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Najlepsza oferta na rynku
Formalnoœci telefonicznie
Wyp³ata natychmiast 
i w domu klienta
Ubezpieczenie assistance 
dla po¿yczkobiorcy
Bez ograniczenia kwotowego

WWW.DAIGLOB-FINANCE.PL

DA GLOB FINANCEI

CHWILÓWKA! PO¯YCZKA!
RÓWNIE¯ EMERYCI I RENCIŒCI

692-795-795
58 690-80-50
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Uroczysta gala „Gazele Biznesu 2010”
24 lutego 2011 r. godz. 1730

Hotel Sheraton, Sopot
ul. Powstańców Warszawy 10

Więcej na www.gazele.pl
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REFUNDACJA

KAS-MED, ul. Wrocławska 59, 81-553 Gdynia
tel./fax: 58 620 82 33, e-mail: kas-med@tlen.pl

pieluchomajtki
ortezy i staniki dla amazonek
wózki, kule, balkoniki
obuwie na stopę cukrzycową

BEZPŁATNY DOWÓZ DO KLIENTA
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OC zniżki do 80 %

Nie masz zniżek !!! 
Otrzymasz 60% na OC/AC*

Gdańsk,  ul. Obrońców Wyb. 23     58 553 82 70
Gdańsk,  ul. Kr. Jadwigi 137         58 322 75 98
Gdynia,   ul. Legionów 107c/2        58 620 99 47
www.limanowka.pl                     biuro@limanowka.pl

Nasze biura w Trójmieście

* wymagane ukończone 35 lat 
  i oświadczenie o braku szkód

R E K L A M A

Gdynia – miasto wyrosłe z marzeń o wolnej i niepodległej Polsce – 
rozpoczęła 10 lutego wielkie świętowanie 85-lecia istnienia.

Anna Łopion
e-mail: a.lopion@twojagazeta.pl

Skomentuj na

10 lutego 1926 roku Gdynia 
otrzymała prawa miejskie. Nie-
długo potem słomiane strzechy 
rybackich chat sąsiadowały już 
z pierwszymi kamienicami. W nie-
spełna 7 lat od dnia nadania praw 
miejskich Gdynia posiadała już 
największy i najnowocześniejszy 
port na Bałtyku. W tym czasie ist-
niały też znakomicie utrzymane 
ulice i piękne gmachy, będące do 
dzisiejszego dnia ozdobą miasta. 
W 1926 roku ze składek społecz-
nych zbudowano mały neobaro-
kowy kościółek przy ul. Świętojań-
skiej, co dało początek gdyńskiej 
parafii Najświętszej Marii Panny. 
Szybkość, z jaką powstawały nowe 
domy i zakłady przemysłowe, spra-
wiła, że zrodziło się miano „gdyń-
skiego tempa”.

W dniu urodzin Gdyni na ulicach miasta pojawili się uczniowie Gdyńskiego Liceum Autorskiego, 
Pierwszego Społecznego Gimnazjum i Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, którzy rozdawali 
przechodniom gorącą czekoladę

Patrzeć 
na Gdynię 
kategoriami 
wyzwań
O tym, czy opozycja 
jest potrzebna, z jakimi 
wyzwaniami zmierzą 
się w tym roku radni, 
a także o potrzebach 
mieszkańców 
i o nadchodzących 
zmianach 
w funkcjonowaniu rad 
dzielnic rozmawiamy 
z przewodniczącym 
Rady Miasta Gdyni 
Stanisławem 
Szwabskim.
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Co z zabudową 
Polanki 
Redłowskiej?
Miasto czekało ponad 
10 lat, by inwestor 
rozpoczął prace przy 
budowie zespołu 
hotelowo-rekreacyjnego 
na Polance Redłowskiej. 
Nie pomogły kary 
finansowe, dlatego 
do sądu trafił wniosek 
o unieważnienie 
umowy o oddanie 
w użytkowanie 
wieczyste i sprzedaż 
budynków przy ul. 
Ejsmonda 1.
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Miasto z morza i marzeń

Gdynia ma już 85 lat!

– Czego jak czego, ale fanta-
zji gdyńskim pionierom nie bra-
kowało. I to im zawdzięczamy 
tchnienie wiary w możliwość 
naszego narodu – to jakby zupełne 
przeciwieństwo naszej narodowej 
cechy, że można coś osiągnąć sa-
memu, kiedy cały świat jest prze-
ciwko nam. Uważam, że w Gdyni 
drzemie dusza wspaniałego poko-
lenia Polaków 20-lecia międzywo-
jennego. My jesteśmy tu naprawdę 
szczęśliwi! – zauważył przy okazji 
jubileuszu miasta gdyński senior 
pan Zygmunt.

Świętowała cała Gdynia
Cykl imprez uświetniających 

85-lecie miasta otworzył Bieg 
i Marsz Urodzinowy, w którym 
wzięło udział około 200 uczestni-
ków. Silny wiatr i deszczowa po-
goda nie zniechęciły tych, którzy 
pragnęli uczcić urodziny Gdyni na 
sportowo. Natomiast w Teatrze 
Miejskim odbyła się uroczysta se-
sja Rady Miasta, podczas której 
wręczono medale im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego za wybitne 
zasługi dla miasta oraz nagrody 
„Czas Gdyni” za najlepszą gdyń-
ską inwestycję roku 2010.

W obchody jubileuszu włą-
czyły się także liczne gdyńskie 
organizacje, stowarzyszenia i in-
stytucje, wśród nich m.in. Mu-
zeum Miasta Gdyni, Muzeum 
Motoryzacji, Muzeum Marynarki 
Wojennej i Centrum Nauki Expe-
ryment, które z tej okazji można 
było zwiedzić za darmo. Były 
też okolicznościowe wystawy 
gdyńskich wydawców, pokazy 
filmów dokumentalnych o Gdyni 
i pamiątkowych fotografii. Z kolei 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
na łasuchów czekała słodka nie-
spodzianka, przygotowana przez 

gdyńskich cukierników, na którą 
zaprosił Robert Dzióbek, mistrz 
Polski Baristów.

Na urodziny Gdyni, za pośred-
nictwem Centrum Aktywności 
Seniora i Gdyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, miasto za-
prosiło także do hali wyjątkowych 
gości – trzy tysiące gdyńskich se-
niorów. Specjalnie dla nich przy-
gotowano bogaty program, któ-
rego punktem kulminacyjnym był 
spektakl „Z Gdyni najlepsze…”. 
Utwory z gdyńskich musicali za-
śpiewali aktorzy Teatru Muzycz-
nego w Gdyni, a całość dopełniły 
ewolucje taneczne i akrobatyczne 
zespołu MIRA-ART. Wśród gości 
honorowych były trzy gdynianki – 
równolatki miasta. Panie urodziły 
się dokładnie 10 lutego 1926 roku.

Jubileuszowa Księga 
Gdynian

Warto przypomnieć, że 10 lat 
temu, przy okazji 75. rocznicy 
nadania Gdyni praw miejskich, 
powstała Jubileuszowa Księga 
Gdynian, która w specjalnej 
skrzyni została przekazana do 
Muzeum Miasta i udostępniona 
z okazji jubileuszu odwiedzają-
cym instytucję w dniu urodzin 
Gdyni.

– W skrzyni znalazło się 300 
prac. Niektóre zostały dostar-
czone w postaci wydruków kom-
puterowych, inne zaś jako formy 
książkowe – podkreśla p.o. dy-
rektora Muzeum Miasta Dariusz 
Małszycki.

Dodajmy, że w tym roku wła-
dze Gdyni rozpoczynają kolejną 
edycję Jubileuszowej Księgi Gdy-
nian, do tworzenia której zapra-
szają wszystkich chętnych. Prace 
można już dostarczać do Zespołu 
Prasowego Urzędu Miasta Gdyni.

– Planujemy za rok, w dniu 
urodzin miasta, uroczyście wło-
żyć do tej skrzyni kolejne prace. 
Zapraszamy więc wszystkich 
gdynian i przyjaciół naszego 
miasta, by podzielili się swoimi 
ref leksjami i wspomnieniami 
związanymi z Gdynią. Nie mu-
szą to być tylko prace rodowitych 
mieszkańców, bowiem czekamy 
także na wspomnienia osób, które 
odwiedziły nasze miasto lub tu 
mieszkały i mają coś ciekawego 
do opowiedzenia. Bo pamiętajmy, 
że Gdynię budowała przecież cała 
Polska – mówi rzecznik prasowy 
Joanna Grajter.

Www.85latgdyni.pl
Jak co roku w dniu święta 

Gdyni na ulicach miasta pojawili 
się także uczniowie Gdyńskiego 
Liceum Autorskiego, Pierw-
szego Społecznego Gimnazjum 

i Pierwszej Społecznej Szkoły 
Podstawowej, którzy rozdawali 
przechodniom gorącą czekoladę. 
Z kolei Stowarzyszenie „In Gre-
mio” uruchomiło specjalną stronę 
internetową www.85latgdyni.pl, 
na której będą gromadzone pa-
miątki gdynian, a także współ-
czesne zdjęcia miasta, wykonane 
z tego samego miejsca, co 85 lat 
temu. W roku jubileuszowym Sto-
warzyszenie „In Gremio” planuje 
zamieścić na stronie autorski film 
„85 na 85”, a wolontariusze będą 
wyszukiwać wszystko, co ma 
w nazwie 85.

Jak widać, obchody rocznicy 
nadania Gdyni praw miejskich 
potrwają cały rok i niejedno będą 
miały imię.

Anna Łopion


