, literatura, 
dziennikarstwo, wszelka inna, nawet nieskla-
syfikowana działalność artystyczna.

Termin składania zgłoszeń: do 31 
marca 2010, na adres impresariat@fama.
gdynia.pl.

Festiwal FAMA Trójmiasto 2010 odbędzie 
się w terminie 20 - 25 kwietnia na terenie 
całego Trójmiasta. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.fama.gdynia.pl i 
www.myspace.com/fama3m. �

Zapisy młodych, zdolnych - Fama 2010

IV Rejonowy Konkurs Plastyczny „Gdy-
nia- zwierzęta w naszym mieście” rozstrzy-
gnięty! 11 marca 2010 roku jury konkursowe 
przyznało 9 nagród i 2 wyróżnienia w nastę-
pujących kategoriach:

Klasy 0 – III szkoły podstawowej:
I miejsce Martyna Wróblewska, lat 5, 

Zespół Szkół nr 14;
II miejsce Michał Jaworski, lat 6, Szkoła 

Podstawowa nr 45;
III miejsce Julia Suchowy, lat 7, Szkoła 

Podstawowa nr 33.
Klasy IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce Jan Rutka, kl. V,  Szkoła Pod-

stawowa nr 26;
II miejsce Angelika Tessner, kl. V, Szkoła 

Podstawowa nr 40;
III miejsce Laura Wojcieszonek, kl. IV, 

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 17;
Wyróżnienie Nina Gajda-Słupnowicz, kl/ 

VI, Szkoła Podstawowa nr 26;
Wyróżnienie Alicja Choinka, kl. VI, Szko-

ła Podstawowa nr 40.
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Karina Steindl, kl. III, Gimna-

zjum Katolickie;
II miejsce Michalina Malec, kl. I, Gimna-

zjum Katolickie;
III miejsce Kinga Nela Grzymała, kl. I, 

Gdyńska Szkoła Społeczna.
Na konkurs wpłynęło 126 prac z 11 szkół 

podstawowych oraz 4 ze szkół gimnazjal-
nych. Wystawa nagrodzonych prac będzie 
wyeksponowana z początkiem kwietnia w 
oknach Biblioteki Centralnej w Gdyni. �

„Gdynia - zwierzęta w naszym mieście” -              
konkurs rozstrzygnięty

Mistrzowie w kick - boxingu
20 marca br. w Bolszewie odbywały się 

Mistrzostwa Polski Północnej- eliminacje do 
Mistrzostw Polski Juniorów w Kick-Boxingu 
Semi I Light- Contact. W mistrzostwach 
startowało 67 zawodników z 11 klubów w tym 
kluby z: Działdowa, Szczecinka, Świdwina, 
Elbląga, Ostródy, Mławy, Starogardu Gdań-
skiego, Kurzętnika, dwa kluby z Gdańska i 
KS MAXIMUS Gdynia. Gdyńską Sekcje Klu-
bu Sportowyego MAXIMUS reprezentowało 
trzech zawodników którzy zdobyli 5 medali 
w tym: 3 złote i 2 srebrne.

I miejsce i tytuł Mistrza Polski Północnej 
w kick-boxingu w kategorii wagowej - 74 
kg w light-contact zdobył Kamil Labuda z 
Orla, który stoczył 3 zwycięskie walki. Kamil 
zdobył również I miejsce i tytuł Mistrza Pol-
ski Północnej w kick-boxingu  semi-contact 
gdzie w finale 16:6 czyli przed regulamino-
wym czasem pokonał swojego kolegę klu-
bowego z Gdyni Patryka Maciejewskiego. 
Dodatkowo Kamil Labuda otrzymał puchar 
dla najlepszego zawodnika.

I miejsce i tytułu Mistrza Polski Północnej 
w kick-boxingu w semi-contact w kategorii 
wagowej - 51 kg wywalczył Oskar Hetak, 
który w finale pokonał Oskara Przymuszała 
z KSW Szczecinek. W light-contact Oskar 
zajął II miejsce. W finale uległ po wyrównanej 
walce z tym samym zawodnikiem, z którym 
wygrał w semi.

II miejsce w semi-contact w kategorii 
wagowej - 74 kg Patryk Maciejewski, który 
w finale uległ swojemu koledze klubowemu 
Kamilowi Labudzie. W light-contact Patryk 
uległ w ćwierćfinale po wyrównanej walce. 

Organizatorami mistrzostw była Gmina 
Wejherowo, Gminny Ośrodek Promocji 
Sportu i Rekreacji w Bolszewie oraz Klub 
Sportowy MAXIMUS. 

Nagrody w postaci pucharów, medali i 
dyplomów zwycięzcom wręczył Wójt Gminy 
Wejherowa Jerzy Kepka. Gdyńską Sekcje 
Klubu Sportowego MAXIMUS wpiera Gmina 
Gdynia. �

20 marca 2010 r. w hali lekkoatletycznej 
GOSiR przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, 
przy wsparciu Marszałka Województwa 
Pomorskiego i Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Łuczniczego Uczniowski 
Klub Sportowy Morświn zorganizował                                                                                        
Halowe Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego w Łucznictwie dla klubów i zawodni-
ków stowarzyszonych w Polskim Związku 
Łuczniczym. Po eliminacji formalnej w 
mistrzostwach wzięły udział następujące 
kluby z województwa pomorskiego: MRKS 
GDAŃSK, SRS LECH KOŚCIERZYNA, UKS 
MORŚWIN. W wyniku eliminacji zawodnicy 
UKS MORŚWIN zajęli następujące lokaty:

• w kategorii dzieci: 
– Wiktor Książek II miejsce uzyskując 

tytuł I v-ce mistrza województwa pomorskie-
go  (za Sebastianem Konarskim z MRKS 

GDAŃSK),
- Hubert Mielnik III miejsce uzyskując 

tytuł II v-ce mistrza województwa pomor-
skiego

• w kategorii młodzików:
- Kajetan Kulwikowski III miejsce uzy-

skując tytuł II v-ce mistrza województwa 
pomorskiego (za Piotrem Heftą z MRKS 
GDAŃSK i Jackiem Kazaną z SRS KO-
ŚCIERZYNA);

• w kategorii juniorów młodszych:
- Dawid Kalkowski II miejsce uzyskując 

tytuł I v-ce mistrza województwa pomor-
skiego (za Michałem Kotem z MRKS 
GDAŃSK),

-  Jakub Hubeny III miejsce uzyskując 
tytuł II v-ce mistrza województwa pomorskie-
go. �

Łucznicy Morświna na medal

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że z 
dniem 1 kwietnia 2010 roku niżej wymienione 
zadania realizowane przez Wydział Inżynierii 
Ruchu Urzędu Miasta Gdyni przechodzą do 
kompetencji Zarządu Dróg i Zieleni:

- uzgadnianie i zatwierdzanie projektów 
docelowej organizacji ruchu drogowego,

- wprowadzanie oznakowania pionowego, 
poziomego, sygnalizacji świetlnej, dźwięko-
wej oraz innych urządzeń zwiększających 
bezpieczeństwo i płynność ruchu,

- wydawanie warunków obsługi transpor-
towej i uzgadnianie projektów w zakresie 
rozwiązań drogowych,

- przygotowywanie decyzji o zaliczeniu 
drogi do odpowiedniej kategorii

- współdziałanie z Policją, Strażą Miejską,  
Zarządem Komunikacji Miejskiej i innymi 
podmiotami w usprawnianiu i poprawie bez-
pieczeństwa ruchu,

Jednocześnie informujemy, że od 12 
kwietnia 2010 r. nastąpi zmiana siedziby Za-
rządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Nowy adres: 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 
Lutego 24 (IV piętro) 81-364 Gdynia. �

ZDiZ - nowe zadania
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„Siesta” zaprasza osoby w wieku 50+ na 
kursy językowe przygotowane specjalnie dla 
Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpań-
skiego, włoskiego, angielskiego i niemiec-
kiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy 
kurs na kilku poziomach zaawansowania. 
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. 
Organizuje także wyjazdy edukacyjne do 
Anglii i Niemiec. Zaprasza również na kursy 
nauki obsługi komputera. 

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

***
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich 

Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej w 
Gdyni zaprasza szóstoklasistów w dniu 27 
marca 2010 r. (sobota) na Dzień Otwarty 
Szkoły. Szczegóły na stronie internetowej 
www.gim1gdy.gd.pl.

***
Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni, ul. 

Halicka 8 przyjmuje zapisy 5, 6 i 7-latków do 
klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego 
w roku szkolnym 2010/11. Szkoła prowadzi 
również zapisy do klasy I, II, III integracyjnej. 
Zapisy pod numerem telefonu 58 622 23 
43 lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 
- 15.00. 

***
Gdyńska Szkoła Artystyczna przyjmuje 

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

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

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

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni Wi-

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

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 2,5-6 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. 
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przed-
szkole”. Codzienne zajęcia: język angielski, 
muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, 
nauka pływania. Placówka posiada salę gim-
nastyczną, 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.
***

Gdyńskie Ognisko Polskiej YMCA ogła-
sza nabór do Ten Sing Gdynia. Jest to for-
macja artystyczna składająca się z zespołu 
wokalnego (chóru), zespołu muzycznego 
(band), grupy tanecznej i dramy. W planie 
działania grupy jest przygotowanie występu 
z przesłaniem dla młodzieży, koncerty i wy-
stępy w Trójmieście oraz na terenie Polski, 
udział w międzynarodowych warsztatach i 
festiwalach. I co najważniejsze - uczestnicy 
współdecydują o programie i działaniach 
grupy. Zajęcia ze śpiewu, tańca, gry i dramy 
prowadzone będą przez profesjonalnych 
instruktorów YMCA. 

Poszukujemy młodzieży w wieku 11-19 
lat. Wystarczą dobre chęci, a umiejętność 
śpiewania, tańca lub gry na instrumencie 
będzie dodatkowym atutem. Mile widziana 
znajomość języka angielskiego na poziomie 
podstawowym. Casting odbędzie się 28 i 29 
marca 2010 r. w godz. 10.00 - 13.00 w gdyń-
skiej YMCA przy Żeromskiego 26. Można za-
śpiewać, zatańczyć, zagrać na instrumencie 
lub przedstawić scenkę teatralną. 

***
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 - lat-
ków oraz 4 - 5-latków. Czesne już od 350 
zł/m-c. W ramach czesnego oferuje zajęcia 
dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, 
j. angielski, prowadzone przez profesjo-
nalną kadrę, dla której praca z dziećmi 
jest powołaniem. Tel. 508 878 701, www.
promyczekgdynia.pl.

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

Tatrzańska 40 ogłasza zapisy na rok szkolny 
2010/11. Placówka oferuje naukę w mało 
licznych klasach, zajęcia jednozmianowe 
(lekcje kończą się ok. godz. 13.30), opiekę 
świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, 
bezpłatną terapię logopedyczną, peda-
gogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę 
języka angielskiego. Dodatkowo dzieci mogą 
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach 
pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła” 
(koszykówka, zajęcia teatralne, nauka gry 
na instrumentach, informatyczne, plastyczne 
i inne). W ramach wychowania fizycznego 
dzieci korzystają z zajęć na basenie. Dla 
uczniów klas pierwszych (6-latków) i zeró-
wek szkoła oferuje osobną świetlicę. Zapisu 
można dokonać osobiście w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie: 
tel. 58 620 66 64, 58 661 52 50.

***
Zapisy na bezpłatne warsztaty z zakresu 

podstaw wizażu „Poznaj tajniki makijażu...
Bądź piękna na wiosnę...”. Warsztaty odby-
wają się w dwóch grupach wiekowych 25+, 
45+ i prowadzone są przez profesjonalną 
wizażystkę. Szczegółowe informacje pod 

nr tel. 608 33 65 29 lub e-mail: warsztaty.
wizaz@gmail.com.

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
prowadzi zajęcia w języku angielskim (przez 
native speakera lub wychowawcę, który 
nie używa języka polskiego) i częściowo 
polskim. Ma bogatą ofertę zajęć dodatko-
wych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty  
kulinarne. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania  przedszkolnego 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaprasza 
dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny 
Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdy-
nia - Chwarzno, tel. 0 517 195 596 www.
magiczny-zamek.pl.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 

w Gdyni, ul. A. Grottgera 19 informuje 
o rozpoczęciu naboru uczniów do klas 
zerowych, pierwszych i czwartych na rok 
szkolny 2010/2011. Oferuje naukę w mało 
licznych klasach, zajęcia jednozmianowe, 
opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 -
17.00 (dla uczniów klas pierwszych osobna 
świetlica szkolna). Prowadzimy zajęcia ko-
rekcyjno-kompensacyjne (bezpłatna terapia 
logopedyczna i pedagogiczna, gimnastyka 
korekcyjna). Poza zajęciami lekcyjnymi i 
opiekuńczymi, zapewniamy również dzie-
ciom interesujące spędzanie czasu - zajęcia 
rozwijające zdolności i zainteresowania- 
oraz przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do odwiedzenia szkoły, zapoznania się z 
informacjami na naszej stronie internetowej 
www.sp23gdynia.pl oraz zasięgnięcia bliż-
szych informacji w sekretariacie.

Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły, 
codziennie w godz. 8.30 - 15.00, tel. 58 622 
07 33.

***
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & 

SOUL zaprasza na  zajęcia CHOREOTE-
RAPII (terapii tańcem). Koszt - tylko 20 zł 
za 1,5 godz. Termin: 9 kwiecień 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 (mag-
dalena@danceandsoul.pl ; tel. 792 034 756) 
(liczba miejsc ograniczona).  Więcej www.
danceandsoul.pl

***
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & 

SOUL zaprasza na zajęcia Salsy w parach  
w każdy piątek godz. 20.00. Koszt - tylko 
60 zł/ za 4 zajęcia; 100 zł/ 8 zajęć. Możesz 
przyjść bez partnera/ki. 

Lokalizacja: Gdynia, ul. Wolności 16/1 (5 
min. od Gdynia Główna SKM, wyjście od ul. 
Morskiej). Więcej www.danceandsoul.pl �

Zapisy do...

Gdyńska policja poszukuje świadków 
przestępstwa, do którego doszło 30 grudnia 
2009 r. około godz. 15.00 w Gdyni na pobo-
czu ul. Obwodowej, w odległości około 200 
metrów od wjazdu z ulicy Chwaszczyńskiej 
w kierunku Gdańska.

Mężczyzna w wieku ok. 25 - 30 lat, kie-
rując pojazdem marki VW Passat Combi 
(prawdopodobnie koloru czerwonego) o 
początkowych numerach rejestracyjnych 
GWE celowo zajechał drogę kierującemu 
pojazdem marki Renault Laguna zmu-
szając go do gwałtownego hamowania, a 
następnie wraz z pasażerem (mężczyzną 
w podobnym wieku) wysiedli z samochodu 

i podeszli do pojazdu poszkodowanego. W 
celu zmuszenia go do wyjścia z pojazdu, 
pasażer VW Passat trzymanym przez siebie 
kijem, zbił reflektor renaulta i jego przednią 
szybę uniemożliwiając jednocześnie drogę 
ucieczki poszkodowanemu przez zastawia-
nie drogi. Poszkodowany, chcąc uniknąć 
dalszej dewastacji pojazdu, wysiadł z niego. 
Po opuszczeniu pojazdu natychmiast został 
zaatakowany przez obu napastników, którzy 
zaczęli go bić w/w kijem po całym ciele jed-
nocześnie go przytrzymując.

Rysopis sprawcy:
Mężczyzna w wieku około 25-30 lat, wzro-

stu 180 cm, twarz pięciokątna, cera normal-

na, oczy małe wąskie koloru jasnego, brwi 
koloru ciemnego - proste, nos prosty długi, 
usta cienkie, uszy przylegające. Mężczyzna 
w trakcie zdarzenia ubrany był w: kombine-
zon roboczy koloru jasnoniebieskiego. 

Policja prosi o kontakt telefoniczny bądź 
osobisty wszystkich tych, którzy byli świad-
kami zdarzenia lub mogą przyczynić się do 
ustalenia sprawców tego przestępstwa.

Kontakt : Komisariat Policji Gdynia - Kar-
winy ul. G. Zapolskiej 1, 

tel. 58 66 21 455 - dyżurny jednostki
tel. 58 66 21 482 - policjant prowadzący 

postępowanie
tel. 997 lub 112. �

Policja poszukuje świadków przestępstwa
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Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-
kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z 
budżetu Gminy) badania w zakresie wykry-
wania choroby nowotworowej piersi u kobiet 
w wieku 35 do 49 lat. Badania te przeprowa-
dzane są w Gab. RTG i Mammograficznym 
w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 (Przych. 
Vita-Med). 

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

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania 

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

***
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.

***
Krótkoterminowa Grupowa Terapia Psy-

chologiczna - Ustawienia rodzinne wg Berta 
Hellingera w Gdyni.

Więcej informacji o metodzie na www.
psycholog-ustawienia.pl, tel. 602 464 239.

***
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 Urząd 

Miasta Gdynia - Bezpłatne badanie przy-
sługuje 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.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

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

Osoby nowo przybyłe- spotkania w po-
niedziałki między godz. 12.00-13.30, można 
też umawiać sie telefonicznie. Program 
finansowany przez Miasto Gdynia.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci 
się jako problem nie do rozwiązania, skorzy-
staj z programu 12 Kroków Anonimowych 
Depresantów. Depresja jest postępującą 
chorobą, która może być powstrzymana.

Anonimowi Depresanci, wspolnota-ad@
o2.pl tel. 514 668 785. Grupa „Optymiści” 
zaprasza na spotkania, Gdynia ul. Św. 
Mikołaja 1 przy parafii, św. Mikołaja - dom 
katechetyczny, każdy piątek 18.00.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

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

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

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

***
Zakład Rehabilitacji na Witominie zapra-

sza osoby w każdym wieku na zajęcia gim-
nastyczne prowadzone na sali i w basenie 
oraz aerobik wodny (projekt realizowany z 
dofinansowaniem). 

Nabór nowych grup na  poniedziałek 
godz.18.00, środę godz.12.00,13.00,14.00 
oraz piątek godz.13.00 i 14.00, 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 515 577 511.

***
Bezpłatne badanie słuchu, prezentacje 

nowoczesnych aparatów słuchowych i 
profesjonalna pomoc protetyków słuchu. 
Bliższe informacje i rejestracja: Przychodnia 
„Śródmieście”, ul. Armii Krajowej 44, gab.106 
tel. 58 621 69 22, 606 26 30 79.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy 
ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia 
oraz leczenie osób chorujących na schizo-
frenię. Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, peda-
goga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 - 14.00. Tel kontaktowy 58 
620 81 70 wewn. 43 lub 36. 

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

Na zdrowie

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                      
dla przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 80244-2010 w dniu 22.03.2010r. oraz na stronie internetowej UM.
Termin wykonania zamówienia:
1. Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, inwentaryzacją  zieleni i gospodarką drzewostanem, 
badaniami geologicznymi gruntu, projektem zieleni uzgodnionym z Ogrodnikiem Miasta: 6 miesięcy od daty  podpisania umowy.
2. Projekt  wykonawczy  wraz z  przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych: 8 
miesięcy od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy  pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Termin składania ofert – do dnia do dnia 8.04.2010 r., godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Inwestycji).
Otwarcie ofert odbędzie się 8.04.2010 r. godz. 12.00 sala nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Kozyra fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.

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

ogłasza przetarg nieograniczony 

o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane:

,,Budowa odcinka drogi ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
W dniu 18.03.2010 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 
76940 - 2010. Termin składania ofert – do dnia  12.04.2010 r. do godz. 10.00 w  pokoju nr 230, 
Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 350,00 zł można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta 
Wójcicka fax.58 668 83 02, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl  – Wydział Inwestycji.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 17 w 
Gdyni zaprasza do udziału w XIII Małym 
Gdyńskim Forum Szkolnych Zespołów 
Teatralnych, które odbędzie się 21 maja 
2010 r. 

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły 
teatralne, zespoły klasowe, kółka teatralne 
działające w gdyńskich szkołach podsta-
wowych. 

Regulamin pozostawia uczestnikom 
dowolność wyboru tematyki i sposobu te-
atralnego opracowania przedstawienia. �

Konkurs                       
teatrów szkolnych
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13.03.2010 r. zawodnicy sekcji pływackiej 
KS Delfin Gdynia brali udział w zawodach z 
cyklu Ligi Pomorskiej. Juniorzy tradycyjnie 
ścigali się na pływalni gdańskiej Moreny, 
natomiast dzieci oraz młodzicy rywalizowali 
tym razem w Tczewie.

Grupę juniorów reprezentował uczeń 
szkoły sportowej w Gdańsku, Kamil Fru-
kacz. Uzyskał on doskonałe rezultaty na 
dystansach sprinterskich (50 m) w stylu 
motylkowym oraz grzbietowym, co  pozwoliło 
mu na zajęcie 2 miejsca w swojej kategorii 
wiekowej.

Rywalizację w Tczewie rozpoczęli młodzi-
cy. Cała drużyna spisała się na medal, poka-
zując, że w tej kategorii wiekowej należymy 
do ścisłej czołówki klubów województwa 
pomorskiego. Pływacy Delfina wielokrotnie 
zajmowali miejsca punktowane do łącznej 
klasyfikacji Ligi Pomorskiej. Najbardziej 
wartościowy rezultat zawodów uzyskał Ma-
teusz Arndt na 400 m stylem dowolnym, po 
doskonałym finiszu zwyciężył on finalistę Mi-
strzostw Polski z rok starszej kategorii ,za co 
został nagrodzony olbrzymim pucharem. Po 
drugiej rundzie ligi pływacy trenowani przez 
Przemysława Czokowa utrzymali drugą 
pozycję w klasyfikacji drużynowej.

Po zakończeniu rywalizacji młodzików, 
do walki o jak najlepsze wyniki przystąpili 
pływacy najmłodszej kategorii wiekowej. 
Dzieci z 13 klubów naszego województwa 
ścigali się po raz pierwszy w tym roku. Pod-
opieczni Artura Ziniewicza zaprezentowali 
się z bardzo dobrej strony, zajmując wiele 
miejsc medalowych. Michał Laskowski 
został uznany najlepszym zawodnikiem 
zawodów, a cała drużyna zajmuje 3 miejsce 
w klasyfikacji zespołowej. 

Miejsca punktowane zajmowali: 
Młodzicy:
Mateusz Arndt - 400 dow.,100 klas. - 1 

miejsce;
Agata Biernacka - 200 zm. - 3 miejsce;
Natalia Juszczyk- 50 dow. - 2 miejsce; 

400 dow. - 6 miejsce;

Nicola Warszawska - 100 klas - 2 miej-
sce; 50 dow. - 5 miejsce;

Alicja Grudnowska - 100 klas. - 3 miej-
sce; 400 dow. - 8 miejsce;

Błażej Manczak - 200 zm. - 3 miejsce; 
400 dow. - 6 miejsce;

Barbara Dalkowska - 200 zm. - 6 miej-
sce;

Bartek Ogórek - 50 dow. - 2 miejsce; 
Arek Zomkowski - 100 grzb - 1 miej-

sce;
Karolina Plewka - 50 dow., 200 zm. - 8 

miejsce;
Tymoteusz Rompa - 50 dow. - 2 miejsce, 

10 klas. - 6 miejsce;
Mateusz Konopka - 200 zm. - 2 miejsce; 

100 klas - 3 miejsce;
Dzieci:
Michał Laksowski - 100 grzb, 100 zm 

- 1 miejsce;
Laura Chalecka - 50 mot - 1 miejsce; 100 

klas - 7 miejsce;
Natalia Ryng - 100 grzb - 3 miejsce, 100 

zm - 5 miejsce;
Kacper Kurasz - 100 dow, 100 zm - 2 

miejsce;
Julian Tuczko- 100 klas - 7 miejsce;
Szymon Romaniec - 100 klas - 2 miej-

sce;
Paweł Narkiewicz - 100 klas - 7 miej-

sce;
Martyna Wojutusik - 50 mot - 7 miej-

sce;
Kaja laszka - 50 mot - 4 miejsce;
Staś Szymanowicz - 50 mot - 5 miej-

sce;
Kuba Kawśniewski -50 mot - 2 miej-

sce;
Sztafeta dziewcząt 4 x 50 dow - 5 miej-

sce;
Sztafeta chłopców - 4 x 50 dow - 2 miej-

sce.
Kolejny, zarazem ostatni rzut Ligi Pomor-

skiej 2010 odbędzie się 23.04.2010 r. w ka-
tegorii młodzików i 22.03.2010 r. w kategorii 
dzieci. �

W XII Międzynarodowych Mistrzostwach 
Kaliningradu w pływaniu w kat. MASTERS, 
które odbyły się w dniach 13 - 14.03.2010r. na 
basenie 50 m. Bardzo dobrze zaprezentowali 
się mastersi z WKS Flota Gdynia Witosława 
Olechnicka, Grażyna Jaworska, Stanisław 
Wielebski i Zbigniew Zajączkowski.

Startowali w 11 konkurencjach zdoby-
wając 10 medali w kat. wiekowych od 55 
- 84 lat.

Najlepszą zawodniczką okazała się Wi-
tosława Olechnicka , która zdobyła - 4 złote 
medale w stylu dowolnym i grzbietowym,  a z 
panów Stanisław Wielebski , który startował 
w stylu klasycznym, zdobył 2 złote  i w stylu 

dowolnym  2 srebrne. Zbigniew Zajączkow-
ski - 1 srebrny /startował dwa razy w stylu 
dowolnym/  i Grażyna Jaworska, startowała 
po raz pierwszy  na dystansie 50 m st. grzbie-
towym zdobywając  brązowy medal .

W zawodach startowało 122 zawodników 
z Litwy, Łotwy, Rosji i nasza czwórka jako 
jedyni z Polski. 

Pływacy Mastersi WKS Flota przygo-
towują się teraz do startu w następnych 
zawodach w Rosji - w Moskwie i Sankt 
Petersburgu. Będą one znaczącym etapem 
przygotowań do najważniejszych zawodów 
w tym roku - Mistrzostw Świata Masters w 
Goeteborgu w sierpniu 2010 r. �

W dniach 13-14 marca 2010 r. na obiek-
tach ZSSO odbyły się Ogólnopolskie Zawo-
dy seniorek i juniorek 2010 w gimnastyce 
artystycznej. W kategorii seniorek wielobój 
wygrała Marta Szamałek (SGA Gdynia). 
Na drugim miejscu stanęła Joanna Narol-
ska (UKS Jantar Gdynia), a na trzecim jej 
klubowa koleżanka Marta Koczkowska. 
Wśród juniorek najlepszą zawodniczką była 
Anna Czarniecka (SGA Gdynia). Za nią 
uplasowała się Maja Majerowska (UKS 
Kopernik Wrocław), a na trzecim Marta 
Jasińska (UKS Jantar Gdynia). Wszystkie 
zawodniczki z gdyńskich klubów są oczy-
wiście uczennicami Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w gimnastyce artystycznej, która 
wchodzi w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni. �

W dniach 27 - 28 marca 2010 r. na obiek-
tach ZSSO przy ulicy Władysława IV 54 w 
Gdyni odbędą się eliminacje do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży klasy II 
oraz drużynowe Mistrzostwa Polski klasy II w 
gimnastyce artystycznej . Honorowy patronat 
nad imprezą objęła Wiceprezydent Miasta 
Gdynia Ewa Łowkiel.

W zawodach wystartuje 76 zawodniczek 
z całego kraju. Początek  zaplanowano na 
godzinę 9.30 w sobotę (27.03 o godz. 14.30 
uroczyste otwarcie), zakończenie w niedzielę 
ok. godziny 14.00. �

Udane starty pływaków Delfina

Sukcesy gdyńskich Mastersów

Gdyńskie gimnastyczki 
najlepsze

Zawody sportowe

Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 
i chłopców na treningi piłki siatkowej.

Zajęcia odbywają się w ZS nr 15 w Gdyni-
Chwarznie, ul. Jowisza 60. Preferowane są 
dzieci w wieku 9-12 lat. Zapisy:

- dziewczęta: poniedziałki, godz. 18.15;
- chłopcy: wtorki, godz. 18.15.
Należy zabrać strój sportowy.

***
Zapraszamy na regularne marsze Nordic 

Walking odbywające się w godzinach poran-
nych i popołudniwoych w Orłowie, Redłowie, 
Obłużu, Karwinach i Chyloni. Do udziału w 
treningach szczególnie zachęcamy osoby w 
wieku 55+. Więcej informacji e-mail: anna@
nordicwalking.org.pl lub tel. 517 379 700 oraz 
na www.nordicwalking.org.pl

***
Zaproszenie na bezpłatną gimnastykę. 

Jeśli doświadczasz NTM (wysiłkowe nietrzy-
manie moczu) lub chcesz zapobiegać NTM, 
wzmocnić mięśnie dna miednicy, mięśnie 
brzucha, a także usprawnić całe ciało przyjdź 
na gimnastykę. Program w całości finanso-
wany przez Urząd Miasta Gdyni. Zapisy do 
grup dla Pań i Panów od poniedziałku do 
czwartku w godz. 11.00 - 14.00 pod numerem 
505 484 505.

Zapisy                            
na zajęcia sportowe

Trwają zapisy osób niepełnosprawnych, 
które chciałyby wziąć udział w II Gdyńskich 
Indywidualnych Zawodach w Pływaniu Osób 
Niepełnosprawnych Gdynia 2010 „Niemoż-
liwe, możliwe w Gdyni”. Do 17 kwietnia 
przyjmuje je Maciej Urbaniak, koordynator 
ds. niepełnosprawności Krytej Pływalni przy 
Zespole Szkół nr 7, pod numerem tel. 607 
101 641, lub mailowo: maciekurb@interia.
pl. Należy podać imię i nazwisko, rodzaj 
niepełnosprawności, datę urodzenia oraz 
kontakt do zawodnika.

Zawodnicy startować będą w trzech 
kategoriach:

- osoby z dysfunkcjami aparatu ruchu 
– „Wiecznie siedzący”;

- osoby z dysfunkcją umysłową – „Wiecz-
nie uśmiechnięci”;

- osoby niepełnosprawne bez problemów 
z poruszaniem się i wolontariusze pomaga-
jący przy organizacji zawodów.

Zawody odbędą się 24 kwietnia 2010 
roku na krytej Pływalni przy Zespole Szkół 
nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4-6. Ich celem jest 
propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
osób niepełnosprawnych i motywowanie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego.  �

Zawody w pływaniu dla osób niepełnosprawnych

Drugi tej wiosny mecz na własnym boisku 
piłkarze Bałtyku rozegrają z „jedenastką” Nie-
lby Wągrowiec w Wielki Piątek, 2 kwietnia, o 
godzinie 17.00. Podobnie jak to z występem 
Górnika Polkowice, mecz z drużyną z Wą-
growca będzie pierwszym ligowym w Gdyni 
w całej historii naszego klubu. Zapraszamy 
na Narodowy Stadion Rugby przy ulicy Gór-
skiego – emocje gwarantowane.

Bilety: ulgowy (do 18 lat) - 5 zł, dla pań - 5 
zł, normalny - 15 zł, program meczowy - 1 zł. 
Dzieci r. 1998 i młodsze - wstęp wolny. �

Bałtyk Gdynia –                
Nielba Wągrowiec
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Prezydent Miasta Gdyni 

informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  
na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do wydzier-
żawienia na okres: do 3 lat,  położonej w 
Gdyni:
- przy ul. Zielonej, o pow. 15 m², ozna-
czonej na karcie mapy 40 obręb Gdynia, 
stanowiącej część działki 89/15, 199/15, 
dla której  w  Sądzie  Rejonowym w Gdyni,  
prowadzona jest Księga Wieczysta KW 
GD1Y/00010831/5. Przeznaczenie przed-
miotu dzierżawy: prowadzenie działalności 
handlowej.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 
17.03.2010 r. do 8.04.2010 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
Opis nieruchomości KM

ob-
ręb

Cena gruntu,
wielkość udziału w grun-

cie,
cena udziału w gruncie 

Pow. 
użyt-
kowa 

garażu

KW
Cena wywoławcza – w 
tym pierwsza opłata za 
użytkowanie wieczyste 

gruntu

Wadium/ 
minimalne 

postąpienie

Lokal użytkowy - garaż nr 1 po-
łożony przy ul. Świętojańskiej 
89/ I Armii Wojska Polskiego 
2 zlokalizowany na działkach 

nr 435 i 960/400 o łącznej 
powierzchni 546 m˛ zabudowa-
nych budynkiem mieszkalnym 

z garażami w przyziemiu.

56

G
D
Y
N
I
A

 Cena gruntu:
859,890 zł

udział w gruncie: 86/10 000
cena udziału w gruncie:

 7 395 zł

16,00 m² 14247 129 848,75 zł
(cena garażu: 128 000,00 

zł)
Zapłata jednorazowa 

w ciągu 21 dni od dnia 
przetargu

wadium:
12 984,87 zł
minimalne

postąpienie:
1 298,49 zł

Informacje dodatkowe:
1.Termin oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 435 i 960/400 upływa w dniu 26.11.2103 roku. 2. Pierwsza opłata użytkowania wieczystego 
gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. 3. Dodaje się podatek VAT w wysokości 22% do ceny gruntu, ceny udziału w gruncie, pierwszej opłaty 
za użytkowanie wieczyste oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 4. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej pokrywa Nabywca. 5. Wy-
sokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu będzie licytowana łączne z ceną lokalu użytkowego – garażu. Wylicytowana kwota będzie 
podstawą do wyliczenia pierwszej  opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wyliczenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia o godz. 10.00, w Sali 105  na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 
w terminie do dnia 23.04.2010 roku. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z 
potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu oraz stanem technicznym lokalu-garażu i jego akceptacją. Regulamin 
przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu 
pod nr tel. 58 66 88 513, 58 66 88 512.

Samorządowa 

Szkoła Podstawowa nr 17 

w Gdyni ul. Grabowo 12 
zatrudni w nowym roku szkolnym tj. od 
1.09.2010 r. nauczyciela informatyki, 
z uprawnieniami także do nauczania 
matematyki. 
Podania, CV należy składać w sekretariacie 
szkoły lub przesyłać drogą e-mail na adres 
szkoły: sekretariat@sp17.edu.pl

Gmina Miasta Gdyni
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ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro 

na usługę - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją                          
i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę 

wraz z przebudową SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36 w Gdyni.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
19.03.2010 r., sygn. numerem 78578 – 2010. Kod  CPV: 71520000-9.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia  obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących :
a)rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz rozbiórki  betonowych 
i asfaltowych nawierzchni oraz wygrodzeń placu,
b)dobudowę budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczonego, przyległego do   
południowej ściany budynku  istniejącego wraz z instalacjami, 
c)przebudowę i adaptację istniejącego budynku wynikającą z jego rozbudowy i powiązania  komu-
nikacyjnego obu części, które będą połączone przejściem przez piwnicę,  
Szczegółowy zakres określa SIWZ.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: około 66 miesięcy. 
3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100% .
4. Termin związania  ofertą 30 dni.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać  w siedzibie Wydziału Budynków 
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia na pisemne zamówienie lub  pobrać ze strony internetowej www.
gdynia.pl/bip/usługi.
6. Termin składania ofert – do dnia 1.04.2010 r. do godz. 10.00 w Wydziale Budynków Urzędu 
Miasta w Gdyni (III piętro, pokój 302) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Otwarcie ofert odbędzie się 1.04.2010r o godz. 11.00 w pok. 303 w Wydziale Budynków Urzędu 
Miasta Gdyni (III piętro) , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warun-
ków 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.

Gmina  Miasta Gdyni
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ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 4 845000 € na robotę budowlaną:

,,Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni                                                                       
wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka’’.

W dniu 22.03.2010r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem  62147 – 2010 oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert – do dnia 12.04.2010 r. do godz. 10.00 w  pokoju nr 230  Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 50,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na 
stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty/budowlane. 
Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz Wardencki fax. 58 66 88 302  – Wydział Inwesty-
cji.
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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 . . . . . .(58)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   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (58) 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

Klub Turystyki Kajakowej „DELFIN” Gdy-
nia działający przy PTTK O/MW zaprasza 
wszystkich miłośników kajakarstwa  na spo-
tkanie informacyjne przed rozpoczynającym 
się sezonem. Odbędzie się ono w naszej 
siedzibie w Klubie  „Riwiera” w Gdyni  ul. 
Zawiszy Czarnego 1 w środę 31.03.2010 r. o 
godz.17.00. Chętni do wstąpienia w szeregi 
Klubu mile widziani. 

Ponadto seniorzy, mieszkańcy naszego 

miasta będą mogli zaznajomić się z plano-
wanymi w br. spływami kajakowymi organi-
zowanymi w ramach programu „Organizacja 
czasu wolnego Gdynia 55+”. 

Można się z nami również skontaktować 
w każdą środę w godz. 12.00 - 14.00 (zaś w 
ostatnią środę miesiąca o 17.00) w siedzi-
bie klubu, tel. 58 626 33 29 lub e-mali: ktk.
delfin@interia.pl. �

Spotkanie kajakarzy

Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-
wawców serdecznie zaprasza na Kurs 
Wychowawców Kolonijnych, który odbędzie 
się w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35 w dniach 
9-11 oraz 24-25 kwietnia 2010 roku.

Zajęcia odbywają się piątek, sobotę i 
niedzielę oraz trwają przez dwa weekendy. 
Cały kurs obejmuje 36 godzin dydaktycznych 
i przygotowuje do pracy w charakterze opie-
kuna na koloniach, obozach, zimowiskach, 
itp. Nadaje uprawnienia państwowe (zgoda 
Kuratora Oświaty 176/2005). 

Zgłoszenia należy kierować na adres: 
centrum@arrupe.org lub wypełniając for-
mularz umieszczony na stronie www.arrupe.
org

Warunki przyjęcia na KURS:
-  wykształcenie minimum średnie,
- ukończone 18 lat,
- predyspozycje do pracy z dziećmi i 

młodzieżą,
- dobry stan zdrowia.

***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK 

w Gdyni zaprasza w Wielki Poniedziałek 5 
kwietnia 2010 r. na wycieczkę do Górnego 
Sopotu na trasie: Sopot - Oś.Mickiewicza 
- Łysa Góra. Zbiórka o godz. 10.30 na 
przystanku ZKM nr „S” Wzgórze Św.Mak-
symiliana SKM, odjazd autobusu do Sopotu 
o godz.10.36. Ilość km 6. Powrót około 
godz.15.00. Zdobywamy odznaki turystyki 
kwalifikowanej: OTP, Turysta Przyrodnik, 
ROK, Fotograficzna. Zapraszamy wszystkich 
chętnych w tym osoby niepełnosprawne.

Pomorska Komisja Turystyki ds .Osób 
Niepełnosprawnych PTTK zaprasza we 
wtorek 6 kwietnia 2010 r. o godz.16.00 do 
Klubu Turysty przy ul. 3 Maja 27 w Gdyni 
na spotkanie. W programie omówienie wy-
cieczki „Powitanie wiosny” i plan wycieczek 
na II kwartał 2010 r. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do współpracy.

***
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców im. Pedro Arrupe w Gdyni ser-
decznie zaprasza na na spotkanie z Kapitan 
Martą Sziłajtis-Obiegło -  najmłodszą Polką, 
która samotnie opłynęła świat. Spotkanie 
odbędzie się 15.04.2010 r. o godz. 17.00 
w Gimnazjum  i Liceum Jezuitów w Gdyni. 
Podczas spotkania będzie można obejrzeć 
wystawę zdjęć z Australii, wykonaną przez 

Mateusza Wacławka, ucznia Liceum Jezu-
itów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„Watra” zapraszają wszystkich chętnych na 
następujące imprezy turystyczne:

- Największy w Europie Park Rozrywki - 
„Tropikalna Wyspa” pod Berlinem w terminie 
16-18.04.2010 r.

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

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

- Zamki i Twierdze Warmii w terminie 26-
27.06.2010 r.

- Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem 
17.07.2010 r. 

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły oraz dodatkowe informacje na 

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

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

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

i młodzieży w terminie 10.04-18.04.2010r. 
(zajęcia w weekendy);

- kurs na kierowników na placówkach 
wypoczynku dzieci i młodzieży w terminie 
10.04.2010 r. (sobota);

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

***
O/M PTTK w Gdyni zawiadamia, że eli-

minacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 
(etap miejski) odbędą się w październiku, 
a nie jak informowanli organizatorzy, w 
kwietniu. Za zmianę terminu organizatorzy 
przepraszają. 

***
Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w 

Gdyni informuje, że z dniem 31 marca 
2010r. tracą ważność znaczki członkowskie 
PTTK zakupione w roku poprzednim oraz 
ubezpieczenie NNW. Osoby, którym zależy 
na ciągłości członkostwa i ważności ubezpie-
czenia winny uiścić składkę za rok bieżący 
do 31 marca 2010 r. �

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

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

Wystawa potrwa do 28 marca 2010 r.
- Wystawa „Chromy i achromy” - VI edy-

cja Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 
Plastycznej Nauczycieli. Prace są poddane 
życzliwej ocenie Artystów - Wykładowców z 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Naj-
lepsze z nich są nagradzane, wyróżniane 
oraz wyeksponowane na wystawie w Mu-
zeum Miasta Gdyni. Organizatorzy: Zespół 
Szkół nr 12 w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni. 
Wystawa czynna do 11.04.2010 r. 

- wystawa stała, eksponowana w Domku 
Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 w Gdyni 
pt.: „Zanim powstało miasto. Jak dawniej 
mieszkano”.

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

***
W Galerii Ratusz na I piętrze Urzędu Mia-

sta do 31 marca br. oglądać można wystawę 
zdjęć wykonanych przez uczniów z Liceum 
Jezuitów, pt. „Egipt”. Wystawa otwarta jest 
w godz. 8.00 - 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 
Emilii i Andrzeja Sobierajów „Wiosno, 
wiosno, echże ty...”.

***
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 obecnie zajmuje się 
malarstwem olejnym na płótnie. 

***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza na 

wystawę malarstwa marynisty Artura Ba-
ranowskiego w Małej Galerii Klubu przy 
ul. Zawiszy Czarnego 1. Artur Baranowski 
- artysta malarz i architekt, ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych oraz 
Politechnikę Gdańską i Berlińską. Uprawia 
malarstwo sztalugowe od 1976 r. Artysta 
stosuje głównie techniki olejne, rysunek, te-
matem prac jest marynistyka, 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.

***
Do 18.04.2010 r. w Akwarium Gdyńskim 

można będzie oglądać wystawę pt.: „Foto-
grafia dzikiej przyrody” (Wildlfe Photogra-
pher of the Year 2002 - 2009). 

Wystawę tworzą zwycięskie prace z 
konkursów fotograficznych Wildlife Photo-
grapher of the Year, z lat 2002 - 2009, organi-
zowanych przez BBC Wildlife Magazine oraz 

Natural History Museum w Londynie.
Patronat Honorowy nad wystawą objęli: 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Minister Środowiska.Partnerem 
wystawy w Polsce jest Izba Gospodarcza 
Wodociągi Polskie. Organizatorem wysta-
wy w Polsce jest Agencja Zegart - Jerzy 
Zegarliński.

***
Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne 

oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
zapraszają 26 marca 2010 r. o godz. 17.00 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 
Filia nr 15, al. Marsz. Piłsudskiego 18 na 
wernisaż wystawy Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu „Jakby brat lub najlepszy kolega”. 
W programie prelekcja Jerzego Matysiaka 
– opiekuna spuścizny po Jerzym Pertku.

Wstęp wolny!
Wystawa „Jakby brat lub najlepszy 

kolega” jest poświęcona osobie Jerzego 
Pertka (26.03.1920 - 8.07.1989), badacza 
i popularyzatora polskich tradycji morskich, 
pisarza-marynisty i publicysty morskiego. 
Prezentowana w 90. rocznicę urodzin, przed-
stawia go nie wprost, ale poprzez kontakty z 
marynarzami (w większości pozostałymi po II 
wojnie na uchodźctwie), z biegiem lat coraz 
liczniejsze, bardziej zażyłe, niejednokrotnie 
serdeczne i przyjacielskie. 

Pokazuje głównie zdjęcia i fragmenty 
korespondencji z wybitnymi oficerami 
Polskiej Marynarki Wojennej (m.in. Włodzi-
mierzem Steyerem, Michałem Borowskim, 
Józefem Unrugiem, Eugeniuszem Pław-
skim, Władysławem Kosianowskim-Loren-
zem, Bohdanem Wrońskim, Franciszkiem 
Pitułką, Włodzimierzem Łoskoczyńskim, 
Romualdem Nałęcz-Tymińskim, Witoldem 
Poray-Wojciechowskim, Marianem Kadul-
skim), zawierające opinie o twórczości po-
znańskiego pisarza i jej znaczeniu dla nich i 
społeczeństwa, a także deklaracje (niektóre 
przykłady) współpracy oraz różnego rodzaju 
pomocy. To dzięki temu J.Pertek miał tak 
wyjątkową pozycję w okresie PRL-u i mógł 
niejednokrotnie – będąc przecież popula-
ryzatorem – wyprzedzać profesjonalnych 
historyków.

Autorem wystawy jest Jerzy Matysiak 
(Biblioteka Raczyńskich). Projekt graficz-
ny wykonał Krzysztof Godlewski przy 
współpracy Lecha Trawickiego (Muzeum 
Marynarki Wojennej). Kuratorem wystawy na 
Gdynię jest Tatiana Baczyńska (Gdańskie 
Towarzystwo Fotograficzne).

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
malowanych płaskorzeźb Macieja Zabawy 
„DECHY”. Otwarcie wystawy odbędzie się 
7 kwietnia 2010 r., godz.19.00 w galerii 
„TYGIEL” w lokalu artystycznym „Tygiel” w 
Gdyni przy ul. Abrahama 86 (wejście od ul. 
Władysława IV k. Hossy). Wystawa będzie 
czynna od 8 do 28 kwietnia 2010 r.

Maciej Zabawa, absolwent Wyższej 
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, 
gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa 
ściennego u prof. Andrzeja Macieja Łubow-
skiego i malarstwa sztalugowego u prof. 
Wojciecha Sadleya. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, zajmuje się ceramiką, rzeźbą i 
malarstwem  na jedwabiu. Obecnie mieszka 
i tworzy w Pruszczu Gdańskim, gdzie ma 
własną pracownię. Bierze udział w wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą.www.
artinfo.pl/profile

Wystawa dofinansowana przez Gminę 
Gdynia. �

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej w Gdyni zaprasza 31 marca o 
godz.18.00 do swojej siedziby na prelekcję 
w jezyku francuskim pana Marc’a Petit o 
francuskich serach. TPPF Gdynia, Starowiej-
ska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), 
tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.
pl. �

W niedzielę 28 marca 2010 r. o godz. 
12.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1, odbędzie się drugi koncert z 
cyku Koncerty w Muzeum Miasta Gdyni - 
„Uśmiech wielkiej muzyki”. 

W muzyce szukamy przede wszystkim 
piękna, potem doskonałej formy i bliskości z 
dziełem – emocji, która nas wzrusza. Kompo-
zytorzy w różnych formach przekazują swoje 
myśli, dążenia, niekiedy bardzo poważnie, 
ale nie brakuje dzieł, w których uśmiech i 
dowcip odbieramy szczególnie wyraźnie. 

W programie arie, duety, pieśni – m.in. 
„Kum i Kuma” i „Chochlik” S. Moniuszki, aria 
Papagena i duet Papagena i Papageny z 
„Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta, aria 
Noriny z „Don Pasquale” G.Donizettiego, 
aria z „Pięknej Heleny” J.Offenbacha, duet z 
„Hrabiny Maricy” E. Kálmána oraz muzyczny 
żart „Bułeczka z masłem” na fortepian W. 
A. Mozarta. 

Muzyczne uśmiechy słać będą: Natalia 
Krajewska – Kitowska – sopran, Marcin 
Pomykała – tenor, Marcin Miloch – bary-
ton, Emilia Grażyńska – fortepian. Koncert 
poprowadzi Barbara Żurowska – Sutt. 

Obowiązują bilety wstępu do muzeum. 
Koncerty w Muzeum Miasta Gdyni dofi-
nansowane są przez Urząd Miasta Gdyni.

***
27 marca br. o godzinie 18.00 w Kościele 

Zielonoświątkowym, ul. Zamenhofa 13a roz-
pocznie się koncert w stylu gospel zespołu 
„G.U” pt. „Uwielbienie dla Jezusa”.

Wstęp wolny.  �

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
26 .03 pt godz . 11 .00 STRASZNE DZIECI, czarna komedia
26 .03 pt godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
27 .03 sb godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
27 .03 sb godz .19 .30 STRASZNE DZIECI, czarna komedia
28 .03 nd godz . 17 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
28 .03 nd godz . 17 .30 STRASZNE DZIECI, czarna komedia
30 .03 wt godz . 19 .00 BŁOGOSŁAWIENI, koncert Pieśni gospel 
31 .03 śr godz .19 .00 BŁOGOSŁAWIENI, koncert Pieśni gospel 

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
26 .03 pt 19 .00 PREMIERA! OSTATNIA TAŚMA  
27 .03 sb godz .19 .00 OSTATNIA TAŚMA  
28 .03 nd godz .19 .00 OSTATNIA TAŚMA  
31 .03 śr godz .19 .00 OSTATNIA TAŚMA  
1 .04 czw godz . 19 .00 OSTATNIA TAŚMA  

Prelekcja

Koncerty

Wystawy

Klub Filmowy zaprasza
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 zapra-

sza w dniach 26 - 31 marca br:
- na godz. 18.00 na film „Liban”, reży-

seria: Samuel Maoz, występują: Michael 
Moshonov, Zohar Strauss, szczegóły: 
dramat/wojenny, 2009;

- na godz. 20.00 na film „FISH TANK”, 
reżyseria: Andrea Arnold, występują: Katie 
Jarvis, Kierston Wareing, szczegóły: Wiel-
ka Brytania, 2009.

Bilety na oba seanse po 10 zł.
Więcej informacji o filmach na: www.

klubfilmowy.pl �

Repertuar teatralny


