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Na styku dwóch błękitów

Znamy już laureatów konkursu foto-
graficznego „Na styku dwóch błękitów” 
organizowanego przez Invest Komfort SA. 
Swoistym bohaterem tego konkursu był 
najwyższy mieszkalny budynek, a raczej 
kompleks mieszkalny w Polsce, czyli gdyń-
skie wieże Sea Towers.

Konkurs wzbudził duże zainteresowa-
nie. 437 osób nadesłało ponad 1000 prac. 
Zgłoszenia 30 uczestników nie spełniły 

warunków formalnych regulaminu i nie były 
rozpatrywane przez jury. 1097 fotografii 
pozostałych 407 uczestników oceniło jury w 
składzie: Sławomir Kitowski (przewodni-
czący), Andrzej Łopata, Kacper Kowalski 
i Izabela Polak.

Lista laureatów wewnątrz tego numeru 
Ratusza na str. 4.

Powyżej jedno z nagrodzonych zdjęć 
autorstwa gdynianki Izabelli Cieślak.      □

Święto Wojska Polskiego
Każdy, kto interesuje się losami przygo-

towań do uruchomienia lotniska cywilnego 
Gdynia - Kosakowo, a także Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012,  
może na stronie internetowej www.master-
plan.2012.org.pl – obserwować ich postęp. 
Znajduje się tu bowiem lista planowanych 
i monitorowanych stale m.in. przez UEFA 
przedsięwzięć inwestycyjnych, wśród nich 
5 lotnisk wspomagających turniej w Polsce. 
Jednym z tych pięciu lotnisk jest właśnie 
Gdynia – Kosakowo.

I tak można się z tego źródła dowiedzieć, 
że aktualnie jesteśmy w fazie procedur 

przygotowawczych, a rozpoczęcie reali-
zacji koniecznych inwestycji (płaszczyzny 
postojowej dla samolotów, terminalu pasa-
żerskiego, hangaru dla samolotów, strażnicy 
służb gaśniczych oraz systemu świetlnych 
pomocy nawigacyjnych) przewidziane jest 
w II kwartale 2011 r. 

W najbliższych tygodniach spodziewamy 
się formalnego przekazania przez Minister-
stwo Obrony Narodowej gminie Gdynia i 
Kosakowo infrastruktury i nieruchomości 
koniecznych do urządzenia lotniska cywil-
nego.

Zapraszamy zatem do lektury!             □

Coraz jaśniejsze niebo nad gdyńskim lotniskiem
15.08.2009 r. przypada święto Wojska 

Polskiego, a zarazem 89. rocznica Bitwy 
Warszawskiej. Gdynia od lat uroczyście 
obchodzi to święto.

Oto program gdyńskich uroczystości:
- godz. 8.00 - podniesienie wielkiej gali 

banderowej na okrętach MW RP,
- godz. 9.30 - uroczysta Msza św. w in-

tencji żołnierzy w Kościele Garnizonowym w 
Gdyni Oksywiu,

- godz. 10.00 - uroczysta Msza św. w 
intencji żołnierzy w Kościele NMP w Gdyni 
przy ul. Świętojańskiej,

- godz. 10.45 - złożenie kwiatów na cmen-
tarzu MW w Gdyni Oksywiu,

- godz. 12.00 - złożenie kwiatów na Płycie 
Marynarza Polskiego oraz pod pomnikami 
Żołnierzy AK i Żołnierzy PSZnZ na Skwerze 
Kościuszki.                                                □

Maraton Solidarności
15.08.2009 r. odbędzie się XV Jubileuszo-

wy Maraton „Solidarności”.
To jedna z najważniejszych imprez na 

Wybrzeżu, łącząca ideę sportowej rywali-
zacji z misją uhonorowania ofiar masakry 
robotników, protestujących przeciw polityce 
władz komunistycznych w Polsce – w grud-
niu 1970 r.

Gdynia w tym roku, podobnie jak w ubie-
głym, będzie pełniła rolę gospodarza startu 
tej imprezy, ale tym razem będzie nowa trasa 
biegu. Start bowiem odbędzie się w Gdyni 
przy Pomniku Ofiar Grudnia 70, natomiast 
zawodników na mecie przywita „Neptun” 
na Długim Targu w Gdańsku. Trasa będzie 
przebiegać przez główne arterie Trójmiasta, 
Westerplatte, a końcówka maratonu przez 
uliczki Starego Miasta w Gdańsku.

Biegacze staną na starcie do tego kla-
sycznego dystansu już po raz piętnasty. 
Oprócz zawodników z Polski w biegu będą 
uczestniczyć również maratończycy z całej 
Europy i świata. 

Start honorowy odbędzie się w Gdyni 
o godz. 9.30, po którym nastąpi składanie 
kwiatów pod Pomnikiem oraz powitanie 
zawodników przez władze Gdyni. Start ostry 
przewidziano na godz.10.00. Limit czasowy 
to 5,5 godziny.

Szczegóły na stronie: www.maratong-
dansk.home.pl.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania!
UWAGA! Podczas Maratonu „Solidarno-

ści” wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. 
Część ulic będzie czasowo wyłączona z 
ruchu kołowego.                                        □

Płatne parkowanie
Od 1.08.2009 r. w śródmieściu Gdyni 

obowiązuje system płatnego parkowania. 
Swoim zasięgiem obejmuje 40 ulic w ścisłym 
centrum.

Na str. 7 i 8 Ratusza znajdą Państwo 
pakiet niezbędnych informacji o płatnym 
parkowaniu w Śródmieściu Gdyni, mini-po-
radnik obsługi parkomatu oraz odpowiedzi na 
najczęstsze pytania.                                 □

Gdynia w rękach siatkarzy!
W dniach 14 - 16 sierpnia 2009 r. Gdynia 

będzie gospodarzem turnieju kwalifikacyjne-
go do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn, które rozegrane zostaną we 
Włoszech, w październiku 2010 r.

W gdyńskich eliminacjach wezmą udział 
cztery narodowe zespoły: z Francji, Słowenii, 
Słowacji i Polski. Mecze odbywać się będą 
w naszej nowej, pięknej Hali Sportowo - Wi-
dowiskowej GDYNIA. Obejrzy je „na żywo” 
13 tys. widzów. Bilety rozeszły się jak świeże 
bułki. Na pociechę - wszystkie mecze będzie 
transmitować telewizja POLSAT SPORT, a 

mecze z udziałem reprezentacji Polski - te-
lewizja POLSAT.

Temu wielkiemu sportowemu świętu 
towarzyszyć będą atrakcje dla szerokiej 
publiczności. M.in. w sobotę 15 sierpnia 
br. od godz. 16.00 koncert: „Częstochowa 
Pipes&Drums”, „Imperium” oraz grupy „Lu-
men Noctis” przed halą sportową przy ulicy 
Kazimierza Górskiego 8.

A w niedzielę 16 sierpnia br. będzie to 
międzynarodowa - roztańczona, muzyczna,  
wielobarwna - Parada Siatkarska, o której 
piszemy na str. 2 Ratusza.                        □
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Zlot żaglowców raz jeszcze - na panoramicznych fotkach!
Niesamowity widok gdyńskiego portu, 

z lasem masztów największych żaglow-
ców świata, podczas czterech gorących 
lipcowych dni zlotu The Tall Ships’ Races 
2009 - z pewnością na długo pozostanie w 
pamięci każdej z osób dwuipółmilionowej 
rzeszy gości.

Wszystkich, którzy mieli szczęście podzi-
wiać wówczas Basen Prezydenta, jak też 
tych, którzy w Gdyni w dniach 2 – 5 lipca 
gościć nie mogli, zapraszamy na zlot raz 
jeszcze. Tym razem – wirtualnie...

Wraz z firmą Multipro przygotowaliśmy 
wyjątkową gratkę! To okazja, by przenieść 
się w czasie i przestrzeni w samo centrum 
zlotu. Zaledwie jedno kliknięcie i jesteśmy na 
deskach pokładów największych żaglowców 
świata, w skąpanej w słońcu Gdyni początku 
lipca 2009. A cała flotylla The Tall Ships’ Ra-
ces wokół nas... Zatem – klik i w drogę: http://
multipro.com.pl/zagle/zlot-zagli1..html

Aby “podróżować” po zlotowych pa-
noramach należy poczekać, aż obraz się 
załaduje (tzn. przestanie być czarno-biały 

a pasek postępu wskaże 100%). Wówczas, 
po kliknięciu myszką w dowolnym punkcie 
zdjęcia możemy przeciągać obraz w wybra-
nym kierunku (od stóp po zenit, w prawo, w 
lewo), jak też oddalać i przybliżać.

Do przeglądania prezentacji na kompute-
rze musi być zainstalowany flash player. Po 
uruchomieniu, najlepszy efekt daje tryb peł-
noekranowy (na belce menu ikona pierwsza 
z prawej). Punkty naszej obserwacji możemy 
zmieniać korzystając z miniatur w rozwija-
nym menu na górze.                                 □

Wycieczkowce w porcie
Trwa sezon wycieczkowców w Porcie 

Gdynia. Oto lista tych, które zawiną do 
Gdyni w dniach 14 sierpnia – 21 sierpnia 
2009 roku:

VISTAMAR (St.Vincent) 120,80m 15.08 
godz. 6.00 – 13.00

ZENITH (Bahama) 207,87m 16.08 godz. 
13.30 – 20.00

MEIN SCHIFF (Malta) 264,00m 16.08 
godz. 7.00 – 17.00

AIDALuna (Włochy) 252,00m 18.08 godz. 
8.00 – 18.00

DEUTSCHLAND (Niemcy) 175,00m 
19.08 godz. 8.00 – 17.00

EMERALD PRINCESS  (Bermudy) 
288,70m 21.08 godz. 9.00 – 16.00

DELPHIN (Malta) 156,27m 21.08 8.00 
– 19.00

Szczegółowy plan wizyt: http://www.port.
gdynia.pl/wycieczkowce2009.php             □

Parada siatkarska w światowych rytmach

Mistrzostwa Polski w Aquathlonie
16 sierpnia br. zapraszamy zawodników 

i kibiców na start MISTRZOSTW POLSKI w 
AQUATHLONIE - GDYNIA 2009. Impreza tej 
rangi zagości w Gdyni po raz pierwszy.

Na aquathlon składają się dwie odrębne 
dyscypliny sportowe: pływanie i bieganie, 
tak też będzie podczas organizowanych 
przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zawodów. Bardziej wtajemniczeni wiedzą 
iż, zawody te wywodzą się z Triathlonu, 
który dodatkowo zawiera w sobie akcent 
kolarski.

Mistrzostwa Polski w Aquathlonie odbę-
dą się na Zatoce Gdańskiej oraz Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni, którego sceneria 
dodatkowo wpłynie na widowiskowość tej 
dyscypliny sportu.

Poniżej program:
godz. 10.00 - 12.00 - Weryfikacja zgło-

szeń, odbiór pakietów startowych.
godz. 12:50, 13:20, 13:50 - Odprawy 

techniczne przed startami do poszczegól-
nych wyścigów.

godz. 13:00 - Start do wyścigu nr 1 (200 
m -1,0 km (994 m)) – kategoria wiekowa: 10 
-11 lat i 12 -13 lat.

godz. 13:30 - Start do wyścigu nr 2 (400 
m - 2,0 km (2086 m)) – kategoria wiekowa: 
14-15 lat i 16-17 lat.

godz. 14:00 - Start do wyścigu nr 3 (600 
m - 3,0 km (2720 m)) – kategoria powyżej 
18 lat.

godz. 15:30 - Rozpoczęcie ceremonii de-
koracji i uroczyste zakończenie zawodów.□

Ekologia w galerii

Tegoroczne imprezy siatkarskie w Polsce 
są uatrakcyjniane niezwykle barwnymi, roz-
tańczonymi i bogatymi muzycznie Paradami 
Siatkarskimi. Nie inaczej będzie w Gdyni 
przy okazji Turnieju Kwalifikacyjnego do Mi-
strzostw Świata Siatkarzy z udziałem Polski, 
Słowenii, Słowacji i Francji zaplanowanego 
od 14 do 16 sierpnia br.

Parada rozpocznie się w niedzielę, 16 
sierpnia o godz. 11.30. Start na wysokości 
Urzędu Miejskiego przy al. Marsz. Piłsud-
skiego. Dalej parada przemieszczać się 
będzie ulicami Świętojańską, Jana Pawła II 
aż pod Akwarium Gdyńskie.

Paradę otworzą: kolumna motocyklowa 
a za nią w rytmie marszowym poruszać się 
będzie kilkudziesięcioosobowa „Pstrong 
Orkiestra”  z cheerleaderkami.  Będzie także 
orszak pojazdów zabytkowych poprzedzany 
przez jedyną  w Polsce grupę wykonującą 
muzykę szkocką na Wielkich Dudach Szkoc-
kich, czyli „Częstochowa Pipes&Drums”.

Na specjalnie przygotowanej platformie 
samochodowej  niezwykle atrakcyjny pro-
gram artystyczno-rozrywkowo zaprezentuje  
Teatr Rewiowy „Imperium” z Rzeszowa. 
Piękne tancerki, w efektownych strojach za-

tańczą w repertuarze znanym z brazylijskich 
karnawałów i paryskich rewii. Popisy ognio-
wych animacji da grupa „Lumen Noctis”. Nie 
mniej efektowne będą pokazy cyklotrialu i 
break dance.

Warto także mieć minimalną wiedzę siat-
karską, bowiem w trakcie Parady odbędą się 
liczne konkursy, w których nagrodami będą 
cenne siatkarskie pamiątki i bezpłatne wej-
ściówki na niedzielne mecze Turnieju a pyta-
nia zadawać będzie Katarzyna Dowbor.

Wspomniana orkiestra „Częstochowa 
Pipes&Drums”, Rewia „Imperium” oraz grupy 
„Lumen Noctis” i cyklotrialowa prezentować 
się będą także w sobotę, 15 sierpnia od 
godz. 16.00 przed halą sportową przy ulicy 
Kazimierza Górskiego 8.

Parada jest elementem promocji Polskiej 
Siatkówki, Gdyni, turnieju Kwalifikacyjnego 
do Mistrzostw Świata Siatkarzy oraz je-
siennych Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce 
Siatkowej, które rozegrane zostaną od 25 
września do 4 października br.

Patronami Parad Ligi Światowej są  Polski 
Związek Piłki Siatkowej, Polkomtel S.A. ope-
rator Sieci Plus – Główny Sponsor Polskiej 
Siatkówki oraz Urząd Miasta Gdyni.         □ „Ekologia w Obiektywie 2009: Zmiany 

klimatu – nasze wyzwanie” to temat tego-
rocznego konkursu i jednocześnie wystawy, 
do obejrzenia której serdecznie Państwa 
zapraszamy.

Na wystawie pokonkursowej prezento-
wanej w Galerii Ratusz w Gdyni (al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54, I piętro) do 7.09.2009 r. 
można zobaczyć 18 nagrodzonych i wyróż-
nionych fotografii. Prace konkursowe tworzą 
inspirującą panoramę wyzwań dla mieszkań-
ców naszej planety związanych ze zmienia-
jącym się klimatem i wpływem tych zmian na 
środowisko naturalne. Fotografie inspirują do 
przemyśleń i konkretnych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. 
Stają się platformą dyskusji nad wyzwaniami, 
przed którymi stoi nasza generacja.

Wstęp wolny w godz. 8.00-16.00.        □

Emerald Princess w Alei Statków
21 sierpnia br. o godz.11.00 odbędzie się 

uroczystość wmurowania tablicy, na jedynej 
w Polsce „Alei Statków Pasażerskich”. Ta-
blica zamontowana zostanie na Nabrzeżu 
Pomorskim (Skwer Kościuszki). Upamiętni 
ona zawinięcie do Gdyni statku Emerald 
Princess, który jest jednym z najnowo-
cześniejszych i największych jaki odwiedzi 
nasze miasto.

Emerld Princess obecnie pływająca pod 
bermudzką banderą została zbudowana w 
2007 roku. Jednostka posiada 15 pokła-
dów. Jednorazowo bierze na pokład 3 114 
pasażerów. Załoga liczy 1200 członków. Na 
pokładzie oprócz licznych barów i restau-
racji znajdują się takie atrakcje jak m.in. 
SPA, fitness center, kasyno czy kino pod 
gwiazdami.

Statek zacumowany będzie w godzinach 
9.00 – 16.00 przy Nabrzeżu Francuskim.

Przypomnijmy, że tablice pamiątko-
we w Alei mają już ALBATROS, BIRKA 
PRINCESS, VISTAMAR, LILI MARLEEN, 
GRAND PRINCESS, DISCOVERY, STAR 
PRINCESS, CONSTELLATION, HANSE-
ATIC, projekt BALTIC CRUISE, NAVIGATOR 
OF THE SEAS, QUEEN VICTORIA oraz 
AIDAluna.

Uroczystość uświetni występ Pstrong 
Orkiestry oraz wystawa zdjęć statków, które 
zawinęły do Gdyni w latach 2001 - 2009 (od 
dnia inauguracji „Alei Statków Pasażerskich” 
- pierwszej uroczystości odsłonięcia tabli-
cy). Wystawę będzie można obejrzeć do 
23.08.2009 r. w Centrum Gemini przy ul. 
Waszyngtona 21, I piętro.                      □

Gdyński spacer filmowy
W sobotę, 15 sierpnia br. o godz. 12.00 

na nowym parkingu przy ul. Orłowskiej w Or-
łowie rozpocznie się spacer śladami realizo-
wanych w Gdyni filmów: „Jutro Meksyk”, „Do 
widzenia do jutra”, „Żona dla Australijczyka”, 
„Ostatni kurs”.

Ten pierwszy, z planowanych trzech, 
spacer poprowadzi red. Katarzyna Fryc 
- Hyży, autorka „Filmowego spacerownika 
po Trójmieście”, który właśnie ukazał się 
w księgarniach. Gościem specjalnym zaś 
będzie Sławomir Kitowski - autor albumów 
o Gdyni i zarazem prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Orłowa.

Warto przyjść nieco wcześniej, bo przed 
rozpoczęciem wycieczki „Spacerownik” bę-
dzie można kupić i otrzymać autograf autorki, 
na specjalnym stoisku przy parkingu.

Książka  zawiera 8 tras spacerowych: po 
Gdańsku (3), Gdyni (3) i Sopocie (2). Na 200 
stronach tej publikacji znajdziemy anegdoty, 
zakulisowe wspomnienia realizatorów, ponad 
120 ilustracji, w tym zdjęcia z planu.         □
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU GDYNIA W KWIATACH 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty, instytucji, biorących udział w konkursie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
telefon, adres, dzielnica

Zgłoszenie do konkursu w kategorii*:

1. budynki wielorodzinne

2. budynki jednorodzinne

3. wspólnoty mieszkaniowe i inni właściciele budynków wielorodzinnych, instytucje i firmy

     

     podpis zgłaszającego

Ocena Komisji:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychz dnia 
29.08.1997 roku Dz. U. nr 133 poz. 8 z późn. zmianami)
*Zanaczyć krzyżyk przy odpowiedniej kategorii

Już po raz piętnasty Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek ogłosił konkurs „Gdynia 
w kwiatach”, w którym mogą wziąć udział 
wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na 
balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w 
ogrodach i na rabatach - przysparzają urody 
naszemu miastu. Główna nagroda Prezy-
denta Miasta Gdyni wynosi 990 zł (w każdej 
z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 
270 zł. Poza nagrodami regulaminowymi 
będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upo-

minki od sponsorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 

konkursie!
***

Dodatkowe nagrody przyznają równie 
Rady Dzielnic w pięciu gdyńskich dzielni-
cach: Działki Leśne, Śródmieście, Karwiny, 
Chwarzno-Wiczlino i Pustki Cisowskie-
Demptowo.

Konkursy te towarzyszą miejskiemu 
konkursowi i mają na celu poprawę estetyki 

dzielnic. 
Więcej szczegółów na stronie:
www.gdynia.pl/kwiaty
Poniżej zamieszczamy kupon kon-

kursowy, który wraz z trzema zdjęciami 
należy dostarczyć do pokoju 202 Urzędu 
Miasta Gdyni (II piętro) lub przesłać pocz-
tą na adres: Urząd Miasta Gdyni, Zespół 
Prasowy, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 
81-382 Gdynia - do 31 sierpnia 2009 roku 
(decyduje data stempla pocztowego). 

Gdynia w kwiatach 2009

Woda wyżej - na światowy poziom
30 lipca 2009 r. uroczyście zakończono 

budowę i rozpoczęto eksploatacje nowo 
wybudowanej stacji uzdatniania wody „Wielki 
Kack” i zmodernizowanej stacji uzdatniania 
wody „Sieradzka” w Gdyni. Zadnia te zreali-
zowano w ramach kontraktu „Rozbudowa i 
przebudowa stacji uzdatniania wody Reda 
i Sieradzka oraz budowa stacji uzdatnia-
nia wody Wielki Kack w Gdyni” o wartości 
10 mln euro. Kontrakt ten realizowany był 
przez konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z 
Gdańska.

Stacja uzdatniania wody „Wielki Kack” 
dostarcza wodę dla mieszkańców dzielnic: 
Karwiny, Wielki Kack i Górny Mały Kack 
(około 21 tys. mieszkańców), natomiast sta-
cja uzdatniania wody „Sieradzka” dostarcza 
wodę do dzielnic: Wzgórze Św. Maksymilia-
na, Redłowo, Orłowo, Mały Kack (około 36 
tys. mieszkańców).

W ramach inwestycji, we wszystkich 
obiektach zainstalowano nowoczesne urzą-
dzenia do prowadzenia filtracji ciśnieniowej 
z wykorzystaniem złóż katalitycznych, które 
podniosą jakość wody na jeszcze wyższy, 
światowy poziom.

Przypomnijmy, że realizowany przez PE-
WIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt „Dolina Redy 
i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczysz-
czanie ścieków”, współfinansowany dotacją 
w kwocie ponad 33 mln euro ze środków 
Unii Europejskiej (Fundusz Spójności), to 

zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie 
inwestycyjne. Wartość wszystkich zadań to 
koszt około 69 mln euro.

Dotychczas na obszarze gmin wchodzą-
cych w skład Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” zrealizowano:

- rozbudowę i przebudowę 4 istniejących 
stacji uzdatniania wody: „Reda”, „Wiczlino”, 
„Sieradzka”, „Brzozowa” oraz zbudowano 
nową stację uzdatniania wody „Wielki Kack” 
w Gdyni,

- budowę 73 km sieci wodociągowej,
- budowę139 km sieci kanalizacji sani-

tarnej,
- budowę 23 nowych przepompowni 

ścieków,
- renowację i przebudowę odcinków głów-

nych kolektorów sanitarnych,
- zarurowanie 2,2 km kolektora odpływo-

wego z oczyszczalni.
W bieżącym roku planowane jest zakoń-

czenie:
- rozbudowy i przebudowy Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”,
- budowy kolektora głębokowodnego 

odprowadzającego oczyszczone ścieki w 
głąb Zatoki Puckiej.

Po zakończeniu wszystkich zadań in-
westycyjnych mieszkańcy tych gmin z 
pewnością odczują poprawę jakości usług 
i komfortu życia. Przedsięwzięcie przyczyni 
się do przyspieszenie procesu przywracania 
czystości wód Bałtyku oraz rozwoju gospo-
darczego i turystyki w rejonie nadmorskim.

Biznes po amerykańsku
W dniach 16-22 sierpnia br. w III Liceum 

Ogólnokształcącym odbędzie się Gdynia 
Business Week. Jest to intensywny sześcio-
dniowy kurs wzorowany na amerykańskim 
programie szkoły letniej pn. „Washington 
Business Week” i prowadzony w języku an-
gielskim przez instruktorów w/w szkoły oraz 
liderów biznesu Stanu Waszyngton (USA), 
będących przedstawicielami amerykańskich 
firm i instytucji, w tym m.in. Boeinga, Micro-
softu oraz Skanska USA.

W ramach programu około 100 uczniów 
z 22 gdyńskich szkół średnich oraz kilku 
ich amerykańskich kolegów będzie miało 
możliwość zapoznania się z zasadami funk-
cjonowania przedsiębiorstwa oraz nabycia 
umiejętności przydatnych w przyszłości do 
prowadzenia własnej firmy.

Uczestnicy programu w ramach 12-oso-
bowych grup – firm, poprzez różnego rodzaju 
symulacje, będą uczyć się podejmowania 
decyzji związanych z kierowaniem przedsię-
biorstwem, a także ustalania cen sprzedaży, 
kosztów marketingowych oraz budżetów dla 
swoich „produktów”. Będą także rozwijać 
techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz 
umiejętności nawiązywania kontaktów i 
pracy w zespole. Efekty ich pracy ocenią 
przedstawiciele gdyńskich firm podczas 
specjalnie zorganizowanych Targów.

Na zakończenie programu wszyscy 
uczestnicy otrzymają certyfikaty „Gdynia Bu-
siness Week”, a przedstawiciele najlepszych 
firm uczniowskich otrzymają nagrody.       □
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Rady Dzielnic informują
Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły infor-

muje, że do 24.08.2009 r. zostają zawieszo-
ne dyżury radnych (przerwa urlopowa).

***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w 

sierpniu 2009 r. zawieszone są dyżury rad-
nych i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Na 
dyżur zapraszają 2 września 2009 r.

***
Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że na 

okres wakacji tj. lipiec i sierpień zawiesza 
dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej. Biuro Rady będzie czynne 
w środy i czwartki w godz.12.00 -19.00.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino in-

formuje o przerwie urlopowej w sierpniu. 
Mieszkańców zapraszamy do siedziby biura 
od początku września. Adres e-mailowy: 
rada.chwarzno@gdynia.pl

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że 

biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czyn-
ne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz 
czw. w godz. 9.30 - 12.00. 

Strona: http://stronarady.dabrowka.net. 
***

Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne uprzej-
mie informuje, że dyżury radnych w miesiącu 
sierpniu są odwołane z powodu przerwy urlo-
powej. Także Biuro Rady Dzielnicy Działki 
Leśne w m-cu sierpniu będzie nieczynne w 
związku z urlopem pracownika.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

od 1 lipca 2009 r. biuro mieści się w Szkole 
Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12. Go-
dziny pracy biura Rady Dzielnicy Grabówek 
nie ulegają zmianie. 

Dyżury radnych i przedstawicieli Straży 
Miejskiej w sierpniu zostały odwołane.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców, że do 1.09.2009 r. biuro Rady 
będzie nieczynne z powodu urlopu. W sierp-
niu radni nie dyżurują. Zapraszają na dyżury 
od września.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, 

że w sierpniu zostają zawieszone dyżury 
radnych. 

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, iż w 

związku z urlopem pracownika do 14.08 br. 
biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że 

w sierpiniu dyżury radnych dzielnicy, Rad-
nego Miasta Sławomira Kwiatkowskiego 
oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostają 
zawieszone. Na ponowne dyżury radni za-
praszają mieszkańców od września br. 

***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w 

okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej 
zostają zawieszone. Na ponowne dyżury 
zaprasza mieszkańców w poniedziałek 31 
sierpnia 2009 roku. Do 17.08 br. biuro Rady 
będzie nieczynne - urlop pracownika.

***
Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że w  

sierpniu dyżury radnych dzielnicy Oksywie 
oraz Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej są 
zawieszone.

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że 

dyżury radnych, funkcjonariuszy Policji i 
Straży Miejskiej oraz porady prawne zostają 
zawieszone na okres wakacji, tj. miesiąca 
lipca i sierpnia br. Biuro Rady mieszczące się 
w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłow-
skiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 
- 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. 
Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.
orlowo@gdynia.pl

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. 
Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. 
w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 
- 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. 
W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur 
pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demp-

towo uprzejmie informuje, iż w sierpniu radni 
nie pełnią dyżurów.

Biuro Rady przy ul. Czeremchowej 1 pok. 
nr 39, tel. (058) 664 56 21 czynne jest w po-
niedziałek i środę w godz. 11.00 -18.00.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

w związku z przerwą wakacyjną w sierpniu 

br. Zarząd Dzielnicy oraz Radni nie będą 
pełnić dyżurów.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, 

że z uwagi na remont trwający w szkole 
(przebudowa dyżurki) dyżury radnych są 
zawieszone. Biuro Rady jest już czynne.

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony 
internetowej, na której są wszelkie bieżące 
informacje dotyczące Rady Dzielnicy i dziel-
nicy: http://srodmiescie.miasto.gdynia.pl/

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady 
w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Sta-
rodworcowej 36, w każdą środę miesiaca w 
godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 19.08 - Bożena Witecka, 26.08 
- Michał Bełbot.

***
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. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury rad-
nych odbywają się w każdy wtorek w godz. 
17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek mie-
siąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.

Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 
informuje, że funkcjonuje forum dyskusyjne 
pod adresem www.witomino.phorum.pl.

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że biuro czynne jest we wtorki i 
środy w godz. 11.00 - 18.00.

Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia  
ul. Legionów 67.                                       □

22 sierpnia Gdynię opanują wielbiciele 
„M jak Miłość”! Na III Ogólnopolskim Zlocie 
Fanów - przed Teatrem Muzycznym - może 
pojawić się nawet kilkanaście tysięcy widzów 
serialu.

Udział w imprezie zapowiedziało aż kilku-
nastu aktorów. Przede wszystkim przyjedzie 
artystka o nieprzemijającej urodzie: Teresa 
Lipowska. A towarzyszyć jej będą koleżanki 
równie piękne i utalentowane: Małgorzata 
Kożuchowska, Dominika Ostałowska, 
Bożena Stachura, Karolina Nowakowska, 
Laura Samojłowicz i Anna Gzyra. Ale 
panów też nie zabraknie! Na Zlocie zoba-
czymy braci Marcina i Rafała Mroczków. 
A także Kacpra Kuszewskiego, Andrzeja 
Młynarczyka, Roberta Moskwę, Jacka 
Lenartowicza i Krystiana Wieczorka.

Spotkania z Gwiazdami potrwają cały 
dzień (start imprezy godzina 12.00). W 
programie: autografy, pamiątkowe fotki i 
konkursy - a w nich do zdobycia unikatowe, 
serialowe gadżety i inne wyjątkowe nagrody! 
Ale to nie wszystko!

Zlotowicze będą mieli okazję wziąć udział 
w treningu karate wraz z aktorem Robertem 

Moskwą. Z kolei Teresa Lipowska i Kacper 
Kuszewski wraz z Orkiestrą Marynarki Wo-
jennej porwą fanów do wspólnego śpiewu. 
W repertuarze tytułowa piosenka „M jak 
Miłość”.

Fani mogą walczyć w konkursie multi-
medialnym - z wiedzy o serialu - i wygrać 
nie tylko wycieczkę na plan, ale także rejs 
statkiem w towarzystwie Karoliny Nowa-
kowskiej, Przemka Cypryańskiego i Marcina 
Mroczka.

Przez cały dzień, na odważnych i napraw-
dę „zakręconych” zlotowiczów czekać będzie 
kamera i szansa na to, by zostać gwiazdą 
Internetu.

A w finale: pyszny tort i pokaz przedpre-
mierowy. Na telebimie zobaczymy 676. od-
cinek „M jak Miłość”, który TVP 2 wyemituje 
dopiero we wrześniu.

Fani, którzy chcą wziąć udział w im-
prezie, już teraz mogą rejestrować się 
na stronie www.m-jak-milosc.pl, gdzie 
znajdą również szczegółowe informacje 
na temat Zlotu.

Kontakt w sprawie darmowego serwisu 
zdjęciowego: iwona.niezgoda@film-tv.pl  □

III Zlot Fanów „M jak Miłość”
Jury konkursu fotograficznego „Na styku 

dwóch błękitów” nie przyznało I nagrody. 
Laureatami zostali: II miejsce ex aequo (na-
grody w wysokości 2667 PLN brutto każda): 
Izabella Cieślak - Gdynia, Rafał Janczu-
kowicz - Gdynia. III miejsce ex aequo (na-
grody w wysokości 2000 PLN brutto każda): 
Łukasz Ostalski - Gdynia, Józef Sowa  
i Stanisław Składanowski - Gdańsk.

Wyróżnieni (nagrody w wysokości 723 
PLN brutto każda): Paweł Bajerski - Żory, 
Marek Bogacki - Gdynia, Łukasz Dejna-
rowicz - Gdynia, Andrzej Jarosław Gojke  
- Rumia, Piotr Januszewski - Gdynia, 
Mariusz Sorn - Rumia (wyróżnienie spe-
cjalne), Jarosław Stankiewicz - Gdynia, 
Roland Szymański  - Piotrków Trybunalski, 
Mirosław Węsiora - Gdańsk, Dominika 
Wojtasik - Rumia, Aleksandra Wołosz-
ko - Gdynia, Tomasz Wrycz-Rekowski 
- Rumia.

Prace nagrodzone, wyróżnione i wybrane 
przez organizatora spośród nadesłanych, 
zostaną zaprezentowane na wystawie, towa-
rzyszącej uroczystości oficjalnego otwarcia  
Sea Towers (14 sierpnia br.)                     □

Na styku dwóch błękitów
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Wakacje, wakacje, wakacje
Tradycyjnie w Gdyni na wszystkich, którzy spędzają wakacje w domu, a także na naszych gości czeka mnóstwo atrakcji.

Doprawdy, żal wyjeżdżać! Poniżej kolejna porcja propozycji. Za tydzień inne ciekawe pomysły na spędzenie czasu wolnego.

„Leśni mieszkańcy” w EXPERYMENCIE!
Wszystkich małych i dużych odkrywców serdecznie zapraszamy na kolejne przyrodnicze spotkanie pod tytułem „Leśni mieszkańcy”, 

które odbędzie się w środę, 19 sierpnia 2009 r. w Centrum Nauki EXPERYMENT. Podczas spotkania dowiemy się między innymi:
- jakie głosy wydają leśni mieszkańcy;
- które z poznanych zwierząt są chronione;
- ciekawostek z życia ptaków i owadów w lesie.
Spotkanie odbędzie się w trzech odsłonach w następujących godzinach do wyboru: 16:30 i 17:30.
Centrum Nauki EXPERYMENT czynne jest od wtorku do niedzieli (oprócz poniedziałków) w godzinach 10.00 - 16.00. W środy EXPERY-

MENT czynny w godzinach 10.00 - 20.00. Rezerwacja dla grup powyżej 10 osób, tel. (058) 735 11 37, www.experyment.gdynia.pl Centrum 
Nauki EXPERYMENT, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia - Redłowo (teren byłej zajezdni).

Wakacyjna przygoda na strzelnicy sportowej
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 5/7, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w treningach strze-

leckich. Zajęcia odbywają się na strzelnicy pneumatycznej Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w okresie tegorocznych wakacji letnich 
we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00. Wzorem ubiegłego roku uczestnictwo w treningach strzeleckich jest bezpłatne. Zajęcia 
prowadzi strzelec, trener Jerzy Greszkiewicz, były zawodnik wyczynowy Wojskowego Klubu Sportowego „FLOTA” Gdynia, brązowy 
medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, wielokrotny medalista i rekordzista Mistrzostw Świata, Europy i Polski.

UWAGA! Strzelnica pneumatyczna mieści się w baraku Ośrodka Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju (ul. Świętojańska 5/7), wejście 
od ulicy Pułaskiego.

Półkolonie językowe dla dzieci
Akademia Językowa w Gdyni zaprasza na półkolonie językowe – 5 DNI DOOKOŁA ŚWIATA! Oferta dedykowana jest dla dzieci w wieku 

od 6 do 13 lat, które chcą poznać wszystkie kontynenty w 5 dni. Wspólnie przemierzą szlaki pięciu kontynentów. Poznają kulturę innych 
narodów, zwiedzą ciekawe miejsca palcem po mapie... Rozpoczęcie najbliższej edycji już wkrótce. Szczegóły: www.aj.edu.pl, pod nr tel. 
(058) 781 57 80 albo w siedzibie przy ul. Świętojańskiej 23/2 w godz. 8.00-20.00.

Turnieje Drużyn Podwórkowych
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni przy ul. Piotra Ściegiennego 8 oraz trenerzy środowiskowi zapraszają na kompleks boisk sportowych 

„ORLIK 2012”. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00, sobota – niedziela w godz. 14.00 -19.00.
W dniach 24 – 28 sierpnia br. odbędą się tam Turnieje Drużyn Podwórkowych w godz. 12.00-14.00 (szkoły podstawowe) oraz godz. 

14.00 – 16.00 (gimnazjum i starsi).
Regulamin turnieju i pozostałe informacje dotyczące „ORLIKA 2012” na stronie: www.orlik2012.pl

Festyn dla dzieci
Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” zaprasza dzieci na festyn „Każdy może tańczyć” w dniu 22 sierpnia br. o godz.15.00 do dawnego 

kina „Fala” w Gdyni Grabówku przy ul. Mireckiego 4. W programie przewidziane są różne atrakcje m.in występy zespołów tanecznych, 
warsztaty taneczne oraz grill. 

Gwarantowana słoneczna pogoda ducha. Wstęp wolny.

Tramwajem wodnym - wygodnie, szybko i tanio
Do 31 sierpnia 2009 roku Tramwaj wodny kursujący z Gdyni do Helu (linia 520) i z Gdyni do Jastarni (linia 530) pływa codziennie.
Także do 31 sierpnia funkcjonuje bezpłatna linia 050 dowożąca wszystkich podróżnych z Dworca Głównego PKP do Przystani Tramwaju 

Wodnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, linie 520 i 530 obsługują katamarany zabierające na pokład 450 pasażerów i 50 rowerów. 
Rejsy trwają - 60 minut w relacji Gdynia - Hel i 75 minut w relacji Gdynia - Jastarnia.

Bilety: 12 zł normalny, 6 zł - ulgowy i 3 zł za przewóz roweru.
Organizację tego projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, powierzono Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Sprzedaż biletów 

w Biurze Obsługi Klienta ZKM w Gdyni ul. Kilińskiego 16: pon - pt: 10.00 - 19.00, sob.10.00 - 15.00. Szczegółowy rozkład jazdy Linii 520 
i Linii 530 znajduje się na stronie www.zkmgdynia.pl

Góra św. Mikołaja
W Gdyni Chyloni (nieopodal SP nr 10), na wzgórzu położonym koło ruchliwej ul. Morskiej znajduje się niezwykle urokliwe i niegdyś 

otoczone nimbem tajemniczości miejsce zwane Górą św. Mikołaja lub Świętą Górą. Niektórzy twierdzą, że miejsce charakteryzuje się 
dobroczynnym polem energetycznym. Wzgórze to było otoczone kultem jeszcze w czasach pogańskich - świadczy o tym chociażby odnale-
zienie tam grobu znacznej osobistości pochodzącej z czasów łużyckich. W czasach chrześcijańskich miejsce to zaczęło słynąć z objawień 
św. Mikołaja. W 1770 roku ówczesny sołtys Gdyni, człowiek pochodzący z zacnej kaszubskiej rodziny Kurów, wzniósł na Świętej Górze 
kaplicę. Na ołtarzu umieszczono figurę św. Mikołaja. Miejscowa ludność przybywała tam na odpusty, które odbywały się 6 grudnia.

W 1996 roku mieszkańcy Chyloni postanowili przywrócić wzgórzu dawny urok. Na szczycie Góry zbudowano kamienne kapliczki  
i postawiono ławki. Miejsce to warto odwiedzić, chociażby ze względu na niezwykłe widoki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego 
„Gdynia w fotografii” pod hasłem „Poszu-
kiwacze dawnej Gdyni”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni.

Celem tej edycji konkursu jest przypo-
mnienie i popularyzacja zabytków archi-
tektury i nie tylko. Miłośnicy fotografowania 
mają okazję pokazać jak obecnie wyglądają 
obiekty, często niepowtarzalne lub wyjątko-
we, związane z historią Gdyni.

Uczestników konkursu zachęcamy do 
zapoznania się z rejestrem zabytków Gdyni. 
Mile widziane będą również prace pokazu-
jące obiekty historyczne, nie ujęte jeszcze 

w rejestrze.
Każdy uczestnik może złożyć maksymal-

nie 3 prace. Fotografie w formacie 20 cm x 
30 cm czarno-białe lub barwne wykonane w 
dowolnej technice należy składać w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do 20 listo-
pada 2009 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa foto-
grafii odbędzie się 3 grudnia 2009 r. 

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie: www.mbpgdynia.pl oraz w placów-
kach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Infor-
macji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny 
ul. Partyzantów 39/IV, tel. (058) 622 44 31, 
e-mail dim@mbpgdynia.pl.                       □

Poszukiwacze dawnej Gdyni - konkurs Tai - Chi na plaży
W każdy poniedziałek i piątek o godz. 

18.00 na plaży w Orłowie (na wysokości 
wejścia numer 17) spotkać będzie można się 
z trenerem Tai - Chi - Wojciechem Nawroc-
kim (obecnie asystent międzynarodowego 
trenera Sławomira Pawłowskiego, prowadzi 
kilka własnych sekcji w Gdyni i w Sopocie).

Organizator zaprasza na zajęcia również 
osoby, które żyją w stresie, mają problemy 
ze zdrowiem (silne bóle głowy, bóle mięśni, 
problemy z sercem).

Podczas godzinnego treningu poznać 
będzie można podstawy Tai - Chi. Zajęcia od-
bywać się będą przy sprzyjającej aurze, jeśli 
będą chętni aż do jesieni. Wstęp wolny.   □
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Na zdrowie!
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 (Przychod-
nia Vita-Med) w dniach: od poniedziałku do 
środy w godz. 14.00-19.00.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod 
numerem tel. (058) 623 36 37 od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00 - 19.00.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje program profilaktyczny 
z zakresu mammografii (sponsorowany 
przez NFZ). Bezpłatne badanie przysługuje 
paniom (rocznik od 1940 do 1959), które nie 
miały wykonanej mammografii w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy. Programem nie mogą być 
objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą 
nowotworową piersi.

Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu (058) 781 18 29.

***
Fundacja Ochrony Praw Dziecka w Gdyni 

zaprasza dorosłe osoby niepełnosprawne na 
bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w Ośrodku 
Rehabilitacyjnym „Wyrównywanie Szans” 
w Gdyni - Obłużu przy ul. Białowieskiej 1 
(budynek Pogotowia Ratunkowego), dojazd 
autobusem 141. 

W Ośrodku można skorzystać z konsulta-
cji lekarzy specjalistów: rehabilitacji i ortope-
dy. Porad również udziela psycholog.

Ośrodek wykonuje pełen zakres zabie-

gów rehabilitacyjnych z: fizykoterapii (laser, 
prądy, ultradźwięki, pole magnetyczne), ki-
nezyterapii, krioterapii, gimnastyki grupowej 
i indywidualnej oraz taniec leczniczy.

Rejestracja codziennie tel. (058) 625 00 
87, przy rejestracji niezbędne orzeczenie o 
niepełnosprawności (z ZUS lub z powiato-
wego orzecznictwa).

***
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 (058) 664 39 19 lub osobista w 
pokoju nr 5.

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badanie osteoporozy w 
dniu 11.09.2009 r. dla osób w wieku 50-59 
lat (tylko mieszkańcy Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna (058) 664 39 19 lub osobista 
w rejestracji.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

MED-ACTIV Gdynia - Działki Leśne, ul. 
Warszawska 41/1, tel. (058) 66 444 00,

MED-ACTIV Gdynia - Karwiny, ul. Bu-
raczana 5, tel. (058) 629 29 20. www.med-
activ.pl

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu. Grupy rodzinne Al - Anon 

spotykają się: 
„Bezpieczny brzeg” środa godz. 18.00, 

Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (salka kate-
chetyczna), ostatnia środa m-ca spotkanie 
otwarte.

„Początek” piątek godz. 17.30, Gdynia ul. 
Traugutta 9 (Klub Abstynenta), ostatni piątek 
m-ca spotkanie otwarte.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię. 

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach  9.00-14.00. Program zajęć 
obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, 
psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, 
muzykoterapię, zajęcia integracyjne oraz 
terapię zajęciową.

Tel. kontaktowy (058) 620 81 70 wew. 
43 lub 36.

***
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 (w 1-szą środę miesiąca 
mityng otwarty – można przyjść z wia-
domych tylko sobie powodów, nie trzeba 
utożsamiać się z problemem) i w niedziele, 
 godz.13.30.                                              □

2 sierpnia 2009 r. zakończyły się VI Aka-
demickie Mistrzostwa Europy w Plażowej 
Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Gospo-
darzem mistrzostw była Akademia Morska w 
Gdyni a patronat honorowy objął Prezydent 
Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. W mi-
strzostwach udział wzięły 32 drużyny z 13 
państw, w tym 15 zespołów męskich i 17 
żeńskich. W ciągu 5 dni studenci walczyli o 
zwycięstwo rozgrywając wspaniałe mecze 
na boiskach plaży miejskiej w Gdyni.

Wśród kobiet zajęły odpowiednio: I i II 
miejsce zespoły z Estonii z uczelni Esto-
nia Business School, III miejsce zespół 
z Hiszpanii z uczelni Malaga University. 
Wśród mężczyzn zwycięstwo wywalczyła 
drużyna z Polski z Uniwersytetu Łódzkiego                  
(Krzysztof Orman i Rafał Szternel). II miej-
sce zajęli studenci z Niemiec z Uniwersytetu 
w Rostoku a III miejsce drużyna z Hiszpanii 
z Malaga University.

Dodatkowo rozegrano turniej mikstów dla 
zawodniczek i zawodników, którzy wcześniej 
odpadli z turnieju głównego. Zasadą gry 

mikstowej było założenie, że zawodniczka 
i zawodnik nie mogą być z tego samego 
kraju.

Zwycięzcom wręczono medale i puchary 
ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka.

***
8 sierpnia 2009 r., w ostatnim dniu Mi-

strzostw Świata Masters w lekkiej atletyce, w 
Lahti-Finlandia odbył się, wokół skoczni nar-
ciarskich - bieg maratoński. W nim gdyński 
zawodnik z WKS Flota Antoni Cichończuk 
obronił Tytuł Mistrza Świata w maratonie 
sprzed dwóch lat z Riccione (Włochy). Hymn 
narodowy zagrano mu dwukrotnie, bo drugi 
złoty medal przywiózł za klasyfikację druży-
nową. Oto wyniki: 1.POL  Antoni Cichończuk 
- 2:44,54, 2.POL Bogdan Barewski - 2:50,54, 
3.ITA Antonio Di Somma - 2:54,59, 4.FIN 
Seppo Laitinen - 2:57,17.

***
Juniorzy SKS BAŁTYK GDYNIA, rocznik 

1992, w ramach przygotowań do nowego 
sezonu wyjechali na dwa Międzynarodowe 

Turnieje piłkarskie: ALPEN CUP do Wolfs-
berga w Austrii i BUDWEISS CUP do Cze-
skich Budziejowic.

Młodzi Gdynianie odnieśli duży sukces. 
W swojej kategorii wiekowej wygrali oba 
turnieje i zdobyli złote medale. W Austrii 
pokonali zespoły z Danii, Węgier, Rumunii, 
USA oraz w finale FC Horsens z Danii, po 
bramce Konrada Czeszewskiego.

W Czechach juniorzy Bałtyku po wygraniu 
eliminacji, pokonali pokonali w finałowym 
meczu inny polski zespół Radomiak Radom 
(po dwóch bramkach Jakuba Klóski oraz 
po jednej Michała Szczepankowskiego, 
Pawła Potrykusa i Daniela Ciąpały).

Skład SKS Bałtyku Gdynia rocznik 1992: 
Kamil Haraś, Cezary Świątek, Michał Ko-
zieł, Karol Wagner, Bartosz Łysień, Adam 
Bloch, Jakub Klóska, Marcin Kozieł, Adam 
Przybyszewski, Konrad Czeszewski, Mi-
chał Szczepankowski, Paweł Potrykus, 
Jarosław Ekert, Krystian Czerwionka, Da-
niel Ciąpała, Bartosz Kukulski, Sławomir 
Nelu oraz Trener: Mirosław Zimny.         □

Wiadomości sportowe

Medale dla małżeństw
12.08.2009 r. w gdyńskim Urzędzie 

Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Przyznaje je Prezydent RP. 
Medale otrzymali:

Antonina i Edward Kuberscy - 60 lat, 
Anna i Bolesław Dziuda - 60 lat, Stefa-
nia i Józef Kaczyńscy - 60 lat, Jadwiga 
i Wojciech Łysoniek - 52 lata, Danuta i 
Stanisław Marciniak - 51 lat, Jadwiga i 
Tadeusz Bagińscy – 50 lat, Alicja i Alek-
sander Białeccy - 50 lat, Maria i Henryk 
Mączka - 50 lat, Teresa i Michał Szukalscy 

- 50 lat, Danuta i Henryk Grendowicz - 50 
lat, Zenobia i Aleksander Gurazda - 50 lat, 
Władysława i Lucjan Kozłowscy - 54 lata, 
Czesława i Władysław Rudkowscy - 50 
lat, Wanda i Jan Małaczek - 50 lat, Anna i 
Jerzy Żukowscy - 50 lat, Halina i Wacław 
Jarych - 50 lat, Stefania i Jerzy Uznańscy 
- 50 lat, Danuta i Jan Moritz - 50 lat, Zofia 
i Janusz Krysiakowie - 50 lat, Władysława 
i Jan Dylewicz - 50 lat oraz Teresa i Jan 
Milczarczykowie - 50 lat

Jubilaci od Miasta otrzymali w prezencie 
również albumy, kwiaty i dyplomy.            □

50 lat „budowlanki” - 
zaproszenie na jubileusz

Uwaga - byli pracownicy i absolwenci 
Zespołu Szkół Budowlanych im. B. Bukow-
skiego w Gdyni czyli popularnej „budowlan-
ki” Jubileusz 50-lecia Szkoły odbędzie się 
23.10.2009 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w 
uroczystościach proszone są o kontakt z 
sekretariatem Szkoły w celu uzyskania nie-
zbędnych informacji: tel. (058) 622 08 22 lub 
(058) 622 26 24, fax (058) 622 73 60, e-mail: 
zsbgddynia@wp.pl.                                   □
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Płatne parkowanie w Śródmieściu Gdyni - zasady i instrukcja
Od 1 sierpnia br. w śródmieściu Gdyni obowiązuje system płatnego parkowania. Swoim zasięgiem obejmuje 40 ulic w ścisłym cen-

trum. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni mieści się przy ul. Białostockiej 3. Można tam uzyskać wszystkie niezbędne 
informacje na temat systemu, a także nabyć abonament, uprawniający do parkowania w płatnej strefie. Biuro czynne jest w godz. od 
9.00 do 18.00. Kierownik biura przyjmuje interesantów w siedzibie Biura w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 18.00. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Strefy pod nr tel. (058) 76 44 000 lub na stronie internetowej: www.sppgdynia.pl.

Najczęściej zadawane pytania

Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 
obszarze strefy jest płatne w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 do 18.00. Parkowanie jest dozwolone na wszystkich 
dostępnych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem 
miejsc zastrzeżonych (koperty, postoje TAXI).

Wysokość opłat za parkowanie wynosi:
- 0,50 zł - za pierwsze pół godziny,
- 1,50 zł - za drugie pół godziny,
- 2,00 zł - za każdą kolejną godzinę.
Opłaty rozliczane są w systemie minutowym, proporcjonalnie do 

wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, z wyłączeniem 
opłaty za pierwsze pół godziny, którą trzeba wnieść w całości.

Kierowcy mogą dokonać opłaty całą dobę, dzięki czemu np. osoby 
przyjeżdżające do miasta w nocy nie są zmuszone do wstawania 
wcześnie rano, wraz z rozpoczęciem płatnego parkowania.

Parkowanie pojazdu w sposób niezgodny z przepisami ruchu 
drogowego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.

Opłaty za parkowanie w strefie można uiszczać w następujący 
sposób:

I. Wykupienie biletu za pośrednictwem parkomatu:
a) gotówką - parkometry przyjmują gotówkę (bilon) o następu-

jących nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Bankomaty te 
nie wydają reszty.

W II etapie uruchomienia strefy (od października br.) dodatkowo 
zostaną zamontowane parkometry, które przyjmować będą banknoty 
i wydawać resztę. W parkomacie można dokonać jednorazowej 
opłaty za parkowanie za minimalną kwotę 0,50 zł a maksymalną 
96 zł. Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 
godziny na dobę.

b) kartą parkingową - karta wielorazowego użytku z opcją 
doładowywania (karty te zostaną udostępnione w II etapie). Doła-
dowanie karty będzie możliwe w niektórych parkomatach bądź w 
biurze obsługi strefy.

II. Za pośrednictwem telefonów komórkowych:
poprzez wysyłanie sms-ów w chwili faktycznego rozpoczęcia 

i zakończenia parkowania. Informacja jak korzystać z tej usługi 
znajduje się na 8 stronie bieżącego numeru Ratusza.

III. Wykupienie abonamentu:
Abonamenty dostępne są na okresy: 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy lub 

na 30, 90, 180, 270 i 360 dni
1) Abonament dla mieszkańca strefy (typu „M”) - 20 zł mie-

sięcznie.
Abonament ten uprawnia do parkowania w okolicach miejsca 

zamieszkania w promieniu 200 metrów. Miejsce parkowania zo-
stanie określone w abonamencie. Abonament wydawany jest na 
jeden konkretny pojazd z zaznaczonym numerem rejestracyjnym. 
Podstawę do zakupu stanowi przedłożenie łącznie niżej wymienio-
nych dokumentów:

- dowód osobisty z potwierdzeniem zameldowania stałego lub 
czasowego w obrębie strefy,

- dowód rejestracyjny pojazdu, gdzie mieszkaniec strefy widnieje 
jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

W przypadku użytkowania przez mieszkańca strefy pojazdu po-
zostającego w leasingu lub w ramach umowy najmu lub użyczenia 
- dowód rejestracyjny pojazdu wraz z poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopią umowy.
2) Abonament na okaziciela (typu „O”).
W zależności od okresu ważności cena abonamentu wynosi:
- 300 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 1 miesiąca 

lub 30 dni,
- 290 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 3 miesięcy 

lub 90 dni,
- 280 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 6 miesięcy 

lub 180 dni,
- 270 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 9 miesięcy 

lub 270 dni,
- 250 zł/mies. w przypadku abonamentu na okres 12 miesięcy 

lub 360 dni.
Zakup abonamentu typu „O” uprawnia do parkowania pojazdu w 

całej strefie bez żadnych ograniczeń.
3) Abonament dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych 

na obszarze Strefy, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności w zakresie schorzeń ruchu i neurologicznych (typu 
„N”) - 20 zł miesięcznie.

Abonament ten uprawnia do parkowania w promieniu 200 m od 
miejsca zatrudnienia. Miejsce parkowania zostanie określone w abo-
namencie. Możliwość zakupu tego rodzaju abonamentu przysługuje 
osobom, które przedstawią następujące dokumenty:

- dowód osobisty,
- dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba niepełnosprawna 

jest właścicielem bądź współwłaścicielem,
- kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,
- orzeczenie lekarskie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurolo-
gicznych,

- dokument (zaświadczenie) potwierdzający fakt zatrudnienia na 
obszarze strefy.

Obowiązki kierowcy w strefie płatnego parkowania:
- niezwłocznie po zaparkowaniu należy wykupić bilet w parkoma-

cie lub też wysłać sms-a potwierdzającego początek parkowania,
- zakupiony bilet jednorazowy lub kartę abonamentową należy 

pozostawić za przednią szybą wewnątrz pojazdu (w przypadku 
motocykli w innym miejscu widocznym dla kontrolera),

- parkujący odpowiada za pozostawienie biletu lub karty abona-
mentowej w taki sposób, aby kontroler mógł swobodnie odczytać 
informacje w nim zawarte.

Sprawdzaniem dokonywania płatności zajmują się kontrolerzy 
Biura Obsługi Strefy. Kontroler nie pobiera żadnych opłat!

Za brak opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opła-
conego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 
50 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do godz.15.00 
następnego dnia roboczego opłata ulega pomniejszeniu do 
20 zł.

Płatności można dokonać bezpośrednio w kasie biura lub prze-
lewem na konto Biura Obsługi Strefy.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 

w Gdyni, ul. Białostocka 3,
b) osobiście w biurze - w sekretariacie lub u kierownika biura. 

Kierownik biura przyjmuje interesantów w siedzibie Biura w ponie-
działki i czwartki w godz. 17.00 - 18.00.

1) Czy abonament dla mieszkańca można wykupić na kilka 
samochodów?

Odp: Abonament można wykupić na jeden oznaczony w abona-
mencie numer rejestracyjny pojazdu.

2) Czy kierujący motocyklami są zobligowani do opłacenia 
parkowania w strefie.

Odp: Tak. Uchwała Rady Miasta nr XVII/410/08 z dnia 27 lutego 
2008 roku z późniejszymi zmianami obliguje motocyklistów do po-
noszenia opłat w strefie,

3) Czy właściciele kamienic bądź mieszkań mogą korzystać 
z preferencyjnego abonamentu?

Odp: Nie. Uchwała wskazuje jedynie osoby zameldowane na 
pobyt stały bądź czasowy w strefie płatnego parkowania, które są 
uprawnione do opłacania abonamentu po preferencyjnej cenie.

4) Na jaki okres czasu można wykupić abonament?

Odp: Abonament wykupić można na okres od 1 miesiąca do 1 
roku.

5) Na jaki czas można wykupić jednorazowy bilet?
Odp: Jednorazowy bilet można wykupić maksymalnie za 96 zł. tj 

na 5 dni parkowania. Czas parkowania liczony jest nie według doby 
ale wg godzin działania strefy.

6) Czy parkometry pobierają opłaty całodobowo?
Odp: Tak, z parkomatów można korzystać przez całą dobę.
7) Czy kontroler może pobierać opłaty?
Odp: Kontroler nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek 

opłat.
8) Czy na wykupionym bilecie jednorazowym można prze-

mieszczać się w strefie?
Odp: Tak, zakup biletu upoważnia do przemieszczania się w 

obrębie całej strefy w czasie, na który został wykupiony.
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Jak działa parkomat?
Większość parkomatów funkcjonujących na obszarze Strefy Płat-

nego Parkowania w Gdyni to urządzenia solarne typu Strada Neops 
EVO TX. Strada odznacza się prostotą obsługi, niezawodnością oraz 
zgodnością ze wszystkimi standardami obowiązującymi w Polsce 
oraz Unii Europejskiej. Szczególny nacisk producent, francuska 
firma Parkeon, położył na zgodność z normami dotyczącymi obsługi 
urządzeń przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bilet wykupiony w parkomacie, bez względu na jego lokalizację 
uprawnia do postoju na obszarze całej strefy w ramach opłaconego 
czasu. Kierowca parkujący swój pojazd na obszarze strefy zobowią-
zany jest do wniesienia opłaty w ciągu max 5 minut po rozpoczęciu 
parkowania, zatem niezbędne jest posiadanie przy sobie „drobnych” 
w ilości wystarczającej na opłacenie parkowania.

Obsługa parkomatu
Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i nawet osoby, które 

nigdy wcześniej nie korzystały z tego rodzaju urządzeń, nie powinny 
mieć z nią najmniejszych problemów.

Na obudowie parkomatu znajdują się:
- Etykiety informacyjne: na jednej z nich znajduje się instrukcja 

w formie diagramu, na drugiej informacja o obowiązujących w strefie 
stawkach opłat.

- Ekran – wielofunkcyjny wyświetlacz służący informowaniu użyt-
kownika na bieżąco podczas wnoszenia opłaty o stanie transakcji

- Przyciski obsługowe (od lewej):
1. Szary – przycisk służący zmianie języka komunikacji. Parkomat 

obsługuje cztery języki: polski jako język domyślny, angielski, nie-
miecki i rosyjski. Każdorazowe naciśnięcie szarego przycisku powo-
duje zmianę języka na następny w kolejności. Przy wyjściu ze stanu 
czuwania, zawsze zobaczymy komunikaty w języku polskim.

2. Żółty – w chwili obecnej przycisk ten nie ma przypisanej 
żadnej funkcji.

3. Niebieskie – dwa przyciski oznaczone symbolami „+” i „-”. 
Służą do podwyższania, bądź obniżania kwoty opłaty wnoszonej 
za pomocą karty strefowej.

4. Zielony (większy niż pozostałe) – służy do potwierdzenia 
transakcji przez użytkownika.

5. Czerwony – przerwanie transakcji w dowolnym jej momencie 
przed ostatecznym zatwierdzeniem. W czasie wydruku biletu użycie 
czerwonego przycisku jest ignorowane.

6. Wlot monet (poniżej przycisków) – oznaczony symbolem 
graficznym, takim samym jak na etykiecie informacyjnej.

7. Głowica czytnika kart.
8. Kieszeń zwrotu monet – zakryta czerwoną półprzezroczystą 

klapką – kierowca może tam odebrać monety zwrócone w wyniku 
anulowania transakcji, bądź odrzucone przez parkomat z jakiejkol-

wiek innej przyczyny.
9. Kieszeń biletów – zakryta częściowo zieloną półprzezroczystą 

klapką – z niej należy odebrać bilet i umieścić go w samochodzie za 
przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie danych przez 
kontrolerów.

Opłata za pomocą monet
Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie 

monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czu-
wania (po zmroku ekran jest podświetlany) a na ekranie pojawia 
się informacja o wniesionej kwocie oraz minimalnej i maksymalnej 
opłacie możliwej do wniesienia.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni, opłata mini-
malna została ustalona na kwotę 50 gr i odpowiada 30 minutom 
parkowania, zaś opłata maksymalna wynosi aż 96 zł i odpowiada 
opłacie za 5 dni.

Kierowca chcący wnieść opłatę powinien wrzucić do urządzenia 
monety o łącznej wartości co najmniej 50 groszy i nie większej niż 
96 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia po-
kazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej 
godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, 
w którym momencie zatwierdzić transakcję. Jeżeli wniesiona kwota 
będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona 
przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na 
przykład opłata w kwocie 5 zł wniesiona o godzinie 17.10 w piątek 
będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w 
najbliższy poniedziałek o godzinie 10.40.

Dla wygody kierowców, parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie 
dni tygodnia 24 godziny na dobę.

Jednorazowo urządzenie może przyjąć 25 monet, zatem wysokie 
kwoty opłat powinny być wnoszone za pomocą monet o wysokich 
nominałach. Wrzucenie kwoty większej niż maksymalna powoduje 
automatyczne zwrócenie pieniędzy, a bilet nie zostanie wydany. 
Wrzucenie kwoty mniejszej niż minimalna i zatwierdzenie jej przynosi 
analogiczny skutek.

Opłata za pośrednictwem telefonu komórkowego
Użytkownicy, którzy chcą korzystać z ogólnopolskiego systemu  

SMS PARKING, w pierwszej kolejności powinni dokonać aktywacji 
usługi. Należy w tym celu wykonać trzy czynności:

1) Zaopatrzyć się w bezpłatny identyfikator pojazdu w Biurze 
Strefy Płatnego Parkowania. Identyfikator należy przykleić od we-
wnątrz, w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu. Musi on 
być widoczny z zewnątrz pojazdu.

2) Zarejestrować pojazd wysyłając sms na numer 82002 o treści: 
A_<numer_rejestracyjny> Przykład: A WB6693.

3) Dokonać przelewu kwoty, która wykorzystywana będzie na 
opłaty za rezerwowany czas parkowania w płatnej strefie. Wpłaty 
w walucie PLN należy dokonać na konto: 86 1090 1056 0000 0001 
0845 9532. Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: SMS PARKING. 
W tytule przelewu należy wpisać swój numer telefonu, z którego 
będzie realizowana rezerwacja płatnego czasu parkowania.

Rozpoczęcie parkowania
Rezerwowanie czasu płatnego parkowania może odbywać się 

wyłącznie po pełnej aktywacji usługi SMS PARKING.
Aby rozpocząć rezerwację czasu płatnego parkowania, należy 

wysłać sms na numer 82002 o treści: xxx. Gdzie xxx oznacza trzy 
pierwsze litery miasta, w którym jest  uruchomiona usługa SMS 
PARKING. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje sms’a zwrotnego 
potwierdzającego początek rezerwacji czasu płatnego parkowania 
w strefie odpowiedniej do wysłanej komendy. Sms zwrotny, to po-
twierdzenie rezerwacji czasu płatnego parkowania.

Do momentu otrzymania sms’a zwrotnego, potwierdzającego 
początek rezerwacji czasu płatnego parkowania, pojazd nie posiada 
wniesionej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Kończenie parkowania
Aby zakończyć rezerwację czasu płatnego parkowania, należy 

wysłać sms’a na numer 82002 o treści: K. W odpowiedzi użytkownik 
otrzymuje sms’a zwrotnego potwierdzającego koniec rezerwacji 
czasu płatnego parkowania w strefie płatnego parkowania. Sms 
zwrotny informuje użytkownika o czasie rozpoczęcia parkowania, 
czasie i koszcie wykupionego parkowania oraz dostępnych środkach 
parkingowych.

Podczas korzystania z parkomatów, kierowcy mogą spotkać się z 
komunikatem o treści „autodiagnostyka” lub „proszę czekać”, kiedy 
urządzenie wykonuje test wewnętrzny podzespołów lub przesyła 
dane do centrum monitoringu. Operacje takie trwają maksymalnie 
kilkanaście sekund iw czasie ich trwania parkomat nie przyjmuje 
opłat. Należy zaczekać, aż komunikat zniknie.

Uszkodzone urządzenia przy próbie rozpoczęcia opłaty wyświe-
tlają komunikat o treści „Parkomat uszkodzony”.
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Technikum uzupełniające dla dorosłych w 
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery 
Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 
38 59, www.bandera.neostrada.pl ogłasza 
nabór na rok szkolny 2009/2010 w zawo-
dzie: technik handlowiec oraz technik usług 
fryzjerskich (nowość).

***
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w 

Gdyni przy ul. Energetyków 13 a, tel. (058) 
621 66 13, fax (058) 627 76 75, zsbo@vp.pl 
prowadzi nabór do:

- Technikum Budowy Okrętów (młodzieżo-
wa) kształci w zawodzie: technik eksploatacji 
portów i terminali oraz technik budownictwa 
okrętowego (klasa pod patronatem Wydziału  
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej);

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 
(młodzieżowa) kształci w zawodzie: monter 
kadłubów okrętowych, monter systemów 
rurociągowych oraz elektryk;

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Doro-
słych kształci w zawodzie: monter kadłubów 
okrętowych;

- Technikum Uzupełniające nr 1 (po ZSZ) 
dla dorosłych w zawodzie: technik budow-
nictwa okrętowego;

- Szkoła Policealna nr 1 – po liceum pro-
filowanym zarządzanie informacją – 1 rok w 
zawodzie: technik informatyk;

- Szkoła Policealna nr 8 dla dorosłych 
(forma zaoczna) w zawodzie: technik in-
formatyk.

Szkoła organizuje również dla uczniów 
praktyczną naukę zawodu w firmach bran-
żowych.

***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni przy 

ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 26 24 lub 
622 08 22 zaprasza do zasadniczej szkoły 
zawodowej w zawodzie stolarz - gwaranto-
wana praktyka! Szkoła zaprasza również 
absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 
do kontynuowania nauki w roku szkolnym 
2009/2010 w Technikum Uzupełniającym 
3-letnim wieczorowym dla dorosłych, w 
zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego.

***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół 

Budowlanych w Gdyni informuje, że posia-

da wolne miejsca w celu zakwaterowania 
uczniów, w tym dziewcząt, szkół gdyńskich. 
Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 
2009/2010 wynosi 120 zł miesięcznie, a 
opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Pełny 
miesięczny koszt pobytu (wraz z wyży-
wieniem) wynosi około 380 zł. Zgłoszenia 
telefoniczne przyjmuje kierownik internatu 
ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 
622 17 42.

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. 
Raduńska 21, tel./fax (058) 623 04 52, e-
mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza 
uczniów, którzy osiągnęli wiek lat 17 do 
kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształ-
cącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia 
odbywają się w systemie stacjonarnym od 
wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo 
oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co 
dwa tygodnie. Ponadto absolwentów szkół 
zawodowych zaprasza do podwyższenia 
kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 
letnim), w którym nauka odbywa się: stacjo-
narnie (wtorek – środa – czwartek) dziennie/
wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co 
dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę 
– mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum.

***
Gdyńska Szkoła Artystyczna zaprasza 

na zajęcia artystyczne, muzyczne, interdy-
scyplinarne dla dzieci od 3 lat i młodzieży 
w roku 2009. Zajęcia przygotowują do 
dalszego rozwoju zarówno muzycznego 
jak i pozamuzycznego. W programie zajęć: 
śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, 
rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festi-
wale, koncerty, nagrania studyjne, udział w 
programach telewizyjnych.

Od 4 roku życia można włączyć dziecku 
indywidualną naukę gry na instrumencie 
(fortepian, keyboard, flet prosty). Zajęcia 
prowadzi muzyk Iwona Guberska tel. 514 
841 492, e-mail: iwonaguberska@wp.pl, 
Gdynia Wielki Kack Karwiny - ul. Nowodwor-
cowa 1, Działki Leśne ul. Kwidzyńska 15, ul. 
Miernicza, ul. Rozewska.

***
Mini-przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, 
prowadzi zapisy dzieci w wieku 3-5 lat. Na-

uka tańca, śpiewu i gry na instrumentach. 
Zajęcia od września 2009 w każdą sobotę 
w godz. 9.00-14.00. Ilość miejsc ograniczo-
na. Fundacja Samarytanie, tel.(058) 624 
10 71 lub 0697 726 881, e-mail: fundacja@
samarytanie.pl

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 
2009/2010 w wieku 3-5 lat do swojej pla-
cówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarz-
nieńskiej 136. Nowoczesne metody edukacji 
przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac 
zabaw, basen. Tel. (058) 624 10 71, www.
mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@
samarytanie.pl

***
Przedszkole PROMYCZEK ogłasza 

nabór dzieci w wieku 3-5 lat na rok szkolny 
2009/2010. Przedszkole mieści się w Gdyni -  
Chwarznie przy ul. Merkurego 6. Informacje 
pod nr telefonu 0508 878 701.

***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni 

przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckie-
go dla młodzieży i dorosłych na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Zajęcia orga-
nizowane są przy współpracy z GOETHE 
INSTITUT.

Rozpoczęcie zajęć: połowa września 
2009. Dodatkowe informacje i telefonicz-
ne zapisy od 31 sierpnia: w poniedziałki i 
czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. (058) 698 
98 53 lub 0513 374 646. Zapisy w siedzibie, 
ul. Świętojańska 132 odbędą się: 4, 9 i 11 
września w godz. 15.30 - 17.00. Można już 
teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: 
tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl

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

wakacyjne kursy językowe przygotowane 
specjalnie dla Seniorów. Kursy odbywają 
się w sierpniu, z możliwością kontynuacji na 
kursach semestralnych od września.

Proponuje kursy języków: angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, 
francuskiego i rosyjskiego, na różnych po-
ziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą 
native speakerzy.

Informacje i zapisy: Siesta; Gdynia ul. 
Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 
66, e-mail: info@siesta.pl; www.siesta.pl □

Zapisy do...

Warsztaty psychoonkologiczne w plenerze
Fundacja „GDYŃSKI MOST NADZIEI”, 

realizująca program Akademii Walki z 
Rakiem, zaprasza serdecznie osoby, na 
różnych etapach leczenia onkologicznego, 
do uczestnictwa w plenerowych warsztatach 
psychoedukacyjnych.

Fundacja, wzorem roku ubiegłego, we 
wrześniu, organizuje plenerowe warsztaty 
dla chorych na nowotwory. Warsztaty prowa-
dzone będą w oparciu o program Simontona 
(więcej o założeniach programowych na 
stronie: www.simonton.pl)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, 
bardzo prosimy wszystkie osoby zaintereso-
wane o przysyłanie na adres Fundacji, listów 
motywacyjnych, w których proszę opisać 
powody, dla których chcecie Państwo wziąć 
udział w organizowanych przez Fundację 

warsztatach psychoonkologicznych.
To pięciodniowy pobyt poświęcony pracy 

nad własnymi emocjami, dążenie do przy-
wrócenia równowagi zarówno fizycznej jak i 
emocjonalnej, w przepięknym, malowniczym 
otoczeniu.

Warsztaty prowadzone będą przez certyfi-
kowanego terapeutę Instytutu Simontona.

Terminy warsztatów: 31.08. – 05.09.br. 
oraz 07.09. – 12.09.br.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie 
listu motywacyjnego oraz zakwalifikowanie 
do grupy. Listy motywacyjne należy kiero-
wać na adres: Fundacja “GDYŃSKI MOST 
NADZIEI”, 81-384 Gdynia, ul. Władysława 
IV 51.

Więcej szczegółów pod numerem tel. 
(058) 661 94 56 lub 0601 508 525.          □

Od września 2009 r. w Specjalistycznym 
Ośrodku Wsparcia w Gdyni – Chyloni, przy 
ul. Wejherowskiej 65 będą odbywały się 
zajęcia grupy terapeutycznej dla młodzieży 
w wieku gimnazjalnym (13 – 16 lat). Udział 
w grupie terapeutycznej jest bezpłatny. W 

ramach grupy ośrodek oferuje także konsul-
tacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów.

Zapisy i informacje w rejestracji ośrodka: 
tel. (058) 664 34 50 poniedziałek - czwar-
tek w godz. 8.00–18.00, piątek w godz. 
8.00–16.00.                                               □

Psycholog dla gimnazjalistów

12 sierpnia 2009 r. zmieniona została tra-
sa linii 182. Zmiana trasy dotyczy wybranych 
kursów w dni powszednie:

- wszystkich wykonywanych obecnie z 
zajazdem na ul. Łużycką,

- kursów z Węzła F. Cegielskiej o godz.: 
7.11, 7.41, 8.11, 9.11 i 10.11,

- kursów z Obłuża Maciejewicza o godz.: 
14.17, 14.47, 15.17, 15.47 i 16.17.

Kursy te zostają przedłużone do/z pętli 
„Redłowo SKM”.

W kursach z Obłuża do Redłowa auto-
busy będą zajeżdżać na pętlę „Węzeł F. 
Cegielskiej” (na pętli obowiązywać będzie 
przystanek przy dyspozytorni), natomiast 
w kursach z Redłowa na Obłuże autobusy 
będą zatrzymywać się na przystanku przy 
Drodze Gdyńskiej, przed skrzyżowaniem z 
ul. Kielecką.

***
W dniu 15 sierpnia 2009 r. (sobota), komu-

nikacja miejska funkcjonować będzie według 
rozkładów jazdy ważnych w niedziele i świę-
ta, w okresie letnich wakacji szkolnych. 

Ze względu na zamknięcie centrów 
handlowych, nie będą funkcjonować linie 
bezpłatne 01, 04, 06, 07, 08 i 012.            □

ZKM informuje
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Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 
32, obręb Gdynia, jako działka nr 231/5 o 
powierzchni 739 m2, objętej księgą wieczystą 
KW nr GD1Y/00014478/0 Sądu Rejonowego 
w Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafra-
nowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz 
wywieszony jest na okres 21 dni, od 4 sierpnia 
2009 r. do 25 sierpnia 2009 r.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €

na robotę budowlaną:

,,Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej 
oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni’’

W dniu 30.07.2009 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 112819 – 2009 oraz na stronie 
internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 20.08.2009 r. do godz. 11.00 w pokoju 
nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia za opłatą 80,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział 
Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pra-
cownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka oraz Bartosz 
Wardencki fax. (058) 668 83 02 – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 10/2009 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców: 
ul. Świętojańska 13/10, Komandorska 11/4, 
Świętojańska 83/1, Warszawska 49/2, Ko-
mandorska 22-24A/12, Morska 176-184A/53, 
Morska 131/8, Morska 176-184A/39, Kiliń-
skiego 4/3, Morska 7/3, Szczecińska 30A/1, 
Opata Hackiego 15E/12, Morska 223/6, 
Chrzanowskiego 13/10, Opata Hackiego 
27/74, Morska 112A/88.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
27.07.2009 r do dnia 16.08.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV piętrze przy pokoju 428 Zarządzenia Nr 
11641/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
04.08.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 
nr 10113/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 31.03.2009 r.
Zarządzenie wywieszono na okres 21 dni od 
dnia 05.08.2009 r. do 27.08.2009 r.

Dyrekcja Przedszkola 
Samorządowego nr 29 

w Gdyni ul. Unruga 53
zatrudni od dnia 01.09.2009 r. pracownika na 
stanowisko: konserwatora obiektu w wymia-
rze ½ etatu.
Dokumenty należy składać w kancelarii przed-
szkola do 26.08.2009 r. Tel. (058) 625 09 67.

Dyrektor Punktu Przedszkolnego 
MALI SAMARYTANIE 

ul. Chwarznieńska 136
zatrudni: nauczyciela wychowania przed-
szkolnego z przygotowaniem muzycznym 
oraz opiekunkę do pomocy. Tel. (058) 624 10 
71 lub 0697 726 881.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

informuje, że zamierza przyznać kontrakt

na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 29.07.2009r do Dziennika  Urzędu 
Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej.Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym 
opublikowano w Dzienniku  Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2009/
S 145 - 212412 dnia 31.07.2009 r. - http://ted.europa.eu 31/07/2009 S145 Wspólnoty Europejskie 
– Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta oraz na stronie internetowej UM Gdyni.
Termin składania ofert – do dnia: 08.09.2009 r. do godz. 12.00 w  pokoju nr 230 Sekretariat 
Wydziału  Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 08.09.2009 r. o 
godz. 13.00 pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wysokość wa-
dium: 2.000.000,00 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 3.700,00 zł można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji po uprzednim pisemnym 
zamówieniu lub pobrać na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracow-
nikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 668 88 80 
– Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodów

będących własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach:

Marka: OPEL ASTRA
Pojemność: 1388 cm³
Paliwo: etylina
Rok produkcji: 1997 (rozkodowano wg normy ISO 3779)
Na szybie czołowej naklejka z numerem rejestracyjnym: DWR 05592
Odczytany stan licznika: 156 278 km
Stan techniczny pojazdu zły.
Cena wywołania wynosi 427,50 zł (czterysta dwadzieścia siedem złotych 50/100), co stanowi ¾ 
wartości szacunkowej.
oraz
Marka: FORD TRANSIT
Pojemność: 2000 cm³
Paliwo: etylina
Rok produkcji: 1990
Tablice rejestracyjne: CAN 60HU
Odczytany stan licznika: 71 674 km (nieadekwatny do wieku i stanu technicznego)
Uwaga: pojazd po kolizji. Stan techniczny pojazdu zły.
Cena wywołania wynosi 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), co stanowi ¾ wartości szacunko-
wej.
Miejsce postoju pojazdów: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36a w Gdyni. Po uprzednim 
umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatami szacunkowymi z wyceny pojazdów.

Oferty powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie 
niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w oznaczonej imiennie kopercie. 
Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na dany pojazd.
Oferty należy składać do dnia 21.08.2009 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 126, w 
Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. Legionów 130.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 24.08.2009 r. o godzinie 11.00 (Opel) 
oraz 11.30 (Ford) w Referacie Egzekucji Administracyjnej w pokoju 124.
W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca przetargu jest 
zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Przetarg 
może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Dni otwarte w DPS
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 

Gdyni ul. Gen. Maczka 1, informuje, że or-
ganizuje spotkania dla mieszkańców Gdyni 
tzw. „Dzień Otwarty”.

Celem takich spotkań jest przybliżenie 
mieszkańcom Gdyni - jak funkcjonuje 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz 
jakie prowadzone są zajęcia aktywizujące 
Seniorów. 

Spotkania te będą odbywać się raz w mie-
siącu. Ośrodek można zobaczyć i uzyskać 
więcej szczegółów: w godz. 16.00-19.00.

Terminy spotkań: 7 września, 5 paździer-
nika, 2 listopada, 7 grudnia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska. □
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni       

opis nieruchomości KM KW Nr
działki

powierzch-
nia

przeznaczenie cena nieruchomości
(wywoławcza)

1. Nieruchomość zlokalizowana jest 
przy ul. Janka Wiśniewskiego 22C 

w dzielnicy przemysłowej miasta 
Gdynia – Śródmieście – Port.  

W bliskim sąsiedztwie 
nieruchomości zlokalizowane 
są budynki przemysłowe, port 

kontenerowy oraz Stocznia Gdynia. 
Nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem magazynowo 

– usługowym. Budynek stanowi 
jednolitą bryłę budowlaną. Teren 
nieruchomości jest ogrodzony a 

dojazd stanowi droga utwardzona. 
Teren uzbrojony w podstawowe 
media: wodociąg, kanalizację, 
energię elektryczną. Dojazd do 

nieruchomości należy projektować 
z ulicy Janka Wiśniewskiego w 
uzgodnieniu z Zarządem Dróg 
i Zieleni i Wydziałem Inżynierii 

Ruchu.

110

G
D
Y
N
I
A

25404 58/3 1 184 m² Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego. 
Ustalenie sposobu 
zagospodarowania 
terenu odbywa się 
w drodze decyzji 

o warunkach 
zabudowy.

3 000 000 zł 
Zapłata jednorazowa w 
terminie 21 dni licząc 
od daty otrzymania 
od Gminy Miasta 

Gdyni powiadomienia 
o złożeniu przez 

uprawnione podmioty 
oświadczeń o 

nieskorzystaniu z 
prawa pierwokupu 

bądź o upływie terminu 
do ich złożenia oraz 
uzyskania zgody na 
sprzedaż w formie 

decyzji administracyjnej 
ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa 

w porozumieniu z 
ministrem właściwym 
do spraw gospodarki 

morskiej.

wadium:
300 000 zł
minimalne 

postąpienie:
30 000 zł 

Uwaga: Zgodnie z art. 4  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ma prawo 
pierwokupu przy sprzedaży. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., prawo to przysługuje Skar-
bowi Państwa. Zgodnie z art. 4 ust. 5 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. lub Skarb Państwa wykonują prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia 
w formie aktu notarialnego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego. Termin 6 miesięcy dotyczy łącznie obu 
uprawnionych podmiotów. W związku z powyższym z nabywcą wyłonionym w przetargu zostanie zawarta umowa przedwstępna na okres 6 miesięcy. 
Do skutecznego zawarcia umowy niezbędne jest uzyskanie zgody na sprzedaż przedmiotowej działki wydanej przez ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

2. Nieruchomość położona jest 
u zbiegu ulicy Orłowskiej i Alei 

Zwycięstwa przy 
ul. Orłowskiej w nadmorskiej 

części dzielnicy Gdynia – Orłowo. 
Nieruchomość ma kształt 

nieregularny. Na gruncie znajdują 
się piwniczne pozostałości po 

rozebranym budynku oraz kolektor 
deszczowy wód opadowych Φ 0,8 
m, który na podstawie Zarządzenia 

Prezydenta nr 1512/07/V/U 
zgodnie z przygotowywanym 

projektem przeznaczony zostanie 
do likwidacji.                              

81

G
D
Y
N
I
A
 

3937 984/11 2 654 m² W planie miejscowym 
nieruchomość 

objęta jest strefą: 
zabudowa usługowa 

lub zabudowa 
wielorodzinna do 

3 kondygnacji 
nadziemnych. Na 
obszarze działki 

przewidziane jest też 
umiejscowienie stacji 
transformatorowej.                   

6 600 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
500 000 zł
minimalne 

postąpienie:
 66 000 zł 

3. Nieruchomość położona  w 
terenie zurbanizowanym, w 
dzielnicy Cisowa, przy ul. 
Chylońska - Ślusarska, 

nieuzbrojona,niezagospodarowana, 
płaska o kształcie prostokątnym. 
z dostępem do mediów w ulicy 

Chylońskiej. W części północnej 
pozostałości po dawnej zabudowie 

kubaturowej.

13

G
D
Y
N
I
A
 

13303 1042/35 2 106 m² Nieruchomość 
nie jest objęta 

miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego. 
Do zmiany 

zagospodarowania 
niezbędne jest 

uzyskanie decyzji o 
warunkach zabudowy.      

1 100 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
110 000 zł
minimalne 

postąpienie:
 11 000 zł 

4. Nieruchomość przy
ul. Zacisznej 4 położona jest 
na terenie zurbanizowanym 

w nadmorskiej części 
dzielnicy Gdynia – Orłowo, 
w odległości kilkudziesięciu 
metrów od brzegu morza. 

Działka jest niezabudowana, 
niezagospodarowana, w 

niewielkim stopniu zadrzewiona 
i zakrzaczona. Kształt 

nieruchomości nieregularny. 
Ukształtowanie terenu – teren 
o konfiguracji zróżnicowanej, 

lekko pochyły, od strony północno 
–zachodniej niewielkie zbocze. 

Dojazd do nieruchomości drogą o 
nawierzchni z kostki betonowej.                                 

73

G
D
Y
N
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A
 

27455 68/8 1 452 m² Zgodnie z 
Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
części nadmorskiej 
dzielnicy Orłowo w 

Gdyni nieruchomość 
znajduje się na 

terenie oznaczonym 
symbolem: 056 

UT – usługi 
turystyczne: usługi 

hotelarskie, informacji 
turystycznej, 

gastronomii i inne 
usługi świadczone 

turystom.                              

3 630 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
300 000 zł
minimalne 

postąpienie:
 36 300 zł 
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5.   Nieruchomość  przy ul. 
Wiejskej 23 w dzielnicy Gdynia 
Chylonia, gruntowa, o kształcie 

wydłużonego prostokąta, 
położona  w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej, posiadająca pełne 

uzbrojenie w media.

22

G
D
Y
N
I
A

17305 575/171 717 m² Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego, 
Zagospodarowanie 
działki na podstawie 
decyzji o warunkach 

zabudowy

450 000 zł + 22% VAT
zapłata jednorazowa 

w ciągu 21 dni od dnia 
przetargu

wadium:
45 000 zł        
minimalne 

postąpienie: 
4 500 zł 

Przetarg odbędzie się 7 września 2009 roku 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 3 września 2009 roku. 
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania 
Nieruchomościami w pok. nr 336, III piętro Urzędu Miasta Gdyni. 
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 89 38, (058) 668 89 39, (058) 668 89 40 lub(058) 668 81 63.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV piętrze przy pokoju 428 – wykazu nieru-
chomości przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres: do 3 lat położonej w Gdyni przy ul. 
Kampinoskiej/Knyszyńskiej, stanowiącej 
cz. dz. 182/15 KW 10831, cz. dz. 109/15 KW 
9541, cz. dz. 202/15 KW 12825, cz. dz. 112/15 
KW 10831 o łącznej pow. 185m2 oznaczonej 
na karcie mapy KM 40 obręb Gdynia. Prze-
znaczenie przedmiotu dzierżawy: działka 
przydomowa.Wykazy wywieszono na okres 21 
dni: od 29.07.2009 r. do 19.08.2009 r.

Komunikat dla mieszkańców Miasta Gdyni 

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego, Prezydent Miasta Gdyni działający jako starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
informuje mieszkańców Miasta Gdyni – miasta na prawach powiatu – o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem 
prawnym, w celu uporządkowania stanu prawnego nieruchomości.

W celu realizacji powyższego, należy udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni, przy Placu Konstytucji 5, który 
zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną Miasta Gdyni oraz prowadzi Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. 
Informacje o właścicielu nieruchomości znajdują się w dziale II księgi wieczystej. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika 
sądu, natomiast akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mającą interes prawny oraz notariusz. Aby dokonać wglądu do księgi wieczystej pro-
wadzonej dla danej nieruchomości, należy znać numer właściwej księgi wieczystej. Informację o numerze księgi wieczystej można uzyskać odpłatnie 
w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

W sytuacji, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości:
1. Należy usunąć niezgodność w zwykłym postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis, toczącym się przed sądem rejonowym prowadzącym księgę 
wieczystą, gdy niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego nieruchomości, w wyniku bezpośredniego następstwa prawnego, w związku 
z czym stan ujawniony w księdze wieczystej utracił aktualność. Osoba uprawniona składa wniosek o wpis w księdze wieczystej i jako podstawę wpisu 
przedkłada umowę sprzedaży nieruchomości, sporządzoną w formie aktu notarialnego, ostateczną decyzję administracyjną, prawomocne orzeczenie 
sądu, akt własności ziemi, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, postanowienie o nabyciu spadku lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu 
i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.
2. W przypadku, gdy usunięcie niezgodności nie jest możliwe do zrealizowania w sposób przedstawiony w pkt. 1, ponieważ może nie wynikać ze 
zmiany stanu prawnego nieruchomości, ale z wadliwości dokonanego wpisu, polegającej na tym, iż od początku nie odzwierciedlał on rzeczywistego 
stanu prawnego nieruchomości, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia 
lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Żądanie usunięcia niezgodności realizowane jest w drodze postępowania wszczętego powódz-
twem o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w wyniku którego, w razie uwzględnienia żądania, sąd wydaje 
orzeczenie, którego sentencja zawiera nakaz zamieszczenia (lub usunięcia) w treści księgi wieczystej określonego wpisu. Sprawy o uzgodnienie treści 
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji sąd rejonowy w postępowaniu procesowym. Celem powództwa 
jest uzyskanie w formie wyroku nakazu dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej i w ten sposób powinno być sformułowane żądanie 
pozwu i sentencji wyroku. Z pozwem może wystąpić zarówno osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem 
nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, następcy prawni takiej osoby, jak również każdy, kto ma w żądaniu usunięcia niezgodności interes prawny. 
Pozwanym jest osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Urząd Miasta Gdyni prowadzi dwa punkty informacyjno – konsultacyjne w budynku położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54: pierwszy z nich 
prowadzony przez Referat Mienia Skarbu Państwa (pokój 424), drugi – przez Referat Zarządu Nieruchomościami (pokój 341), w których można otrzy-
mać informacje i wyjaśnienia odnośnie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektor VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni

ul. Kopernika 34
zatrudni od dnia 01.09.2009 r. nauczyciela 
fizyki w wymiarze czasu pracy 9/18. Tel. (058) 
622 22 33.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza
Jesteś przedsiębiorczy? Masz potencjał? Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Zgłoś się do nas! Czekamy na Ciebie!
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojańska 141, tel.: (058) 625 76 
14, 625 76 16, 625 76 19, fax: (058) 625 76 13, www.gcwp.gdynia.pl, e-mail: biuro@gcwp.pl lub 
biuro@przedsiebiorczosc.gdynia.pl

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni 

ul. Sucharskiego 10, tel. (058) 625 48 25, fax (058) 665 54 31

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 EURO

na roboty budowlane: remont pomieszczeń sanitarnych
Termin realizacji zamówienia:16 październik 2009 r. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia 
można pobierać w formie elektronicznej ze strony BIP: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_
35801.html. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.08.2009 r. do godz. 9.30. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2009 r. o godz. 10.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
cząstkowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 
2, spełniający warunki zawarte w art. 22 prawa zamówień publicznych oraz wymogi określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 100% cena. 
Uprawniony do kontaktu z oferentami jest kierownik adm. gospodarczy tel. (058) 625 48 25 w. 25, 
e-mail: gim17gdynia@wp.pl
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	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  1�

TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 668 80 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 988
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333,0 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .(058) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 781 86 40

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.
Kontakt: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. (058) 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax (058) 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

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 681/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11585/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 28.07.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej o pow. ca 1000 m2, 
oznaczonej na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 367/35, przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczone-
go na budowę i prowadzenie hali sportowej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na 
konstrukcji stalowej wraz z jednokondygnacyjnymi budynkami zaplecza sanitarno-szatniowego, 
kontenera systemu wentylacji oraz infrastruktury technicznej.
2. Nr 682/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11586/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 28.07.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej o pow. ca 2950 m2, ozna-
czonej na karcie mapy KM 28 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 607/2, przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 
na budowę i prowadzenie hali sportowej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na kon-
strukcji stalowej, na potrzeby krytego kortu tenisowego wraz z jednokondygnacyjnymi budynkami 
zaplecza sanitarno-szatniowego oraz infrastruktury technicznej.
3. Nr 684/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 11588/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 28.07.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 77 o pow. ca 1300 m2, 
oznaczonej na karcie mapy KM 50 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 271/12, 309/12 i 
oznaczonej na karcie mapy KM 52 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 523/144,  przezna-
czonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograni-
czonego na budowę i prowadzenie hali sportowej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego 
na konstrukcji stalowej wraz z jednokondygnacyjnymi budynkami zaplecza sanitarno-szatniowego, 
kontenera systemu wentylacji oraz infrastruktury technicznej.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 31.07.2009 r. do 21.08.2009 r.

Wiadomości turystyczne
UKS MORŚWIN posiada ostatnie wolne 

miejsce na obozie letnim w Białym Boże 
dla dziecka w wieku 11-16 lat. Zapraszamy 
na przygodę z łukiem w terminie 16.08 do 
28.08.2009 r. Informacje pod nr tel. 0601 
612 142.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz 

MKT „Watra” zapraszają na następujące 
imprezy:

- Kanał Elbląski w terminie 16 sierpnia 
2009 r.

- Kraków. Trasa: Kraków - Kalwaria Ze-
brzydowska – Wadowice - Częstochowa w  
terminie 20-24 sierpnia 2009 r.

- XV Festyn Archeologiczny w Biskupinie 
w terminie 20 września 2009 r.

Zapisy uczestników i dodatkowe informa-
cje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 
lub pod nr tel. (058) 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że ruszył już nabór na kurs przewodnika 
turystycznego. Rozpoczęcie zajęć 22 wrze-
śnia 2009 r. o godz. 18.00 w TMG przy ul. 
Władysława IV 51.

Szczegóły i zapisy: www.gdynia.pttk.pl
***

Oddział Morski PTTK w Gdyni przyjmuje 
zapisy na kurs przewodnika miejskiego po 
Trójmieście. Rozpoczęcie kursu 8 paździer-
nika 2009 r.

Szczegóły i zapisy: www.gdynia.pttk.pl
***

OM PTTK w Gdyni organizuje w okresie 
wakacji jedno i dwudniowe wycieczki po 

terenie regionu pomorskiego z przeznacze-
niem dla członków oddziału i ich rodzin. W 
imprezach może uczestniczyć jednorazowo 
7 - 10 osób. Przejazdy mikrobusem i samo-
chodami. Program i koszt imprezy można 
uzgodnić w siedzibie oddziału w poniedziałki 
w godz. 11.00-14.00 lub telefonicznie 0512 
463 001.

***
Klub Turystyki Kajakowej „DELFIN” 

Gdynia działający przy PTTK O/MW zapra-
sza wszystkich miłośników kajakarstwa na 
spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono w 
siedzibie w Klubie  „Riwiera” w Gdyni przy 
ul. Zawiszy Czarnego 1 w środę 19 sierpnia 
2009 r. o godz.12.00. 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+”.

Kontakt z Klubem w siedzibie w każdą 
środę w godz. 12.00-14.00 (zaś w ostatnią 
środę miesiąca o godz. 17.00). Tel. (058) 626 
33 29 lub e-mali: ktk.delfin@interia.pl

***
PTK BORT w Gdyni zaprasza wszystkie 

chętne osoby na wycieczkę autokarem do 
Warszawy w terminie 11-13 września 2009r. 
Autokar, 2 noclegi z wyżywieniem, bogaty 
program zwiedzania, bilety wstępu w cenie, 
ubezpieczenie. 

Ilość miejsc ograniczona!
Zgłoszenia tel.: (058) 620 61 90 lub (058) 

620 89 99.                                                □
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Wystawy...
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 

Czarnego 1:
- „65. rocznica Powstania Warszaw-

skiego” oparta o zbiory prywatne ppłk. w 
st. spocz. Konstantego Siekierskiego, 
Mirosława Skibniewskiego i Henryka 
Karpińskiego, wystawę oglądać można do 
30 sierpnia br. Na wystawę zapraszają: Pol-
skie Towarzystwo Numizmatyczne oddział 
Gdańsk, Fundacja Oświatowa im. gen. bryg. 
pilota Stanisława Karpińskiego oraz Muzeum 
Miasta Gdyni.

- „Rock zaczął się w Gdyni” - wystawa 
złożona z fragmentów bogatej kolekcji Fran-
ciszka Walickiego, którą można oglądać 
do 30 sierpnia br. Prezentowane są plan-
sze z materiałami dotyczącymi zespołów i 
muzyków, z którymi w czasie swojej ponad 
60-letniej pracy zawodowej współpracował, 
między innymi: Czesław Niemen, Józef 
Skrzek, Janusz Popławski, Rhythm and 
Blues, Breakout czy Niebiesko- Czarni.

Na wystawie są również oryginalne 
plakaty z tamtych lat. Dzięki odpowiedniej 
aranżacji i zgromadzonym pamiątkom takim 
jak: stroje, meble, fotografie oraz świetnej 
muzyce, wystawa przenosi odwiedzających 
w klimat lat 50-tych i 60-tych. Atrakcję dodat-
kową stanowi, odbywająca się w przestrzeni 
wystawienniczej, projekcja biograficznego 
filmu dokumentalnego „...I nie żałuj tego”, 
poświęconego życiu i twórczości Franciszka 
Walickiego, zrealizowanego w 1995 r. przez 
Video Studio Gdańsk oraz II Program TVP.

Wystawy można oglądać codziennie 
poza poniedziałkiem w godzinach od 10.00 
do 17.00. Wstęp na wystawę: od wtorku 
do czwartku bilety w cenie: normalny 7 zł i 
ulgowy 4 zł, w piątek wstęp wolny. Więcej 
informacji: www.muzeumgdynia.pl

***
Do 20 sierpnia br. w siedzibie Gdyńskiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 
3 Maja 27/31 prezentowana jest wystawa 
fotografii p.t. „Malowanie Światłem”.

Autorką zdjęć jest Anna Kłosowska. 
Przygodę z fotografią rozpoczęła kilka lat 
temu. Wtedy najważniejszym tematem był 
krajobraz, z czasem zainteresowała się 
zdjęciami makro. Fotografie obejmują okres 
ostatnich dwóch lat i pokazują fascynację 
otoczeniem, zmianami wytyczonymi przez 
pory roku - krajobrazy zimowe, w większości 
narciarskie tereny Alp, wiosenne wybrzeże, 
letnie Mazury i całkiem jesienne okolice 
Trójmiasta. Ekspozycja przedstawia także 
owady, niezwykłe rośliny i zwierzęta. Pod-
czas częstych spacerów Autorka przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu stara się uchwycić 
to, co niewidoczne dla zabieganego, zajęte-
go codziennością człowieka.

***
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do 

Ośrodka Kultury Kaszubsko - Pomorskiej w 
Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 18) do 
obejrzenia wystawy „Pszczelarstwo na Ka-
szubach” ze zbiorów dr. Mariana Jelińskie-
go. Poza sprzętami stosowanymi do dziś w 
pszczelarstwie znajdziemy tutaj eksponaty, 
które wyszły z użycia kilkadziesiąt lat temu. 
Wystawę można zwiedzać do końca sierp-
nia w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w 
godz. 11.30-19.00. Wstęp wolny.

***
Miejska Biblioteka Publiczna i Gdyńska 

Szkoła Społeczna serdecznie zapraszają 
do obejrzenia:

- wystawy pt. „Naturalnie piękne...- fo-
tografia”, która prezentuje pierwsze próby 
artystycznej fotografii: Wojciecha Malca (kl. 
O - 6 lat!), Patrycji Kaczmarek (kl. I Gim.), 
Joanny Mirkiewicz (kl. III Gim.), Kamila 

Borkowicza (kl. III Gim.) oraz gościnnie 
Małgorzaty Chwiej (kl. II VLO w Gdyni). 
Wystawę można oglądać do końca sierpnia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 3, 
Grabówek, ul. Morska 113; w poniedział-
ki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.30 
- 19.00.

- wystawy prac Marii Konopki „Naturalnie 
piękne... - suche pastele”

Maria Konopka 13 lat, obecnie uczen-
nica gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich 
im. Jana Pawła II w Gdyni. Prezentowane 
obrazy zainicjowały otwarcie Galerii Sztuki 
Szkolnej w Gdyńskiej Szkole Społecznej. 
Jesienią 2008 r. część obrazów z tej wysta-
wy brała udział w IV Redzkich Impresjach 
„Barwy, zmysły, nastroje...” Wystawę można 
oglądać do końca sierpnia w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej Filii nr 18, Chylonia, ul. 
Kartuska 20 ; w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki w godz. 11.30 - 19.00.

***
Galeria Malarze Gdyni zaprasza do Cen-

trum Kultury i Rozrywki Gemini na wystawę 
marynistyczną Michaela Lenglarda. Wysta-
wa czynna codziennie do 10 września br. w 
godz. 12.00-20.00.

Michael Lensky Lenglard urodził się w 
1953 r. Mieszka i pracuje w Paryżu. Stu-
dia malarskie ukończył na warszawskiej 
ASP. Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków, Związku Malarzy i Grafików 
Francuskich, Europejskiej Federacji Sztuki 
Współczesnej. Wykładowca Akademie D’Art 
Paris-Italia. Artysta notowany w międzyna-
rodowych katalogach najbardziej znanych 
malarzy. Miał 36 wystaw indywidualnych. 
Laureat międzynarodowych konkursów. 
Jego prace są obecne na międzynarodo-
wych aukcjach sztuki współczesnej.

***
Kawiarnia Cyganeria zaprasza na wysta-

wę „Chao Mony”, prezentującą malarstwo 
Grzegorza Adametza, który w tym roku 
ukończył dyplom u prof. Andrzeja Dyakow-
skiego na Akademii Sztuk Plastycznych. 
Prace prezentowane na wystawie są między 
innymi inspirowane monizmem chaosu.

Grzegorz Adametz w fascynujący sposób 
pokazuje motyw miasta, które w jego pra-
cach staje się przestrzenią uporządkowaną 
i logiczną, ulegającą jednak indywidualizacji. 
Miasto to struktura złożona z elementów, 
które nawzajem uzupełniają się, tworzą 
logiczne i uporządkowane formy, których w 
pewnych fragmentach nie daje się jednak 
okiełznać i ustandaryzować. Dom w pracach 
artysty ukazany jest jako przestrzeń prywat-
na, bezpieczna ostoja spokoju i codzienna 
monotonia przyjemności. Na wystawie zo-
baczyć będzie można między innymi obrazy, 
przy tworzeniu których, autor inspirował się 
okresem egipskim Paula Klee. 

Wystawa potrwa do 12.09.2009 r. Ka-
wiarnia Cyganeria Gdynia ul. 3 Maja 27/3, 
Tel. (058) 620 77 22, www.myspace.com/
cygacyga.

***
Do 28 sierpnia br. w siedzibie OM PTTK 

w Gdyni prezentowana jest wystawa „45 lat 
wędrowania z PTTK Edwina Nawrockiego, 
wieloletniego Instruktora Krajoznawstwa i 
Przodownika TP Oddziału Morskiego PTTK 
w Gdyni”.

Wystawa przedstawia plakietki i odznaki 
turystyczno - krajoznawcze oraz zbiory 
filatelistyczne, wydane w latach 1962-2000 
przedstawiające historię i rozwój turystyki 
młodzieżowej i krajoznawczej. Szczególną 
uwagę zwraca zbiór odznak i plakietek 
poświeconych Ogólnopolskim Zlotom Stocz-
niowców. Wstęp wolny!                            □

Scena Letnia w Orłowie
Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza

14 .08 pt godz . 10 .00 – warsztat ŻYWE OBRAZY
14 .08 pt godz . 20 .00 – PROCES
15 .08 sb godz . 20 .00 – PROCES
16 .08 nd godz . 16 .00 – impreza edukacyjna CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM
16 .08 nd godz . 20 .00 – PROCES, zakończenie XIV 
sezonu Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Orłowie 

Koncerty  
na Kamiennej Górze...

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat we 
wszystkie niedziele sierpnia zapraszamy 
Państwa na spotkania z muzyką spod 
znaku operetki i musicalu w ramach cyklu 
Letnie Koncerty Muzyki Promenadowej na 
Kamiennej Górze.

Poniżej znajdą Państwo wykonawców, 
których zaprosiliśmy do udziału w tegorocz-
nych koncertach.

Wszystkie koncerty startują o godz. 16.00. 
I tak:

- 16 sierpnia 2009 r. - Anna Asmus 
(sopran), Grzegorz Zięba (tenor), Marian 
Benedyka (fortepian)

- 23 sierpnia 2009 r. - Baltic Kwartet
- 30 sierpnia 2009 r. - Big Band Ireneusza 

Stromskiego.
Prowadzenie koncertów - Krzysztof 

Dąbrowski.
Wstęp wolny.                                        □

W Uchu gra muzyka...
Klub Muzyczny Ucho, ul. św. Piotra 2 

zaprasza:
- 15 sierpnia 2009 r., godz. 19.00 - The 

Bottle Caps, Undercity, James Dead.
Zespół Undercity to formacja założona 

w 2006 roku. Kompozycje zespołu oscylują 
wokół gatunków post punka, hardcoru i mu-
zyki alternatywnej. Ostatnie osiągnięcia Un-
dercity: pierwsze miejsce na ogólnopolskim 
festiwalu „Łódźstock” w 2008 r., Nagroda 
Publiczności na XXVII edycji festiwalu roc-
kowego „Generacja 2008”.

The Bottle Caps to młody gdyński ze-
spół łączący stare rockowe riffy z nowymi 
brzmieniami syntezatora. Muzyka skoczna, 
motoryczna w klimacie dance-punka.

James Dead - alternatywno-rockowy 
zespół z Koszalina. Istnieje od lutego 2007 
roku.

Bilety w cenie: 7 zł.
- 19 sierpnia 2009 r., godz. 20.00 - Na-

zareth. Nazareth to jedna z legend muzyki 
rockowej. Zespół powstał w 1968 r. w Szkocji 
i wciąż jest aktywny - gra koncerty i wydaje 
płyty. Na początku 2008 roku zespół roz-
począł światowe tournee i teraz zawita do 
Polski. Bilety w cenie: 88 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.
ucho.com.pl                                              □

Zespół redakcyjny drugiego tomu En-
cyklopedii Gdyni szuka danych na temat 
Stanisława Byjosa, inspektora admini-
stracyjnego Urzędu Morskiego w latach 30. 
Postaci wówczas popularnej i cenionej, ale 
obecnie zupełnie zapomnianej. Kontakt: 
www.encyklopedia@autograf.pl lub tel. 501 
025 450. Encyklopedia ukaże się jeszcze w 
tym roku.                                                  □

Apel Encyklopedii

Repertuar teatralny


