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Nową Polską - prosto do portu Emerald Princess 
w Alei Statków17 sierpnia br. Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A. przekazał do ruchu przebu-
dowaną ulicę Polską. To kolejna, niezwy-
kle ważna dla rozwoju portu, ale również 
naszego Miasta - inwestycja drogowa w 
ostatnim okresie (po Trasie Kwiatkowskiego 
i ul. Janka Wiśniewskiego zrealizowanych w 
ubiegłym roku).

Przebudowana ulica Polska umożliwi  
łatwy, szybki i sprawny dostęp do portu, 
mieszkańcom Gdyni i kontrahentom funk-
cjonujących we wschodniej części portu  
firm,  zwłaszcza po planowanym na listopad 
bieżącego roku, zakończeniu przebudowy 
ulic Chrzanowskiego i Wendy (w ramach 
tego samego kontraktu).

Dotychczas była to wąska ulica, trudna do 
pokonania przez TIR-y. Po przebudowie ruch 
może się odbywać po nowo wybudowanych 
dwóch jezdniach dwupasmowych ulicy Pol-
skiej od skrzyżowania z ulicą Rotterdamską 
do ronda w ulicy Chrzanowskiego. Dojazd 
do magazynów znajdujących się pomiędzy 

obiema jezdniami odbywa się po nowo wyko-
nanych drogach zbiorczych. Łączna długość 
całej ulicy Polskiej (od Węzła Ofiar Grudnia 
70 do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego)  
wynosi 1.600 mb. Warto dodać, że w ramach 
tego zadania przebudowany został także  
węzeł Ofiar Grudnia 70, na którym wybudo-
wano - na zlecenie Gminy - dodatkowy pas 
ruchu, umożliwiający zjazd w ulicę Polską 
jednocześnie z dwóch pasów. To zwiększyło 
przepustowość węzła w kierunku ulicy Pol-
skiej o 100%.

Inwestorem tego zadania jest Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia S.A. Projekt opracowało 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 
S.A. z Gdańska, a wykonawcą wybranym w 
przetargu nieograniczonym zostało Konsor-
cjum: Firma Budowlano – Drogowa MTM 
S.A. z Gdyni oraz Korporacja Budowlana 
DORACO Sp. z o.o.  z Gdańska. Wartość 
całkowita inwestycji  wynosi 60 milionów 
PLN netto, z czego dotychczas zrealizowano 
roboty o wartości 50 mln PLN netto.         □

35. rocznica śmierci 
E. Kwiatkowskiego

22 sierpnia mija 35. rocznica śmierci 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra 
w dziesięciu rządach II RP, dwukrotnego 
wicepremiera.

W Gdyni znany jest świetnie jako patron 
budowy portu oraz promotor morza i go-
spodarki morskiej. Mniej spopularyzowana 
jest wiedza o Jego wysiłkach związanych z 
rozwojem portu gdańskiego w latach XX. A 
jeszcze mniej wiemy o Nim jako dyrektorze 
gazowni w Lublinie, zakładów azotowych w 
Tarnowie i Chorzowie, budowniczym wielu 
zakładów, infrastruktury i całych miast – nie 
tylko Gdyni.

Dla przypomnienia i podsumowania do-
robku Premiera Kwiatkowskiego, nosząca 
jego imię Wyższa Szkoła Administracji i 
Biznesu w Gdyni przygotowuje wydanie 
serii książek. Uruchomiony też został serwis 
internetowy: www.kwiatkowski.edu.pl.

Wszystkie osoby zainteresowane udo-
stępnieniem dla celów publikacji własnych 
zbiorów, pamiątek, zdjęć i wspomnień - pro-
simy o kontakt pocztą elektroniczną: piotr.
dwojacki@kwiatkowski.edu.pl.                  □

W środę sesja
W środę, 26 sierpnia 2009 r. o godz. 

12.00, po przerwie wakacyjnej, w sali 105 
Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XXXIV 
sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku 
obrad na str. 3 „Ratusza”.                          □

21 sierpnia br. o godz.11.00 odbędzie się 
uroczystość wmurowania czternastej tablicy, 
na jedynej w Polsce „Alei Statków Pasażer-
skich”. Tablica zamontowana zostanie na 
Nabrzeżu Pomorskim (Skwer Kościuszki). 
Upamiętni ona zawinięcie do Gdyni statku 
Emerald Princess, który jest jednym z 
najnowocześniejszych i największych jakie 
odwiedziły dotychczas 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.

Uroczystość uświetni występ Pstrong 
Orkiestry oraz wystawa zdjęć statków, które 
zawinęły do Gdyni w latach 2001 - 2009 
(od dnia inauguracji „Alei Statków Pasażer-
skich” - pierwszej uroczystości odsłonięcia 
tablicy).

Wystawę będzie można obejrzeć do 23 
sierpnia 2009 r. w Centrum Gemini przy 
ul. Waszyngtona 21, I piętro.

Wstęp wolny.                                         □

III Zlot Fanów „M jak Miłość”
22 sierpnia Gdynię opanują wielbiciele 

serialu „M jak Miłość” na III Ogólnopolskim 
Zlocie Fanów - przed Teatrem Muzycznym.

Udział w imprezie zapowiedziało aż kilku-
nastu aktorów: Teresa Lipowska. Małgorza-
ta Kożuchowska, Dominika Ostałowska, 
Bożena Stachura, Karolina Nowakowska, 
Laura Samojłowicz i Anna Gzyra, bracia 
Marcin i Rafał Mroczek, Kacper Kuszew-
ski, Andrzej Młynarczyk, Robert Moskwa, 
Jacek Lenartowicz, Przemek Cypryański 
i Krystian Wieczorek.

Spotkania z Gwiazdami potrwają cały 
dzień (start imprezy godzina 12.00). W 
programie: autografy, wspólne śpiewanie 
tytułowej piosenki „M jak Miłość”, trening 

karate wraz z aktorem Robertem Moskwą, 
pamiątkowe fotki i konkursy - a w nich do 
zdobycia unikatowe, serialowe gadżety i inne 
wyjątkowe nagrody!

Fani mogą walczyć w konkursie wiedzy o 
serialu i wygrać wycieczkę na plan, rejs stat-
kiem w towarzystwie Karoliny Nowakowskiej, 
Przemka Cypryańskiego i Marcina Mroczka. 
Przez cały dzień na odważnych czekać 
będzie kamera i szansa na to, by zostać 
gwiazdą Internetu. A w finale: pyszny tort i 
pokaz przedpremierowy. Na telebimie zoba-
czymy 676. odcinek „M jak Miłość”, który TVP 
2 wyemituje dopiero we wrześniu.

Szczegółowe informacje na temat Zlotu 
na stronie: www.m-jak-milosc.pl.               □

fot. H. Sagan/ZMPG-a S.A.
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Podsumowanie regat TSR 2009
Podczas gdy Gdynia wciąż jeszcze 

ma świeżo w pamięci cztery cudowne dni 
żeglarskiego święta, flotylla żaglowców 
uczestniczących w The Tall Ships’ Races 
dotarła już do mety w Kłajpedzie. Nasze 
miasto siostrzane było areną tegorocznego 
finału tych międzynarodowych regat o ponad 
pięćdziesięcioletniej tradycji, co znakomicie 
wpisało się w ramy obchodów millenium 
Litwy.

Morskie wyścigi pełne były emocji i 
sportowej rywalizacji. Nie obyło się też bez 
żeglarskiego dramatu, którego udziałem 
padła – niestety – gdyńska Pogoria, łamiąc 
maszty podczas nawałnicy w trakcie pierw-
szego etapu z Gdyni do St. Petersburga. W 
tym właśnie mieście załogi cumujących na 
rzece Newie jednostek osobiście powitał 
premier Rosji Władimir Putin.

Flotylla największych żaglowców świata 
na swojej trasie miała również fińskie Turku, 
gdzie parada żagli odbyła się w wyjątkowej 
scenerii archipelagu setek szkierowych 

wysepek.
Wreszcie - na mecie w Kłajpedzie wręczo-

no nagrody za zmagania regatowe. Statuetki 
ufundowane przez cztery porty-gospodarzy 
tegorocznych zlotów (w tym oczywiście 
Gdynię) przyznano trzem najlepszym jed-
nostkom w każdej z klas.

I tak, we wzbudzającej największe za-
interesowanie klasie A (po skorygowaniu 
czasu) w obu etapach regatowych (Gdynia 
– St. Petersburg oraz Turku – Kłajpeda) 
zwyciężył norweski Christian Radich, w 
pokonanym polu zostawiając w pierwszym 
etapie inny norweski żaglowiec Sorlandet 
oraz szwedzkiego debiutanta Tre Kronor af 
Stockholm, zaś w etapie drugim norweskie 
Statsraad Lehmkuhl oraz Sorlandet.

Nasz Dar Młodzieży spisał się bardzo 
dzielnie przypływając w pierwszym etapie 
z trzecim czasem (co ostatecznie po sko-
rygowaniu dało 6. pozycję), zaś drugi etap 
zakończył na miejscu siódmym.

Oba etapy udało się ukończyć Frydery-

kowi Chopinowi, natomiast Kapitan Gło-
wacki osiągnął linię mety tylko w wyścigu 
drugim. Z zawodów wycofały się Pogoria 
– z oczywistych względów – oraz Zawisza 
Czarny.

Z innych polskich jednostek podium w 
pierwszym etapie udało się zdobyć płyną-
cemu w klasie D Qeenian, natomiast w 
drugim etapie w klasie C doskonale spisały 
się Dar Natury (pierwsze miejsce) i Gdańsk 
(trzecie miejsce).

Największe gratulacje należy jednak 
skierować dla polskiego jachtu Sharki, 
dowodzonego przez Panią Kapitan Magdę 
Makowską. To jej ekipie bowiem w udziale 
przypadło najważniejsze tegoroczne trofeum 
Friendship Trophy – przyznawane dla załogi, 
która w opinii kapitanów, najbardziej przy-
czyniła się do budowania międzynarodowej 
przyjaźni i zrozumienia!

Dokładne wyniki regat na stronie: www.
sailtraininginternational.org.                      □

Wycieczkowce w porcie
Trwa sezon wycieczkowców w Porcie 

Gdynia. Oto lista tych, które zawiną do 
Gdyni w dniach 21 sierpnia – 28 sierpnia 
2009 roku:

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

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

DELPHIN VOYAGER (Bahama) 174,00m 
23.08 godz. 8.00 – 13.00

ZENITH (Malta) 207,87m 27.08 godz. 
14.30 – 20.00

MEIN SCHIFF (Malta) 264,00m 27.08 
godz. 7.00 – 18.00

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

Klocki lego nie tylko dla dzieci...

Nowe rekiny w Akwarium Gdyńskim
Od 18 sierpnia br. w Akwarium Gdyńskim 

można spotkać dwa nowe rekiny – żarłacze 
rafowe czarnopłetwe.

Morski Instytut Rybacki w Gdyni podpisał 
umowę o współpracy z BCT – Bałtyckim 
Terminalem Kontenerowym w Gdyni, i dzięki 
temu żarłacze zostały zakupione dla Akwa-
rium Gdyńskiego. W lipcu br. dwa młode oka-
zy o wielkości ok. 60 cm przybyły do Polski 
z gorącej Indonezji. Po kwarantannie rekiny 
trafiły na ekspozycję. Zanim urosną, będą 
przebywać w akwarium na I piętrze w ciem-
nej sali Wodnych Zwierząt Świata. Jest to 
duży, przezierny zbiornik i zwiedzający będą 
mogli podziwiać zwierzęta z kilku stron. 

Rekiny rafowe czarnopłetwe dorastają do 
2 metrów długości i docelowo w Akwarium 
Gdyńskim powstanie nowy potężny zbiornik 
dla tych niebywałych zwierząt. 

Charakterystyczną cechą tego gatunku 

są czarne obrzeżenia płetw, najbardziej 
widoczne na pierwszej płetwie grzbietowej 
i na dolnym płacie płetwy ogonowej. Mają 
stosunkowo duże oczy i krótki zaokrąglo-
ny pysk. Muszą być w ciągłym ruchu, aby 
móc oddychać i nie utonąć! Odżywiają się 
rybami, skorupiakami i głowonogami. Żyją 
około 25 lat.

Żarłacze czarnopłetwe w świecie nie 
cieszą się najlepszą sławą, choć nie są tak 
agresywne jak znany z filmu rekin ludojad 
– żarłacz biały. Swą złą reputację zawdzię-
czają głównie temu, że zdarza się im pod-
gryzać osoby spacerujące po rafie, a także 
kąsać surferów pływających w strefie płytkich 
wód przybrzeżnych.

Akwarium Gdyńskie stara się obalić mit 
„rekina – groźnego drapieżnika” pokazując te 
piękne ryby, a także uczestnicząc w akcjach 
mających na celu ich ochronę.                  □

Model odrzutowca, sportowy samochód, 
wesołe miasteczko – wszystko, co wymarzy 
sobie konstruktor – w wersji mini i z klocków. 
To doskonała zabawa i trening wyobraźni 
oraz zręczności, nie tylko dla dzieci.

W sobotę i niedzielę, 22 i 23 sierpnia od 
godziny 10.00 do 16.00 w Klubie Marynarki 
Wojennej „Riwiera” (Gdynia, ul. Zawiszy 
Czarnego 1, sala 213) będzie można podzi-
wiać prace miłośników klocków Lego. Po-
wstają zwykle bez gotowych instrukcji, jako 
kopie istniejących przedmiotów realnych, 
bądź są wytworem wyobraźni autora.

Do Gdyni przyjedzie blisko dwudziestu 
konstruktorów z Krakowa, Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Warszawy i Trójmiasta.

Są zrzeszeni w klubie LugPol (Lego Users 
Group Poland) wywodzącym się z forum 
dyskusyjnego, założonego w 2004 roku 
przez Daniela „MrGorgo” Gordziejonoka. 
Dziś forum stanowi część rozbudowanego 
serwisu, skupiającego dorosłych fanów Lego 
z całego kraju. Celem działalności klubu jest 
promocja ciekawego, rozwijającego hobby, 
jakim jest modelarstwo.

Wstęp wolny.                                         □

Biznes po amerykańsku
W dniach 16-21 sierpnia br. w III Liceum 

Ogólnokształcącym odbywał się polsko 
- amerykański program „Gdynia Business 
Week”. To intensywny sześciodniowy kurs 
wzorowany na amerykańskim programie 
szkoły letniej pn. „Washington Business 
Week” i prowadzony w języku angielskim 
przez instruktorów w/w szkoły oraz liderów 
biznesu Stanu Waszyngton (USA).

W ramach programu ponad 90 uczniów 
z 22 gdyńskich szkół średnich oraz kilku ich 
amerykańskich kolegów miało możliwość 
zapoznania się z zasadami funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz nabycia umiejętności 
przydatnych w przyszłości do prowadzenia 
własnej firmy. Uczestnicy programu w ra-
mach 10-osobowych grup – firm, poprzez 
różnego rodzaju symulacje, uczyli się podej-
mowania decyzji związanych z kierowaniem 
przedsiębiorstwem, a także ustalania cen 
sprzedaży, kosztów marketingowych oraz 
budżetów dla swoich „produktów”. Mogli 
także rozwijać techniki komunikacyjne, ne-
gocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania 
kontaktów i pracy w zespole.

Efekty ich pracy, 21.08. br. ocenią przed-
stawiciele gdyńskich firm podczas Targów. 
Wszyscy uczestnicy programu otrzymają 
certyfikaty „Gdynia Business Week”, a przed-
stawiciele najlepszych firm uczniowskich 
otrzymają nagrody.

„Gdyński Tydzień Biznesu” został zre-
alizowany dzięki zaangażowaniu Seattle-
Gdynia Sister City Association i Washington 
Business Week, a także wsparciu finansowe-
mu Ambasady USA w Polsce, amerykańskim 
firmom Boeing i Microsoft oraz UM Gdyni.□

Koniec sezonu Sceny Letniej w Orłowie
16 sierpnia - zakończył się XIV już sezon 

Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni.
Przedstawienia w oryginalnej scenerii pla-

ży orłowskiej przy akompaniamencie szumu 
fal morza rozpoczęły się na początku lipca. 

W tym czasie widzowie mogli obejrzeć 5 
sztuk – premierowy PROCES, ZORBA oraz 
przeniesione spektakle z siedziby ZWIĄZEK 
OTWARTY, DZIEŃ ŚWIRA oraz spektakl 
gościnny BLOCZEK.

Zaplanowanych było w sumie 30 przed-
stawień, ale niestety 1 z nich zostało 
odwołane a 2 przerwane ze względu na 
niesprzyjającą pogodę.

Spektaklom na Scenie Letniej towarzy-
szyły już tradycyjnie dodatkowe wydarzenia 
kulturalne - koncerty muzyki klasycznej, 
warsztaty dla dzieci, wystawy plastyczne czy 

czytanie książek najmłodszym przez znane 
osoby w ramach kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

W tym sezonie Scenę Letnią i pozostałe 
teatralne imprezy odwiedziło około 12 tys. 
osób.

Nadchodzący sezon teatralny 2009/2010 
jest sezonem jubileuszowym. Teatr Miejski w 
Gdyni bowiem świętuje 50 - lecie istnienia. 
Już dziś zaprasza na szereg wydarzeń ar-
tystycznych związanych z obchodami jubile-
uszu. Nowy sezon zostanie zainaugurowany 
9 października br. o godz.19.00 premierą 
sztuki Tennessee Williamsa „TRAMWAJ 
ZWANY POŻĄDANIEM” w reż. Piotra 
Kruszczyńskiego w stałej siedzibie Teatru, 
przy ul. Bema 26.

Więcej na: www.teatrgombrowicza.art.pl
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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 - zgłoszenia tylko do 31 sierpnia!

W środę sesja Rady Miasta
W środę, 26 sierpnia br. o godz. 12.00 

w sali 105 rozpocznie się XXXIV Sesja 
Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad 
przewiduje dyskusje nad projektami uchwał 
w sprawach:

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Gdyni na rok 2009,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go,

- uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dziel-
nicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej 
– odcinek południowy,

- uchwalenia Programu współpracy mia-
sta Gdyni z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2010,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w 
Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej w trybie art. 
66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 
8 poz. 60 ze zm.)

- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
przy ul. Wieluńskiej 4,

- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
przy ul. Dębowej 16,

- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
przy ul. Słonecznej 75,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy ul. Witomiń-
skiej,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości przy ul. Waszyngtona i Al. 
Jana Pawła II w Gdyni,

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVVVV/650/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wy-
rażającej zgodę na zajęcie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Adwokackiej 18,

- wyrażenie zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości gruntowych, poło-
żonych w Gdyni przy ul. Hutniczej na rzecz 
użytkowników wieczystych,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości zabudowanej oraz nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. 
Działowskiego, w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości położonych przy ul. Wzgórze 
Bernadowo, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni – w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego,

- wyrażenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 395 na rzecz jej użyt-

kownika wieczystego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieza-

budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni położonej 
w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej 19 w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego,

- regulacji stanu prawnego nieruchomości 
gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chyloń-
skiej 116A,

- przejęcia na własność Gminy pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Gdyni,

- nadania nazw nowym ulicom w Gdyni.
- określenia środków na działalność statu-

tową rad dzielnic w latach 2011-2014,
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 

nr XXIII/490/04 z dnia 22 września 2004 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady 
Miasta Gdyni,

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób 
środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

- zmiany uchwał Rady Miasta Gdyni 
nr: XIII/492/04, XIII/493/04, XIII/495/04, 
XIII/495/04, XIII/496/04, XIII/497/04, 
XIII/498/04, XIII/499/04, XIII/500/04, 
XIII/501/04, XIII/502/04, XIII/503/04, 
XIII/504/04, XIII/505/04, XIII/506/04, 
XIII/507/04, XIII/508/04, XIII/509/04, 
XIII/510/04, XIII/511/04, XIII/512/04, 
XIII/513/04 – z dnia 22 września 2004 roku 
w sprawie uchwalenia statutów rad dzielnic 
(zmiana załącznika nr 1, załącznika nr 2 § 57 
oraz załącznika nr 2 § 22).                       □
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Rady Dzielnic informują
Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły infor-

muje, że do 24.08.2009 r. są zawieszone 
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 w 

sierpniu zawieszone są 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 Leszczynki informuje, że 
w sierpniu 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.

***
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. Biuro Rady 
mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 
przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki 
w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 
8.00 - 15.00. Telefon: (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 miesiąca w 
godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.

I tak 26.08 br. dyżur ma 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.

Funkcjonuje także 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.                                             □

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 za-
poznania się z rejestrem zabytków Gdyni.

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.

Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Me-
todyczny ul. Partyzantów 39/IV, tel. (058) 622 
44 31, e-mail dim@mbpgdynia.pl.            □

Poszukiwacze dawnej Gdyni - konkurs

Medale dla małżeństw
19.08.2009 r. w gdyńskim Urzędzie 

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

Eryka i Franciszek Skitek - 50 lat, 
Anna i Leopold Sawiccy - 50 lat, Teresa 
i Stanisław Gancarczykowie - 50 lat, 
Maria i Antoni Zabroccy - 50 lat, Danuta 
i Edward Liedtke - 50 lat, Halina i Rudolf 
Śmirscy - 50 lat, Agata i Stefan Piłat - 50 
lat, Jadwiga i Jan Wnukowie - 50 lat, Zofia 

i Jan Błochowicz - 60 lat, Janina i Czesław 
Maciejewscy - 55 lat, Maria i Władysław 
Ścichoccy - 50 lat, Genowefa i Jan Josz 
- 50 lat, Wanda i Tadeusz Walenczakowie 
- 50 lat, Maria i Stanisław Karczmarczyko-
wie - 50 lat, Jadwiga i Ryszard Kardasowie 
- 50 lat, Teresa i Ludwik Błażejewscy - 50 
lat, Małgorzata i Władysław Zwolanowie 
- 50 lat, Genowefa i Czesław Serafin - 50 lat 
oraz Janina i Toli Radowscy - 50 lat.

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

Z Ciapkowa do ludzi
Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 

mamy nadzieję, kolejne porzucone psy ze 
schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły dom. 
Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00.

MIPIK to ok. sześcioletni, wykastrowany 
pies o charakterze i umaszczeniu przypomi-
nającym jack russel teriera. Jest niezwykle 
skocznym, zwinnym, ruchliwym, a przy tym 
łagodnym i przymilnym psiakiem. Wymaga 
dużo uwagi i zainteresowania ze strony przy-
szłego właściciela, długich spacerów. Wybie-
gany nie powinien być kłopotliwym psiakiem, 
świetnie odnajdzie się w ogrodzie.            □
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Wakacje, wakacje, wakacje
Trwają jeszcze wakacje. W Gdyni na wszystkich, którzy spędzają je w domu, a także na naszych gości czeka mnóstwo atrakcji.

Poniżej kolejna porcja propozycji na spędzenie czasu wolnego.

„Poznaj świat jezior” w EXPERYMENCIE!
Wszystkich małych i dużych przyrodników serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Poznaj świat jezior”, które odbędzie się w środę 

26 sierpnia 2009 roku w Centrum Nauki EXPERYMENT. Tego dnia dowiemy się: 
- co kryje się pod trudnym słowem „limnologia”;
- jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą;
- jakiego tajemniczego gościa z Morza Sargassowego możemy spotkać w polskim jeziorze.
Goście EXPERYMENTU będą mieli również niepowtarzalną okazję zapoznać się z planami jezior oraz stworzą misę jeziora!
Spotkanie odbędzie się w następujących godzinach do wyboru: o 16.30 lub o 17.30.
Udział w spotkaniu w ramach biletu wstępu do Centrum Nauki EXPERYMENT. Centrum Nauki EXPERYMENT czynne jest od wtorku 

do niedzieli (oprócz poniedziałków) w godzinach 10.00 - 16.00. W środy EXPERYMENT 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.

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. Wstęp wolny.

Festyn „Bezpieczna droga”
Rada Dzielnicy Gdynia Cisowa zaprasza na festyn pt. „BEZPIECZNA DROGA” w dniu 30 sierpnia br. w godz. 16.00-22.00. Miejsce 

imprezy: park rekreacyjny obok Przedszkola nr 32 przy ul. Kcyńskiej 6. W programie: pokaz ratownictwa, konkurencje sportowe, konkursy 
i zabawy z elementami bezpieczeństwa, quizy, potyczki rodzinne, występy zespołów muzycznych. 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

Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
W Gdyni od 2007 roku działa Muzeum Motoryzacji. W hali przy ul. Żwirowej 2c zgromadzonych zostało kilkadziesiąt unikatowych 

pojazdów – samochodów i motocykli. Wśród eksponatów są m.in.: Mercedesy (Stuttgart, 170V, 170DA, 170S), Ford V8 Super de Lux, 
Adler Favorit, Wanderer W24, DKW Super Roadster i Fiat 500 - z partii zmontowanej przed wojną w Polsce.

Właścicielem kolekcji ponad 100 motocykli oraz 20 zabytkowych aut jest mieszkaniec Gdyni - Witold Ciążkowski, od dzieciństwa roz-
miłowany w motoryzacji. Gdyńskie Muzeum Motoryzacji powstało jako owoc starań Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych, 
którego głównym animatorem był i jest pan Witold Ciążkowski. Pomogli w dokończeniu dzieła Miasto oraz inni sponsorzy. 

Muzeum czynne: poniedziałek – sobota w godz. 9.00 – 17.00. Bilety w cenie: normalny – 7 zł, ulgowy – 3 zł (młodzież do lat 14). 
Szczegóły: www.gdynskie-muzeum-motoryzacji.pl                                                                                                                                     □

Greenpeace serdecznie zaprasza na wy-
stawę fotografii „BAŁTYK – NAJSŁODSZE 
MORZE ŚWIATA. CHROŃMY JE”. Doskona-
łe zdjęcia podwodne i powietrzne, pokazują 
skarby bałtyckiej fauny i flory, których na co 
dzień nie dostrzegamy, a którym, na skutek 
działalności ludzkiej grozi zniszczenie.

Wystawa będzie dostępna dla zwie-
dzających w dniach 26 i 27 sierpnia 2009, 
od godziny 10.00 do zmroku, przy molo w 
Gdyni Orłowie.

Po zmroku, w tym samym miejscu, zapra-
szamy także na pokaz filmu „HOME– S.O.S 
Ziemia” w reżyserii Yanna Arthus-Bertran-
da, przy współpracy Luca Bessona. To 

zapierające dech w piersiach widowisko 
pokazuje negatywny wpływ człowieka na 
naszą planetę we wspaniałych ujęciach z 
lotu ptaka. Więcej o filmie na stronie: www.
home-2009.com

Zarówno wystawa jak i pokaz filmu są 
częścią kampanii Greenpeace promującej 
ideę utworzenia rezerwatów morskich na 
Bałtyku.

Elementem kampanii jest zbieranie pod-
pisów pod petycją w sprawie utworzenia 
podwodnego rezerwatu u stóp Klifu Or-
łowskiego, kierowaną do Ministra Ochrony 
Środowiska.

UWAGA! Pod tą petycją można będzie się 

podpisać 26 i 27 sierpnia także w Gdyni! W 
tej sprawie czekać będą przy molo w Orłowie 
wolontariusze Greenpeace.

Przez cały sierpień Greenpeace orga-
nizował podobne wydarzenia w dziewięciu 
nadmorskich miejscowościach. Gdynia jest 
na końcu tej trasy. Tutaj też odbędzie się 27 
sierpnia konferencja, z udziałem naukow-
ców, dziennikarzy, działaczy Greenpeace. 
Jej współgospodarzem będzie prezydent 
Gdyni. Podczas konferencji nastąpi prze-
kazanie przedstawicielowi administracji 
państwowej - petycji wraz z listą tysięcy 
podpisów, w sprawie utworzenia rezerwatu 
podwodnego u stóp Klifu Orłowskiego.     □

Greenpeace zaprasza do Orłowa!
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Na zdrowie!
Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-

kanki Gdynia na bezpłatne (finansowane 
z budżetu Gminy) badania w zakresie wy-
krywania choroby nowotworowej piersi u 
kobiet w wieku od 35 do 49 lat. Badania te 
przeprowadzone są w Gab. RTg i Mammo-
graficznym w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 
59 (Przychodnia Vita-Med.) w dniach: od po-
niedziałku 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.

***
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. Bura-
czana 5, tel. (058) 629 29 20.

www.med-activ.pl
***

Masz problem z starym aparatem słu-
chowym? Piszczy, szumi i nie rozumiesz 
przez niego, co mówią najbliżsi? Denerwuje 
Cię jego wysoka cena? Czy wiesz jakie re-
fundacje przysługują przy zakupie aparatu 
słuchowego? Zadzwoń i przyjdź! Ustawimy 
Twój aparat słuchowy i wyjaśnimy problemy 
związane z jego funkcjonowaniem. Dowiesz 
sie całej prawdy o aparatach słuchowych. 
Przychodnia Lekarska „Śródmieście” ul. 
Armii Krajowej 44 gab. 106, tel. (58) 621 69 
22, tel. kom. 0606 263 079.

***
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.
***

Klub Samopomocy „Przyjazne Dłonie” dla 
osób cierpiących z powodu chorób psychicz-
nych i uzależnienia od alkoholu zaprasza 
na spotkania, które odbywają się w Klubie 
Abstynenta „Krokus” przy ul. Traugutta 9 
(wejście na tyłach budynku Centrum Zdro-
wia Psychicznego) w poniedziałki od godz. 
12.00-16.00 oraz czwartki od godz. 12.00-
20.00. Proponowane zajęcia: psychoterapia 
grupowa, grupa wsparcia, możliwość terapii 
indywidualnej. Program finansowany przez 
Urząd Miasta Gdyni.

Tel. 0507 643 931 oraz 0601 206 323.
***

Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 
niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci 
się jako problem nie do rozwiązania, skorzy-
staj z programu 12 Kroków Anonimowych 
Depresantów. Depresja jest postępującą 
chorobą, która może być powstrzymana. 
Anonimowi Depresanci, grupa „Optymiści” 
zaprasza na spotkania: Gdynia ul. św. Miko-
łaja 1 przy parafii św. Mikołaja - dom kateche-
tyczny w każdy piątek o godz. 18:00.

Kontakt: wspolnota-ad@o2.pl lub tel. 
0514 668 785.

***
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.                                              □

Państwowe Policealne Studium Wokal-
no-Aktorskie zaprasza do podjęcia nauki 
w zawodzie - aktor. Nauka w studium trwa 
cztery lata. W trakcie nauki studenci szkolą 
swoje umiejętności z takich przedmiotów 
jak, m.in.: śpiew, step, wiersz, proza, dykcja, 
taniec współczesny, taniec charakterystycz-
ny, historia sztuki, antropologia i inne. Gwa-
rantowane są zajęcia praktyczne i występy 
na scenie Teatru Muzycznego. Po zdaniu 
egzaminów końcowych słuchacze Studium 
przygotowują spektakl dyplomowy pod kie-
runkiem reżysera. Dyplom nadaje im tytuł 
aktora scen muzycznych, który uprawnia 
do wykonywania zawodu aktora w kraju i 
zagranicą. 

Nabór kandydatów odbywa się w drodze 
egzaminu konkursowego.

Zasady rekrutacji:
1) Wymagania: Wiek kandydatów (ko-

biety do 21 roku życia, mężczyźni do 24 
roku życia).

2) Kandydat zobowiązany jest złożyć w 
sekretariacie Studium do 28 sierpnia 2009 
r. w białej nieopisanej teczce następujące 
dokumenty: podanie; życiorys; poświadczo-
ną kopię świadectwa dojrzałości; 4 zdjęcia; 
zaświadczenia lekarskie wydane przez: 
lekarza ogólnego o przydatności do zawodu, 
chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i 
stóp, laryngologa lub foniatry o prawidłowej 
budowie gardła i strun głosowych.

3) Egzaminy odbywają się w dniach: 
30 i 31 sierpnia 2009 r. w gmachu Teatru 
Muzycznego w Gdyni, Plac Grunwaldzki 
1 (wejście od strony Kamiennej Góry). Do 
egzaminu należy przygotować: dwa utwory 
wokalne, wraz z nutami dla akompaniatora 
lub z podkładem muzycznym na płycie CD; 
wiersz oraz fragment prozy z pamięci; strój 
do ćwiczeń na egzamin ruchowo-taneczny.

Więcej szczegółów na stronie: www.
studium-wokalno-aktorskie.pl lub pod nr tel. 
(058) 620 95 21 w. 232.                            □

Szansa dla utalentowanych

Remont al. Zwycięstwa
18 sierpnia 2009 r. rozpoczął się remont 

nawierzchni al. Zwycięstwa na odcinku od ul. 
Redłowskiej w kierunku centrum na długości 
około 860 mb.

Prace o wartości 1.673.800 zł obejmą 
wymianę warstw bitumicznych nawierzchni 
jezdni i krawężnika oraz remont istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Wykonawcą remon-

tu jest STRABAG Sp. z o.o. z Warszawy.
Roboty potrwają do 28 września 2009 

r. Wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przeprasza 
kierowców za utrudnienia.

Zachęcamy do korzystania z dróg al-
ternatywnych - Drogi Różowej czy z ul. 
Legionów.                                                  □

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gdyni zaprasza do udziału we wspólnej akcji 
pod hasłem „Zeszyt dla ucznia”, na rzecz 
dzieci objętych wsparciem ośrodka, głównie 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Od 21 sierpnia br. będzie prowadzona 
zbiórka przyborów szkolnych, które zostaną 
przekazane rodzinom potrzebującym.Naj-
bardziej potrzebne są zeszyty, bloki, piórniki, 
przybory do pisania, plecaki i teczki szkolne. 
Tylko w Gdyni na takie wsparcie czeka ponad 
dwieście rodzin – dla każdej z nich dary będą 
nieocenione.

Dary przyjmowane są w siedzibie MOPS 
w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro 
w pokój nr 518, w godz. 9.00 do 15.00.

W razie pytań można kontaktować się 
telefonicznie z Gabrielą Czaplicką, koor-
dynatorem ds. wolontariatu, pod numerem 
telefonu: (058) 782 02 32.                         □

Zeszyt dla ucznia

Prelekcja w TMG
26 sierpnia br. Koło Starych Gdynian 

Towarzystwa Miłośników Gdyni serdecznie 
zaprasza na prelekcję „Architektura Portu 
Gdyńskiego lat międzywojennych - najcen-
niejsze spośród niezachowanych budowli”, 
którą poprowadzi doktorantka Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej Anna 
Orchowska - Smolińska.

Start o godz. 16.30 w siedzibie TMG przy 
ul. Władysława IV 51.                                □
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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).

***
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.

***
Pomorska Wyższa Szkoła Humani-

styczna w Gdyni zaprasza na stacjonarne 
i niestacjonarne studia licencjackie w roku 
akademickim 2009/2010:

- Socjologia: mediów i komunikacji, sto-
sunków politycznych i gospodarczych.

- Filologia: angielska, germańska.
- Pedagogika: studia nauczycielskie 

- Edukacja elementarna w połączeniu z 
terapią pedagogiczną lub logopedią lub 
oligofrenopedagogiką lub nauczaniem ję-
zyka angielskiego; studia nienauczycielskie 
- Praca socjalna; Resocjalizacja; Edukacja 
obronna i zarządzanie kryzysowe; Doradz-
two zawodowe i personalne.

- Kulturoznawstwo: Grafika komputerowa; 
Corporate Identity i reklama; Amerykanisty-
ka; Turystyka i kultura regionu.

- Studia Podyplomowe m.in.: Edukacja 
przedszkolna i zintegrowana, Oligofrenope-
dagogika, Logopedia szkolna, Arteterapia i 

terapia ruchowa, Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, Doradztwo zawodowe. 
Studium Kształcenia Nauczycieli.

Informacje i zapisy: 81-213 Gdynia, ul. 
Opata Hackiego 8-10, tel./fax: (058) 623 09 
22, 667 31 77 w. 125, e-mail: rekrutacja@
pwsh.edu.pl, www.pwsh.edu.pl/rekrutacja.

***
Gdyńska Szkoła Artystyczna zaprasza 

na zajęcia artystyczne, muzyczne, interdy-
scyplinarne dla dzieci od 3 lat i młodzieży 
w roku 2009/2010. 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. 
Zajęcia odbywają się w Gdyni Wielki Kack 
Karwiny - ul. Nowodworcowa 1, Działki 
Leśne ul. Kwidzyńska 15, Chylonia ul. Ro-
zewska 25/29.

***
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

***

Niepubliczne 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.

***
Akademia Twórczej Rodziny prowadzi 

zapisy na zajęcia dla dzieci 3-5 letnich 
„Igraszki przedszkolaka” czyli warsztaty 
rozwoju twórczości dziecięcej. Specjalnością 
akademii jest edukacja przez sztukę, celem 
wydobycie i rozwijanie naturalnej dziecięcej 
ciekawości i kreatywności. Zapisy już trwają. 
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2009 r. 
Akademia czynna codziennie w godz. 7.30-
16.30. Szczegółowe informacje na stronie 
www.atrakcja.net. Kontakt: Gdynia, ul. Swa-
rzewska 35, tel. 0503 514 474.

***
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: II 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 młodzie-
ży w wieku gimnazjalnym (13 – 16 lat). 
Zajęcia przeznaczone są dla osób, które: 
doświadczają trudności w różnych obsza-
rach swojego życia (domu lub/i szkole), 
czują się samotne lub niezrozumiane, nie 
są zadowolone ze swoich relacji z bliskimi 

i rówieśnikami lub chcą poradzić sobie ze 
swoimi problemami, porozmawiać i poznać 
ludzi podobnych do siebie…

Udział w grupie terapeutycznej jest bez-
płatny. W ramach grupy ośrodek oferuje 
także konsultacje i wsparcie dla rodziców i 
opiekunów. Zapisy i informacje w rejestracji 
ośrodka: tel. (058) 664 34 50 poniedziałek - 
czwartek w godz. 8.00–18.00, piątek w godz. 
8.00–16.00.                                               □

Psycholog dla gimnazjalistów

17 sierpnia 2009 r., w związku z otwarciem 
dla ruchu ostatniego zamkniętego do tej pory 
odcinka ul. Polskiej, pomiędzy Węzłem Ofiar 
Grudnia ‘70 a skrzyżowaniem z ul. Polską, 
przywrócone zostały stałe trasy i rozkłady 
jazdy linii 119, 147, 160, 172 i 700.

Autobusy w kursach do/z Dworca Mor-
skiego kursują wyłącznie ul. Polską, z 
pominięciem al. Solidarności, ul. Indyjskiej, 
Rotterdamskiej i Celnej.

Przystanki „Węzeł Ofiar Grudnia ’70” i 
„Celna” dla linii 119, 147 i 700 oraz dla linii 
160 i 172 w kursach do/z Dworca Morskiego 
zostały przeniesione na ul. Polską.

Ze względu na skrócenie trasy, odjazdy 
autobusów linii 119, 147, 160 i 172 z Dworca 
Morskiego zostały opóźnione do 3 minut w 
stosunku do godzin odjazdów w rozkładach 
„remontowych”, tak aby odjazdy tych linii na 
dalszych odcinkach tras pozostały niezmie-
nione. Nie dotyczy to wybranych kursów linii 
147 z Dworca Morskiego w soboty, niedziele 
i święta, które zostały przyspieszone do 
4 minut, oraz kursu 700, którego odjazd z 
Dworca Morskiego nie uległ zmianie.

***
W związku z remontem al. Zwycięstwa 

w Gdyni od 18 sierpnia 2009 r., przystanek 
„Park Naukowo-Technologiczny” w kierunku 
śródmieścia został przeniesiony przed skrzy-
żowanie z ul. Redłowską.                          □

ZKM informuje
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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

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XVII/402/08 z dnia 27 lutego 2008 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr nr XXII/535/08 z dnia 
27 sierpnia 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, którego granice 
przebiegają następująco:
- od północy i wschodu – wzdłuż ul. Jana z Kolna, placu Kaszubskiego, ulic Derdowskiego, Wa-
szyngtona, al. Jana Pawła II, następnie wzdłuż linii brzegowej morza,
- od południa – wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu bulwaru Nadmorskiego, następnie wzdłuż 
ulic Armii Krajowej, Wybickiego, Świętojańskiej, 10 Lutego,
- od zachodu – wzdłuż ul. Dworcowej i placu Konstytucji
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej, którego granice przebiegają nastę-
pująco:
- od północy – wzdłuż ul. Kieleckiej,
- od wschodu – wzdłuż linii kolejowej,
- od południa – wzdłuż ul. Sportowej,
- od zachodu – wzdłuż granicy terenów leśnych, następnie wzdłuż projektowanej ulicy dojazdo-
wej
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 września 2009 r. do 29 września 
2009 r., w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza 
Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana 
z Kolna i 10 Lutego odbędzie się w dniu 08 września 2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta 
Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne 
w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej odbędzie się w dniu 09 września 2009 r., o godz. 
16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz 
z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę 
i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 
października 2009 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
                                                                                                  Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                   dr Wojciech Szczurek

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.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

w Gdyni, ul. Cechowa 22
w ramach zajęć „Otwarta Szkoła” zatrudni 
nauczyciela języka francuskiego. Więcej in-
formacji można uzyskać pod numerem telefonu 
(058) 625 40 25 od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.00 do 15.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39

w Gdyni, ul. Unruga 88a
zatrudni od dnia 01.10.2009 r. Głównego 
Księgowego w pełnym wymiarze godzin.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz 
z wymaganiami i dokumentami dostępna jest 
w BIP Gdynia http://www.gdynia.pl/bip/jed-
nostki.
Informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 
625 09 71 w. 25.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III 
piętrze przy pok. 340 wykazu nr 692/2009/V/M 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 
11706/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
11.08.2009 r. - nieruchomości położonej przy 
ul. Jarzębinowej 54 o pow. 24 m2, oznaczonej 
na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack jako 
część działki nr 367/311, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, 
na działkę przydomową.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. 
od 13.08.2009 r. do 03.09.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na ta-
blicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy 
pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 
lat na rzecz PKP S.A., położonych w Gdyni 
przy Placu Konstytucji i ul. Dworcowej, 
oznaczonych na km. 53 obręb Gdynia jako 
działka nr 1110/49 i 683/4 o łącznej powierzchni 
1371 m2, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni 
prowadzi księgi wieczyste odpowiednio: KW 
23800 i KW 9071.
Wykaz nr 687/09/V/M stanowiący załącznik 
do zarządzenia Nr 11690 /09/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia 2009 roku 
wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 12 
sierpnia do 3 września 2009 roku.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko:

starszego specjalisty, specjalisty w dziale finansowo-księgowym - 1 etat
Główne obowiązki: opracowanie i tworzenie kartotek środków trwałych, prowadzenie kart i ewidencji 
analitycznych środków trwałych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych, prowadzenie 
rejestru faktur, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym w zakresie 
środków trwałych, weryfikacja sald kont księgowych w zakresie środków trwałych, sporządzanie 
sprawozdań z zakresu środków trwałych.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowana specjal-
ność - finanse i rachunkowość, doświadczenie w gospodarowaniu majątkiem trwałym, minimum 
4-letni staż pracy w księgowości - preferencje w księgowości budżetowej.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 7 sierpnia 2009 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „starszy specjalista, 
specjalista w dziale finansowo-księgowym” Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można 
uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, 
iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze 
przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości 
położonej przy ul. Ujejskiego 32a, oznaczonej 
geodezyjnie jako część działki nr 1277/453, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka 
przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
17.08.2009 r. do dnia 07.09.2009 r.
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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
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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

Wiadomości turystyczne
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„Watra” zapraszają na XV Festyn Archeolo-
giczny 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.

***
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.                                                 □

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:

„Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina

od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”.
Termin wykonania całości zamówienia 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert 
i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227–Wydział Inwestycji), lub pobrać 
ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni). Termin 
składania ofert upływa w dniu 11.09.2009 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
11.09.2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Ewa Jędrzejewska, Wydział 
Inwestycji, fax. (058) 668 83 02.

Szkolenia z UE dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w 

trakcie realizacji projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) „Nie przegap” – skierowany do osób 
bezrobotnych, zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach 
projektu prowadzony będzie nabór na 
szkolenia:

-„Sprzedaż przez Internet z projekto-
waniem stron www”- rekrutacja: początek 
września,

-„Przedstawiciel handlowy” - rekrutacja: 
początek września.

2) „Wyjdź z cienia” – skierowany do 
bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Ak-
tualnie odbywają się staże u pracodawców 
po szkoleniu: „Pracownik biurowy z obsługą 
komputera”, oraz „Opiekunka do osób star-

szych i niepełnosprawnych”.
3) „Od dzisiaj mów do mnie szefie”. W ra-

mach projektu uczestnicy po odbytym szko-
leniu „Jak założyć własną firmę”, otrzymali 
jednorazowe środki na założenie działalności 
gospodarczej. Rekrutacja zakończona.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 
realizuje projekty konkursowe skierowane do 
kluczowych pracowników PUP.

1) „Doradca na plus” – celem projektu 
jest podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
pozostających bez zatrudnienia, poprzez 
rozszerzenie usług doradczych.

2)Umysłowa gimnastyka urzędnika 
– celem projektu jest lepsze dostosowanie 
instytucji rynku pracy do rosnących potrzeb 
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 
poprzez odbyte przez pracowników szkole-
nia.                                                            □



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 915	 Gdynia, 21 - 27 sierpnia 2009 r. 

10	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

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

***
„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 wy-
różnionych fotografii. Prace konkursowe 
tworzą inspirującą panoramę wyzwań dla 
mieszkańców naszej planety związanych 
ze zmieniającym się klimatem i wpływem 
tych zmian na środowisko naturalne. Foto-
grafie 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.
***

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 

Centrum Kultury i Rozrywki Gemini na wy-
stawę marynistyczną Michaela Lenglarda. 
Wystawa 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.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża Era Art zaprasza na wystawę 
zbiorową malarstwa „Barwy Kaszub” do 
lokalu artystycznego „TYGIEL” w Gdyni, ul. 
Abrahama 86 (wejście od ul. Władysława 
IV). Wystawa potrwa do 13 września br. 
Wstęp wolny.

Tel. kontaktowy: (058) 622 33 11, www.
artinfo.pl/profile.

***
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!                             □

Koncerty
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 dwóch 
ostatnich koncertach.

Wszystkie koncerty startują o godz. 
16.00. I tak:

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

usza Stromskiego.
Prowadzenie koncertów - Krzysztof 

Dąbrowski.
Wstęp wolny.

***
Klub Muzyczny Ucho, ul. św. Piotra 2 

zaprasza:
- 21 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

***
Bohema Jazz Club zaprasza:
- 22 sierpnia, godz. 21.00 - Piano Wie-

czór. Kolejny wieczór w ogrodzie Bohemy w 
rytmach bluesa, funky i soula. Zapraszamy 
na nastrojową muzykę pod gołym niebem. 
W ogródku Aleksandra Galewska zagra i 
zaśpiewa znane jak i mniej znane utwory mu-
zyki jazzowej i rozrywkowej. Wstęp wolny.

- 27 sierpnia, godz. 20.30 - Blues Rock 
Guitar Duo. Wystąpią: Piotr Szerszeń i 
Michał Michalak w koncercie duetu gitar 
elektrycznych. Bilety w cenie 10 zł.           □

Spotkanie ze sztuką
25 sierpnia br. w sali 213 Klubu Marynarki 

Wojennej „Riwiera” (ul. Zawiszy Czarnego 1) 
o godz. 17.30 rozpocznie się „Batalistyczne 
Spotkanie ze Sztuką”.

Sceny bitewne, parady, przemarsze woj-
skowe, życie obozowe. Tematy batalistyczne 
obecne są w sztuce od zarania dziejów. Poza 
walorami obrazowania historii stwarzały 
konieczność uporania się z problemami: 
przedstawienia ruchu, złożonej perspek-
tywy, dynamiki, emocji i budowania trafnej 
symboliki.

O wszystkich aspektach malarstwa histo-
rycznego o tematyce wojskowej, opowie na 
„Batalistycznym Spotkaniu ze Sztuką” Wła-
dysław Pitala. Spotkanie dotyczyć będzie 
głównie malarstwa polskiego (Aleksander 
Orłowski, Piotr Michałowski, Jan Matejko, 
Józef Brandt, Juliusz Kossak, Wojciech Kos-
sak) z szerokim tłem sztuki światowej.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.


