
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

30 i 31 sierpnia 2009 roku świętować 
będziemy XXIX rocznicę powstania NSZZ 
Solidarność. 

Oto program gdyńskich uroczysto-
ści:

30.08.2009 godz. 10.30 – uroczysta 
Msza Św. w intencji Ojczyzny i NSZZ „So-
lidarność” – kościół oo. Redemptorystów, 
Gdynia, ul. Portowa 2.

31.08.2009 godz. 9.00 – uroczystości 
przy Pomniku Ofiar Grudnia 1970, przy 
Stoczni Gdynia SA:

 - odśpiewanie „Pod Twą Obronę”,
- przywitanie,
- modlitwa,
- składanie kwiatów,
 godz. 10.00 – uroczystości przy Pomni-

ku Ofiar Grudnia przed Urzędem Miasta
- odśpiewanie Hymnu, 
- przywitanie,
- modlitwa – Duszpasterstwo Ludzi 

Pracy,
- wystąpienia:
prezydenta Miasta Gdyni,
przedstawiciela NSZZ „Solidarność”,
- składanie kwiatów,
- odśpiewanie „Boże coś Polskę”.
Prosimy o udział z pocztami sztandaro-

wymi.                                                       �

XXIX Rocznica 
powstania Solidarności 

1 września mija 70 lat od wybuchu II 
wojny światowej. 

Z tej okazji o godz. 11.00  na Skwe-
rze Kościuszki delegacje władz miasta, 
kombatantów, Marynarki Wojennej i 
mieszkańców złożą kwiaty na Płycie 
Pomnika Marynarza Polskiego, pod 
pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i po-
mnikiem Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie.

Na cmentarzu wojennym w Gdyni 
Redłowie uroczystości upamiętniające 
rocznicę rozpoczną się o godz. 12.00.

***
Obchodom 70. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej w Gdyni towarzyszyć 
będzie szereg wydarzeń. I tak:

Wyższa Szkoła Komunikacji Spo-
łecznej w Gdyni oraz Biuro Edukacji 
Publicznej IPN Oddział w Gdańsku 
przygotowuje konferencję „Losy wojenne 
Gdyni w latach 1939-1945” , organizo-
waną pod patronatem prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka.

Początek 14 września 2009 r. o godz. 
9.30 w Sali Rady Miasta Gdyni (nr 105) 
przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (I 
piętro).

***
Podczas Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych planowany jest specjalny 
pokaz filmów pt: „Płk. Dąbek. Obrona 
Gdyni 1939”, poświęconego bohater-
skiemu dowódcy Lądowej Obrony Wy-
brzeża, który we wrześniu 1939 r. wraz 
z podległymi mu żołnierzami bohatersko 
walczył z hitlerowskim najeźdźcą - aż 

do 19 września - znacznie dłużej więc 
niż na innych, okrytych sławą, znanych 
powszechnie polach bitew. 

Pułkownik Stanisław Dąbek uczynił 
wszystko i był w swych działaniach sku-
teczny, by ocalić miasto. Koncentracja 
walk nastąpiła na Kępie Oksywskiej. 
Gdynia ocalała. Po nieuchronnej kapi-
tulacji płk. Dąbek odebrał sobie życie. 
Dlaczego taką decyzję podjął - pozostaje 
do dziś tajemnicą...

Premiera filmu odbędzie się  19 wrze-
śnia 2009 r. na kanale TVP Historia.

***
Muzeum Miasta Gdyni 
- 11.10 planuje otwarcie wystawy pt. 

„Gdynia 1939. Losy miasta i ludzi” - Wy-
stawa poświęcona jest losom miasta i 
jego mieszkańców w 1939 r. Obejmuje 
zagadnienia wojny obronnej i pierwszych 
miesięcy okupacji niemieckiej: areszto-
wania, wysiedlenia, Piaśnica, obóz kon-
centracyjny Stutthof, życie codzienne. 

- 15.10 w Teatrze Miejskim odbędzie 
się konferencja poświęcona zagadnie-
niom przedstawionym na wystawie. 

***
Uwaga! Wewnątrz numeru specjalna 

wkładka, w której m. in. publikujemy 
unikatowe fotografie z okresu II wojny 
światowej z Gdyni. Ponadto zamiesz-
czamy kalendarium wydarzeń tamtych 
dni (od 28.08 do 19.09 1939 r.).

Kolejne odcinki z kalendarium do koń-
ca wojny w 1945 roku zamieszczać bę-
dziemy w numerach Ratusza, raz w mie-

siącu, do marca 2010 roku.                   �

70 lat temu wybuchła II wojna światowa

Uroczysta miejska inauguracja nowego 
roku szkolnego w Gdyni odbędzie się w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. 
Płk. Dąbka 207. Zespół tworzy Gimnazjum 
nr 14 z 379 uczniami i 2 klasami integracyj-
nymi oraz XIII LO z 340 uczniami i 5 klasami 
integracyjnymi. 

Pierwszy dzwonek w gdyńskich szkołach 
przywita około 28 tys. uczniów (o około 1200 
mniej niż w zeszłym roku). Aż 2107 spośród 
nich to pierwszoklasiści, w tym 400 sześcio-
latków. Do zerówek przy szkołach podsta-
wowych trafi 886 sześciolatków. Powstanie 
także jeden oddział dla 5-latków. 

Zerówki przedszkoli samorządowych 
przywitają 673 sześciolatków. W Gdyni 
zarejestrowano 6 punktów przedszkolnych 
- nowych form opieki przedszkolnej dla około 
120 dzieci. W szkołach funkcjonować będzie 
75 oddziałów integracyjnych. 

Aż 20% gdyńskich sześciolatków pójdzie 
do pierwszej klasy. Wynik ten stanowi ewe-
nement w skali kraju. 

Od nowego roku szkolnego w klasach 
pierwszych dla sześciolatków zajęcia będą 
prowadzone przez dwóch nauczycieli. 
Pierwszy do południa zajmie się realizacją 
podstaw programowych, a drugi po południu 
skoncentruje się na rozwoju dziecka.

Na dodatkowe oddziały dla 6-latków mia-
sto wydało 200 tys. zł ze środków własnych. 

Gdyńskie placówki oświatowe uczestniczą 
także w rządowym programie „Radosna 
szkoła”, który ma zapewnić wsparcie finan-
sowe dla szkół, przeznaczone na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw 
w szkole i na urządzenie szkolnego placu 
zabaw. Realizacja programu zaplanowana 
została na lata 2009 – 2014.

***
W większości placówek przeprowadzone 

były remonty, głównie standardowe: sanita-
riaty, wymiana stolarki okiennej, posadzek, 
remonty dachów i sal gimnastycznych. W 
33 placówkach remonty zostały już zakoń-
czone, w większości stanie się to do końca 
sierpnia. W 10 placówkach remonty będą 
kończone do połowy września. Nie zakłóci 
to jednak przebiegu zajęć lekcyjnych.

W tym roku rozpocznie się budowa sali 
gimnastycznej przy SP nr 18. Przygotowy-
wany jest projekt budowy sali gimnastycznej 
przy SP nr 6 i rozbudowy SP nr 20. Trwa 
proces wykonywania projektów budowla-
nych i zdobywania środków unijnych do 
termomodernizacji kolejnych 9 szkół.

***
70 gdyńskich nauczycieli zdało egzamin 

przeprowadzany przez organy samorządo-
we i uzyskało status nauczyciela mianowa-
nego.                                                         �

Czas do szkoły...

Fot. Usuwanie polskich tablic z budynku Komisariatu Rządu w 
Gdyni, 14.09.1939 r. (Archiwum Muzeum Miasta Gdyni)
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Biuro Ogrodnika Miasta przygotowuje 
dla mieszkańców i gości Gdyni szczególny 
prezent. Otóż przy placu Konstytucji vis a 
vis dworca PKP powstaje... „białe rondo”.  
Na „białym rondzie” rosnąć będą tylko biało 
kwitnące kwiaty i krzewy. Wiosną - białe brat-
ki i tulipany, latem - białe petunie, wczesną 
jesienią - białe chryzantemy, zimą  - srebrzy-
ste krzewy. „Białe rondo” ma nawiązywać 
do gdyńskiej tradycji architektonicznej lat 
30-tych ubiegłego wieku, której wspólnym 
rysem był jasny kolor elewacji. Dla okre-
ślenia jasno kremowej wyprawy elewacji 
używano  nawet nazwy: kolor „gdyński”. 
Styl gdyńskiego budownictwa był wówczas 
w ideowo uzasadnionej opozycji do stylu w 
architekturze państw zaborczych, stąd też 
brak w naszym mieście  nietynkowanych 
domów z czerwonej cegły.  

Gdynia zyskuje nową wizytówkę, która go-
ściom przybywajacym pociągami sygnalizo-
wać będzie już na wstępie, że znaleźli się w 
białym mieście...                                      �

Białe rondo -                   
nowa wizytówka Gdyni

W zeszłym tygodniu Kacper Kowalski, 
gdyński fotograf i pilot sportowy, otrzymał 
główną nagrodę w międzynarodowym kon-
kursie International Photography Awards 
IPA w kategorii przyroda, za cykl pt.: „Wy-
spa”. Wraz z nagrodą przyznano mu tytuł 
„Fotografa przyrodniczego roku 2009”. W 
konkursie otrzymał również trzy nagrody w 
podkategoriach przyrodniczych za cykl pt.: 
„Wyspa” oraz  „Zima w kwadratach”, a także 
nagrodę w kategorii fotografia lotnicza za 
„Pogłębiarkę”.

Gdyński fotograf nie żyje jednak samą 
fotografią. 15 sierpnia zajął 3. miejsce w 
zawodach sportowych w Sopocie - bułgar-
skim centrum paralotniarstwa  - w lataniu 
przelotowym Sopot XC-Open 2009. W 
zawodach, wchodzących w skład XC-Open 
World Series 2009, wzięli udział piloci z 
całego świata.

Świetna sierpniowa passa zaczęła się na 
początku miesiąca, kiedy gdyński fotograf 
otrzymał jubileuszową nagrodę Nikkor 75th 
Anniversary Award za zdjęcie „W sercu 
Kaszub”. Konkurs uznawany jest za jeden z 

największych i najbardziej prestiżowych na 
świecie. W uzasadnieniu jurorzy podkreślili, 
że wyjątkowa perspektywa i unikalna eks-
pozycja detalu tworzą zaskakujący, świeży 
sposób przedstawiania krajobrazu. Jury 
otrzymało do oceny ponad 51 tys. prac ze 
153 krajów. 

Kacper Kowalski ma 32 lata. Mieszka i 
pracuje w Gdyni. Ukończył architekturę na 
Politechnice Gdańskiej. Fotografią zajął się 
dzięki swojej innej pasji – paralotniarstwu. 
Jest licencjonowanym instruktorem paralot-
niarstwa i wielokrotnie nagradzanym pilotem 
sportowym. Kowalski specjalizuje się w fo-
tografii lotniczej. Jego zdjęcia już wcześniej 
zdobywały nagrody i wyróżnienia w kon-
kursach fotograficznych, m.in. World Press 
Photo 2009, Grand Press Photo, National 
Geographic, Pilsner Urquell International 
Photography Award, BZ WBK Press Photo, 
Gdańsk Press Photo.

Galerie ze zdjęciami znajdują się na 
stronach:  http://www.kacperkowalski.com/, 
http://www.aeromedia.pl/.                         �

Sierpień należy do Kacpra Kowalskiego – 
gdyńskiego fotografa i pilota

Miasto Gdynia zaprasza 29 sierpnia 2009 
r. (sobota) do Centrum Handlowego KLIF. W 
godzinach 15.00 - 18.00 odbędzie się spo-
tkanie edukacyjne „Pies w Wielkim Mieście” 
- druga odsłona tego programu. 

Psy to najwierniejsi przyjaciele człowieka. 
Wiele z tych czworonożnych zwierzaków 
pomaga ludziom także w codziennym życiu. 
Spotkanie to wspaniała okazja, by dowie-
dzieć się o nich czegoś więcej. 

Oprócz prezentacji gdyńskiego programu 
„Pies w Wielkim Mieście” oraz ogólnopolskiej 
akcji „Pomóżmy razem” wspierającej funda-
cje szkolące psy do zadań specjalnych, na 
uczestników czeka wiele innych atrakcji. 

O godz. 15.30 widzowie będą mogli obej-
rzeć pokazy posłuszeństwa i umiejętności 
psów pracujących (Fundacja DOGIQ, Fun-
dacja Pomocna Łapa, DOGTOR). O godz. 
16.15 w programie przewidziano również 
konsultacje z zakresu szkolenia i pracy 
psów asystujących i terapeutycznych. W 
tym samym czasie dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Gdyni przygotowano Dzień 
Otwarty. Będzie można uzyskać szczegó-
łowe informacje o akcji „Psi asystent czeka 
na swojego Pana”. 

Podczas spotkania wydawane będą 
gdyńskie identyfikatory dla psów, równo-

znaczne z rejestracją pupila. Na awersie 
znajduje się logotyp programu „Pies w 
Wielkim Mieście”, zaś na rewersie - logotyp 
Gdyni oraz indywidualny numer identyfika-
cyjny. Znaczek wykonany jest z mosiądzu, 
co pozwala właścicielowi wygrawerować 
na nim numer telefonu lub imię psa. W 
trakcie poprzedniej odsłony cyklu - festynu 
edukacyjnego - identyfikatory cieszyły się 
dużą popularnością. Wydano ich 382. Do 
tej pory aż 600 psów stało się w ten sposób 
obywatelami Gdyni.

Spotkanie jest kolejnym elementem 
gdyńskiego programu edukacyjno-infor-
macyjnego „Pies w Wielkim Mieście”, który 
uwzględnia różne i liczne aspekty obecności 
psów w środowisku miejskim. Jego realizacja 
rozpoczęła się na początku kwietnia tego 
roku. Pierwszym był festyn, który odbył się 
26 kwietnia. W ramach akcji na terenie Gdyni 
zamontowano już ponad 200 dystrybutorów 
bezpłatnych torebek na psie nieczystości. 
Na zakup 0,5 mln torebek miasto wydało 
145 tys. brutto. 

Więcej informacji o programie na specjal-
nym portalu internetowym: http://www.pies.
gdynia.pl/.                                                 �

„Pies w Wielkim Mieście” kampania trwa

Ratownicy pracujący w letnim sezonie 
na gdyńskich plażach wygrali XIII Zawody 
Drużyn Ratowniczych o Puchar Dyrektora 
MOSiR w Gdańsku, które odbyły się w nie-
dzielę, 23 sierpnia, przy molo w Brzeźnie. W 
składzie złotej drużyny znaleźli się: Paweł 
Kural, Sebastian Wawrzonek, Sebastian 
Dobrowolski, Artur Milczarek.

W zawodach wzięło udział pięć drużyn 
męskich z kąpielisk w Gdańsku Brzeźnie, 
Stogach, Jelitkowie, w Sopocie oraz Gdyni. 
Rozegrano sześć konkurencji: pływanie 
połączone z biegiem na czas, rzut rzutką 
do celu, pływanie z bojką, wyścig lodzi 
wiosłowych, akcja ratownicza na czas z 
kołowrotkiem oraz intrygująco brzmiąca 
konkurencja – zdobywcy molo, polegająca 
na jego opłynięciu. Gdyńscy ratownicy tylko 
w drugiej konkurencji mieli problemy. W 
pozostałych byli bezkonkurencyjni.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagro-
dy. Najlepsi ratownicy i ratowniczki oprócz 
okazałych pucharów Dyrektora MOSiR w 
Gdańsku otrzymali odtwarzacze mp4 i mp3, 
a także zestawy kosmetyków.

Ratownicy z Gdyni w sezonie, który 
trwa do 31 sierpnia pracują na strzeżonych 
kąpieliskach od 9.30 do 17.30. Na trenin-
gi, regularne ćwiczenia poświęcają swój 
wolny czas. Podnoszenie kwalifikacji oraz 
nieustanny rozwój umożliwia im Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizując 
liczne kursy doszkalające. 

Poza sezonem zdobywcy pucharu stu-
diują, a często też pracują jako ratownicy 
na basenach. Gdyńskie plaże cieszą się 
ogromną popularnością wśród ratowników. 
O jedno miejsce konkurowało w tym roku  aż 
sześciu.                                                         �

Gdyńscy ratownicy najlepsi w Trójmieście

Trwa przeprowadzka zewnętrznych wy-
działów Urzędu Miasta do nowej siedziby 
przy ul. 10 Lutego 24. Wiąże się z tym m.in. 
zmiana numerów telefonów. I tak: 

- przeprowadzka w dniach 27- 28.08.2009 
- Biuro Prezydenta Referat Współpracy z Za-
granicą, (dotychczasowa siedziba - ul. Party-
zantów 42), nowy tel. (058) 668 82 05,

 - przeprowadzka 8.09.2009 - Samodziel-
ny Referat Kontroli Finansowej, (dotychcza-
sowa siedziba - ul. Legionów 130), nowy tel. 
(058) 668 25 15,

- przeprowadzka  9.09.2009 - Biuro Kon-
troli, (dotychczasowa siedziba - ul. Legionów 
130), nowy tel. (058) 668 25 10,

- przeprowadzka w dniach 10-11.09.2009 
- Referat Promocji, (dotychczasowa siedziba 
- ul. Legionów 130), nowy tel. (058) 668 25 
35,

- przeprowadzka w dniach 14 -16.09.09 
Wydział Zdrowia,(dotychczasowa siedziba 
- ul. Legionów 130), nowy tel. (058) 668 25 
00, 

- przeprowadzka w dniach 31.08.2009 
1-4.09.2009 - Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, (dotychczasowa siedziba - ul. 
Władysława IV), nowy tel. (058) 668 84 80. 

Uwaga! Nowe numery 
telefonów urzędowych 

Na pożegnanie lata w Gdyni zaprasza-
my na 5 dni wspaniałej zabawy od 2 do 6 
września 2009 r. w ramach V Finału „Jestem 
Przyjacielem – Artyści Dzieciom”. Honorowy 
patronat nad akcją objął m.in. Prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. Miasto będzie 
rozbrzmiewać muzyką zarówno gwiazd pol-
skiej estrady, jak i młodych talentów.

Pierwsze trzy dni to Festiwal Młodych 
Talentów Gdynia 2009 „Bursztynowe Mikro-
fony”. Wystąpią zakwalifikowani wykonawcy 
w różnych kategoriach. Koncerty odbędą 
się w dniach 2-4 września, na scenie „Przy 
Stawku” w Gdyni Obłuże. Festiwal ma cha-
rakter integracyjny, więc swoje marzenia 
będą mogły spełnić zarówno pełnosprawni, 
jak i niepełnosprawni wykonawcy. 

Gala Festiwalu odbędzie się w niedzielę 
6 września na głównej scenie V Finału 
akcji „Jestem Przyjacielem”, na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni. Koncert finałowy popro-
wadzi m.in. Agata Młynarska. 

Więcej na temat akcji „Jestem Przyjacie-
lem- Artyści Dzieciom”: www.jestemprzyjacie-
lem.pl.                                                      �

Festiwal Młodych 
Talentów Gdynia 2009
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Jeszcze tylko przez niespełna miesiąc, do 
20 września, Gdynia będzie gościć najwięk-
sze i najpiękniejsze wycieczkowce świata. 
Sezon zakończy właśnie wizyta statku 
Emerald Princess, który od 21.08 ma wmu-
rowaną tablicę w Alei Statków pasazerskich 
na nabrzeżu Pomorskim.. 

Oto lista tych, które zawiną do Gdyni w 
dniach 28 sierpnia - 4 września 2009 roku:

- ZENITH (Malta) 207,87 m 30.08 
godz.13.30 - 20.00 

- EMERALD PRINCESS (Bermudy) 
288,70 m 31.08 godz. 9.00 - 18.00  

- VISTAMAR (St. Vincent) 120,80 m 31.08 
godz. 8.00 - 20.00  

- DELPHIN (Malta) 156,27 m 1.09 godz. 
15.00 - 20.30  

- DEUTSCHLAND (Niemcy) 175,00 m 
2.09 godz. 8.00 - .17.00

- GRAND VOYAGER (Włochy) 180,40 m 
3.08 godz. 8.00 - 16.00  

- EUROPA (Bahama ) 198,60 m 4.09 
godz.15.00  

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

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 miej-
skiemu konkursowi i mają na celu poprawę 
estetyki dzielnic. 

Więcej szczegółów na stronie:
www.gdynia.pl/kwiaty
Kupon konkursowy zamieszczony w Ra-

tuszu (można go wydrukować z wersji PDF 
Ratusza) wraz z trzema zdjęciami należy 
dostarczyć do pokoju 202 Urzędu Miasta 
Gdyni (II piętro) lub przesłać pocztą na ad-
res: Urząd Miasta Gdyni, Zespół Prasowy, al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
- do 31 sierpnia 2009 roku (decyduje data 
stempla pocztowego).                              �

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

Gdynia w kwiatach 2009 - zgłoszenia tylko do 31 sierpnia!

Gdyńskie Szkolne Koła Wolontariatu 
zapraszają mieszkańców miasta do udziału 
w cyklu wydarzeń pod hasłem: „Młodzi Mło-
dym” -  w dniach od 30.08 do 27.09.2009. 
Imprezę objął honorowym patronatem Pre-
zydnet Gdyni Wojciech Szczurek.

Oto program wydarzeń:
- Msze Święte Młodzieży CARITAS 
30.08.2009 r. - Parafia Przemienienia 

Pańskiego w Cisowej. 06.09.2009 r. Parafia 
pw. św. Stanisława Kostki – Gdynia Działki 
Leśne 

13.09.2009 r. - Parafia pw. Chrystusa 
Miłosiernego – Gdynia Polanka Redłowska

20.09.2009 r. - Parafia pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka 
w Gdyni 

27.09.2009 r. - Parafia pw. św. Antoniego 
z Padwy – Gdynia Wzgórze św. Maksymi-
liana

Msza św. o godz. 18.00 – oprawa liturgicz-
na organizowana przez młodzież z parafii we 
współpracy z młodzieżą szkoły na terenie 

której znajduje się ta parafia.
2. „Rozwinąć skrzydła na rowerze” - Prze-

jazd „Rowerowej Eskadry” ulicami miasta 
Gdyni -  12.09.2009 r. od godz. 10.00 do 
godz. 13.00, trasa: Plac Kaszubski Gdynia 
– Plac Grunwaldzki, 

3. Szkolny Dzień Wolontariatu (trzeci 
tydzień września 2009 r.)

Akcje charytatywne w szkołach połączone 
z programami artystycznymi 

4. „Miłości dodaj mi skrzydła!” – Wielki 
Finał akcji w Teatrze Miejskim w Gdyni - 
26.09.09 r. sobota godz. 18.00.

Uroczysta gala połączona z prezentacją 
przedstawienia przygotowanego przez 
gdyńską młodzież oraz zbiórką funduszy 
na rzecz programu stypendialnego Caritas 
„Skrzydła”

Szczegółowe informacje, wcześniejsze 
zgłoszenia do przejazdu rowerowego oraz 
rezerwacje zaproszeń do teatru pod nr tel.: 
0 798 239 501 oraz mail: dodajmiskrzydla@
gmail.com                                                 � 

Młodzi młodym Wycieczkowce w porcie

Sąd Rejonowy w Gdyni w VIII Wydziale 
Grodzkim, . wydał  3 sierpnia br. wyrok w 
sprawie z oskarżenia Prokuratury Rejonowej 
w Gdyni przeciwko Aleksandrowi B., który 
w okresie od maja do sierpnia 2006 roku 
- wówczas jako 17-latek, malunkami typu 
graffiti uszkodził ściany budynku Spóldzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej oraz w 
tunelu przy ul. Morskiej - będącego w admi-
nistracji Zarządu Dróg i Zieleni .

Łączna wysokość strat, to 1168,29 zł.  
 Sąd  skazał Aleksandra B. na łączna karę 

10  miesięcy ograniczenia wolności, zobo-
wiazując go do wykonywania w tym czasie 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 
społeczne, w wymiarze 20 godzin miesięcz-
nie. Zobowiazał go także  do naprawienia 
szkód przez zapłatę na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni 
kwoty 304,53 zł w terminie 5 miesięcy od daty 

uprawomocnienia się wyroku, a na rzecz 
Gminy Gdynia - Zarząd Dróg i Zieleni - kwotę  
941,60 zł. Sąd ponadto oddał  oskarżonego 
pod dozór kuratora.

 Miejmy nadzieję, ze informacja ta wywoła 
refleksję i powstrzyma  od podobnych aktów 
wandalizmu młodych ludzi, którzy oszpecają 
nasze miasto bazgrołami na ścianach budyn-
ków, tuneli itp.                                            �

Pierwszy wyrok za graffiti!
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Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-
kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 
na dyżury radnych w każdą środę w godz. 
17.00 - 18.00  2.09  - Stanisław Skłodow-
ski, 9.09 - Krzysztof Surgoft, 16.09- Maria 
Czerwiec, 23.09 - Barbara Łończuk, 30.09  
- Krzysztof Borkowski. W dniu 2.09 w godz. 
16.00 - 17.00 dyżurować będzie radny Mia-
sta - Paweł Stolarczyk, 9.09 -w godz.17.00 
-18.00 dyżurować będzie radny Miasta Mar-
cin Horała. 2.09 oraz 16.09 w godz. 17.00 
-18.00 dyżurować będą funkcjonariusze 
Straży Miejskiej

***
Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że w 

sierpniu zawieszone są dyżury radnych oraz 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. 
Biuro Rady jest czynne w środy i czwartki w 
godz.12.00 -19.00.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

informuje o przerwie urlopowej w sierpniu. 
Mieszkańców zaprasza 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 infor-
muje, że dyżury radnych w miesiącu sierpniu 
są odwołane z powodu przerwy urlopowej. 
Także Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne w 
m-cu sierpniu będzie nieczynne w związku 
z urlopem pracownika.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, 

że biuro mieści się w Szkole Podstawowej 
nr 17 przy ul. Grabowo 12. Godziny 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 zaprasza miesz-
kańców w poniedziałek 7.09 w godz.18.00 
- 19.00 do siedziby przy ul. Podgórskiej 14 
(tel. 058 665 50 00) na dyżur radnej Dzielnicy 
Obłuże Teresy Drobińskiej oraz radnego 
Rady Miasta Gdyni Andrzeja Denisa.

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

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

***
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 wznowione zostają dyżury radnych 
dzielnicy, które odbywają się jak dotychczas 
w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 
w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w 
Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058-661 90 
68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca 
zapraszamy na dyżury strażników miejskich. 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni 
radny miasta Andrzej Bień.

Biuro czynne jest: w poniedziałek w 
godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w 

godz.15.00 - 19.00,  piątek w godz. 15.00-
18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 
3 .09 - Elżbieta Raczyńska, 10.09 - Anetta 
Głazik, 7.09 w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej 
Bień. 

3.09 w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią 
również strażnicy miejscy.

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

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

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

Oto harmonogram dyżurów na najbliż-
szy miesiąc: 2.09 – Bogdan Grzybowski,  
9.09. – Jadwiga Hościło, 16.09. – Elżbieta 
Kamińska,  23.09 – Aleksandra Korbeń, 
30.09 – Mariusz Pająk.

W drugą środę miesiąca podczas dyżurów 
radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży 
Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur 
pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski 
w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00.

Ponadto w ostatnią środę miesiąca w 
godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni 
dyżur pracownik MPOS.

***
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.                                           �

Rady Dzielnic informują

W dniach 29.10 - 2.11.2009 w Sofii w Buł-
garii odbędzie się szkolenie pt: „E-portfolio 
and the Virtual Identity”

Organizator:  Centrum Współpracy Mło-
dzieży. Termin zgłoszeń upływa 16.09. 
2009 r.

Język roboczy: angielski 
Uczestnicy - do udziału w szkoleniu za-

praszamy osoby pełnoletnie z organizacji 
oraz grup nieformalnych, oraz młodych 
liderów, zainteresowanych tematyką szko-
lenia, chcących nawiązać kontakty między-
narodowe.

Szczególnie mile widziane są osoby 
zaangażowane w pracę organizacji młodzie-
żowych, które zainteresowane są realizacją 
projektów międzynarodowych. Osoby pra-
gnące poznać przedstawicieli oragnizacji 

pozarządowych z innych państw i razem z 
nimi organizować wspólne międzynarodowe 
projekty. W szkoleniu będą uczestniczyć 
osoby z organizacji młodzieżowych z całej 
Europy. 

Koszty transportu, wyżywienia, za-
kwaterowania oraz programu pokrywają 
organizatorzy. Uczestnik pokrywa jedynie 
część kosztów udziału w kwocie 600 zł, 
którą należy wpłacać na konto:

Centrum Współpracy Młodzieży
ING Bank Śląski S.A. oddział w Gdyni
30 1050 1764 1000 0022 3939 4089
tytułem: „(imię, nazwisko osoby) czę-

ściowy zwrot kosztów udziału w szkoleniu 
w Bułgarii, 29.10-2.11.2009”. 

W przypadku niezakwalifikowania się 
kwota zostanie zwrócona przelewem na 

konto wskazane w formularzu zgłoszenio-
wym.

Zgłoszenia: aby wziąć udział w kwalifika-
cji do udziału w szkoleniu należy przesłać do 
Centrum Współpracy Młodzieży faxem (58 
660 64 45), lub pocztą elektroniczną (marty-
na@cwm.org.pl), najpóźniej do 16.09.2009 
następujące dokumenty:

– wypełniony w języku angielskim kom-
puterowo lub czarnym długopisem druko-
wanymi literami formularz zgłoszeniowy 
(Application Form) – do pobrania na WWW.
cwm.org.pl 

– kopia dowodu wpłaty 600 zł na wska-
zane konto bankowe.

Uwaga: Zgłoszenia bez kompletu do-
kumentów nie wezmą udziału w procesie 
kwalifikacyjnym.                                      �

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

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

Z Ciapkowa do ludzi
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” zaprasza i zachęca do korzysta-
nia    z kolejnej objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, która odbędzie się we 
wrześniu. W ramach prowadzonej zbiórki, 
z placówek oświatowych i od mieszkańców 
odbierane będą następujące odpady: 

resztki farb, lakierów, klejów, środki do 
konserwacji i ochrony drewna oraz opako-
wania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, 
środki czyszczące, substancje do wywa-
biania plam i opakowania po nich, zbiorniki 
po aerozolach, pozostałości po domowych 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki 
ochrony roślin oraz opakowania po nich, 
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawie-
rające rtęć, np. świetlówki, lampy rtęciowe, 

termometry, przełączniki, baterie i akumu-
latory, zużyte kartridże i tonery zawierające 
substancje niebezpieczne, przepracowane 
oleje, przeterminowane lub tylko częściowo 
wykorzystane leki, drobny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, m.in. niesprawne telefony 
komórkowe, komputery, roboty kuchenne, 
suszarki, żelazka. 

W  trakcie zbiórki, można także przekazy-
wać ze szkolnych pracowni niewykorzystane 
odczynniki chemiczne.

Zbiórka prowadzona jest przy użyciu 
charakterystycznie oznaczonego i wyposa-
żonego w specjalne pojemniki samochodu. 
Poniżej podajemy terminy i punkty postoju 
samochodu w poszczególnych dzielnicach 
miasta:

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

3 września 2009 r. (czwartek)
Śródmieście, Kamienna Góra,                  

   Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo

4 września 2009 r. (piątek)
Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki

godz. 8.30 Gim. nr 11, ul. Słowackiego 53
godz. 9:00 SP nr 18, ul. Krasickiego 28
godz.. 9.30 III LO, ul. Legionów 27
godz. 10.00 VI LO, ul. Kopernika 34
godz. 10.30 SP nr 23, ul. Grottgera 19
godz.11.00 Zespół Szkół Budowlanych, ul. 
Tetmajera 65
godz. 11.30  Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 6, ul. Hallera 9
godz. 12.00 SP nr 34, ul. Cylkowskiego 5
godz. 12.30  Gim. nr 1 ul. 10 Lutego 26
godz.13.00 IX LO, ul. Żeromskiego 31
godz.13.30 SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5
godz. 14.00-14.30  X LO, ul. Władysława 
IV 58

godz. 9.00 Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. 
Witomińska 25/27
godz. 9.30 Gdyńskie Liceum Autorskie, ul. 
Pomorska 39/41
godz. 10.00 SP  nr 26, ul. Tatrzańska 40
godz. 10.40  Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. 
Kapitańska 37
godz. 11.10 SP nr 17, ul. Grabowo 12
godz. 11.40 Zespół Szkół Chłodniczych i Elek-
tronicznych, ul. Sambora 48
godz. 12.10  Zespół Szkół nr 4, ul. Okrzei 6
godz. 12.40 SP nr 29, ul. Ściegiennego 8
godz. 13.10 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. 
Morska 79
godz. 13.40-14.10 Zespół Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, 
ul. Morska 77

10 września 2009 r. (czwartek)
Chylonia, Cisowa, 

Pustki Cisowskie - Demptowo

11 września 2009 r. (piątek)
Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, 

Karwiny, Dąbrowa

godz.  9.00 IV LO, ul. Morska 186
godz. 9.30 SP nr 10, ul. Morska 192
godz.10.00  XIV LO, ul. Wejherowska 55
godz. 10.30  Gim. nr 3, ul. Gospodarska 1
godz. 11.00 Zespół Szkół nr 9, ul. Chylońska 
227
godz. 11.30  Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 
ul. Chylońska 237
godz. 12.00 SP nr 40, ul. Rozewska 33
godz. 12.30 Kolegium Miejskie, ul. Raduń-
ska 21
godz. 13.00 – 13.30 SP nr 16, ul. Chabrowa 
43

godz. 9.00 SP nr 13, ul. Halicka 8
godz. 9.30 Zespół Szkół nr 6, ul. Wrocławska 
52
godz. 10.00 Technikum Transportowe, al. 
Zwycięstwa 194
godz. 10.30 Zespół Szkół Administracyjno 
- Ekonomicznych, ul. Orłowska 57
godz. 11.00 Zespół Szkół nr 5, ul. Orłowska 
27/33
godz. 11.30 SP nr 20, ul. Starodworcowa 36
godz. 12.00 Zespół Szkół nr 13, ul. Chwasz-
czyńska 26
godz. 12.30 Zespół Szkół nr 10, ul. Staffa 10
godz. 13.00 SP nr 45, ul. Wiczlińska 33
13.30 - 14.00  Zespół Szkół nr 14, ul. Nagiet-
kowa 73

Mieszkańcy Gdyni mają także możliwość 
przekazania (nieodpłatnie) odpadów niebez-
piecznych do stacjonarnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON). 
Takie punkty znajdziemy w następujących 
dzielnicach:

• Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1 
(czynny od poniedziałku do soboty w godzi-
nach 8:00-19:00)

• Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301 
(czynny w poniedziałki i środy w godzinach 
14.00 -17.00 oraz w soboty w godzinach 
11.00 - 15.00)

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

Odpady niebezpieczne zbierane są rów-
nież w systemie pojemnikowym:

• pojemniki do zbiórki baterii ustawione 
są w placówkach oświatowych (dla uczniów 
i ich rodziców) oraz w Urzędzie Miasta Gdyni 

(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
– ul. Władysława IV 37, Biuro Rady Miasta 
– al. Marszałka Piłsudskiego 52/54),

• pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
lekarstw ustawione są w aptekach.

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

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

KONTAKT
Wszelkie zapytania, problemy związane 

szczególnie z gospodarką odpadami prosi-
my kierować na adres:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, 
tel. (058) 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl, 
strona: www.kzg.pl                                   �

Rada Dzielnicy  Gdynia Cisowa zaprasza 
na festyn pt. „Bezpieczna droga”  30.08.2009 
r., w godz. 16.00 – 22.00. Miejsce imprezy: 
park rekreacyjny obok Przedszkola 32, ul 
Kcyńska  6. W programie: pokaz ratow-
nictwa, konkurencje sportowe, konkursy 
i zabawy z elementami bezpieczeństwa, 
quizy, potyczki rodzinne, występy zespołów 
muzycznych.

Oprawa arystyczna i muzyczna:  Agencja 
Imprez Artystycznych MUSICA Marian Wry-
cza, www.musica.com.pl.

***
Rada Dzielnicy Gdynia Chylonia zaprasza 

na Festyn Rodzinny Pożegnanie Lata w dniu 
5.09.2009 r., w godz. 16.00 – 20.00. Miejsce 
imprezy: Park Kiloński. W programie: kon-
kurencje sportowe, konkursy i zabawy dla 
dzieci, quizy i potyczki rodzinne, występy 
zespołów muzycznych, gastronomia.

Oprawa arystyczna i muzyczna:  Agencja 
Imprez Artystycznych MUSICA Marian Wry-
cza, www.musica.com.pl.                         �

Festyny rodzinne

BAJADERKA - To duża, wysterylizowana 
suczka, z wyglądu przypomina sznaucera ol-
brzyma. To bardzo miła, łagodna i wesoła su-
nia. Chętnie wychodzi na spacery z naszymi 
wolontariuszami, tam odżywa, jest wówczas 
pełna energii, chęci życia, zapału do pracy i 
wspólnych zabaw. Aktualnie Bajaderka jest 
nieco ociężała przez swoją tuszę, ale przy 
regularnej dawce ruchu, na pewno szybko 
powróci do swojej optymalnej wagi. Idealny 
byłby dla niej dom z ogrodem.                  �

Akademia Nauki zaprasza na: Dni Otwar-
tych Drzwi – cykl bezpłatnych warsztatów w 
dniach 5–6 i 12–13 września 2009 r. 

Akademia Nauki opracowuje ciekawe i 
skuteczne programy edukacyjne, podnoszą-
ce sprawność czytania, uczenia się i rozwoju 
intelektu dla dzieci przedszkolnych i szkol-
nych, młodzieży gimnazjalnej i dorosłych.

Telefoniczna rezerwacja miejsc. Gdynia, 
ul. Świętojańska 59/3, tel. (058) 714 38 77, 
0 502 471 702. Szczegóły: www. gdynia.
akademianauki.pl                                    �

Dni otwarte
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www.2wojna.gdynia.pl

Gdynia jest jedynym miastem w Polsce, badającym skalę strat 
osobowych swoich mieszkańców, poniesionych w II Wojnie Świa-
towej. Przedsięwzięcie to jest prowadzone w ramach projektu edu-
kacyjnego: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”, ustano-
wionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z 24 października 
2007 r. Celem projektu jest zebranie, weryfikacja i opracowanie 
danych statystycznych i informacji historycznych związanych z 
dziejami Miasta Gdyni w okresie II Wojny Światowej.

Kamieniem milowym w realizacji projektu było uruchomienie 
1 września 2008 r. portalu internetowego WWW.2wojna.gdynia.
pl Od tego czasu dokonano ok. 11 tysięcy „odsłon”. Portal ten ma 
swoich licznych, stałych „czytelników”. Potwierdza to społeczne 
zainteresowanie i znaczenie inicjatywy miasta. 

Działania wojenne – szczególnie tak niszczycielskie jak napaść 
III Rzeszy na Polskę –  doprowadziły do zburzenia społeczności lo-
kalnej Gdyni. Ale okupant nie poprzestał na zniszczeniu normalnego 
życie miasta – z jego instytucjami, organizacjami i gospodarką. Nie 
poprzestano na terrorze – wobec wielu tysięcy cywilnych miesz-
kańców, internowanych, aresztowanych – w imię pacyfikacji Gdyni. 
Okupant zdecydował, że cała ludność miasta będzie wysiedlona. 
Miejsce gdynian mieli zająć Niemcy – obywatele republik bałtyckich 
(głównie Łotwy), przewidzianych (w niemiecko-sowieckim pakcie 
z 23 sierpnia 1939 r.) do wcielenia do ZSRR. Na szczęście tak 
szaleńcze plany nie mogły zostać zrealizowane chociaż większość 
mieszkańców Gdyni skazano na tułaczkę.

Równocześnie z wysiedleniami, dokonywano represji i ekstermi-
nacji całych grup ludności – głównie w lasach piaśnickich czy w KL 
Stutthof. Na całkowitą zagładę skazano liczną grupę mieszkańców 
Gdyni wyznania mojżeszowego.

Rozpoczęte w październiku 1939 r. masowe wysiedlenia ludności 
cywilnej spowodowały rozproszenie gdynian – nie tylko na terenach 
tzw. Generalnej Guberni, ale w niezliczonych miejscach pracy przy-
musowej, w obozach koncentracyjnych i w więzieniach. Wielu nie 
przeżyło trudów wysiedlenia. 

Gdynian - żołnierzy osadzono w obozach jenieckich (niemieckich 
i sowieckich). Część z nich nie przeżyła niewoli. 

Nazwiska Gdynian możemy natrafić na „liście katyńskiej”. 
Ważną kartą w historii Gdyni jest służba mieszkańców naszego 

miasta w Armii Polskiej na Zachodzie i w Ruchu Oporu. Wielu zginęło 
– również jako marynarze Polskiej Marynarki Handlowej, Marynarki 
Wojennej, żołnierze AK czy Szarych Szeregów. 

Gdynianie ginęli jako mieszkańcy nowych, wojennych miejsc za-
mieszkania, np. Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Fakt ten bardzo 
utrudnia szacunek strat osobowych Gdyni – ale nie uniemożliwia.

Konieczne jest ustalenie możliwie dokładnej informacji o miesz-
kańcach Gdyni w okresie poprzedzającym wybuch wojny w oparciu o 

ewidencję mieszkańców. Ważnym źródłem informacji jest też Księga 
Adresowa Gdyni z 1937 r. czy Książka Telefoniczna z 1939 r. Na ich 
podstawie powstaje tzw. SEMIG – System Ewidencji Mieszkańców 
Gdyni, stanowiący jednocześnie źródło wiedzy o organizacjach czy 
instytucjach, w których działali mieszkańcy miasta. Dane zebrane 
w SEMIG pozwolą lepiej poznać osobę, wykazaną jako poległa czy 
represjonowana. 

Wykazy tych osób są stale aktualizowane – między innymi dzięki 
współpracy miasta z takimi organizacjami jak: Muzeum Stutthof, 
Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum 
Państwowe w Gdyni. Praca ta jest wykonywana też przy dużym 
zaangażowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy.

Portal internetowy pozwala na otrzymywanie wielu cennych infor-
macji o losie gdynian – z całej Polski, ale także np. z Nowej Zelandii, 
Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Wiele informacji ma angielską i 
niemiecką wersję językową.

Dla nie posiadających dostępu do Internetu podajemy, że portal 
WWW.2woja.gdynia.pl ma kilka bloków tematycznych. 

I tak: 
- w zakładce „Biblioteka” informujemy o najważniejszych publika-

cjach dotyczących tematu II Wojny Światowej – będących w zbiorach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

- w zakładce „Straty wojenne Gdyni” umieszczono trzy zbiory 
danych: 

„Gdynianie – Lista strat osobowych Gdyni”, obejmująca około 
4000 tysiące osób,

„- Lista żołnierzy” - mieszkańców Gdyni, ale również żołnierzy 
– poległych w obronie Gdyni w 1939 r. Wielu z nich było zamel-
dowanych w Gdyni – w związku z odbywaniem w naszym mieście 
służby wojskowej. 

- „Lista represjonowanych” – potencjalnie najdłuższa, gdyż doty-
czyć powinna bez mała wszystkich gdynian, pozbawionych Ojczyzny, 
swoich bliskich, godnego życia, zdrowia, mienia.

Wszystkie trzy listy są stale aktualizowane. 
Portal zawiera też zakładkę „Archiwum”, zawierającą: mapy, 

dokumenty archiwalne, prace magisterskie dotyczące problematyki 
losów mieszkańców Gdyni podczas wojny, zarządzenia niemieckich 
władz okupacyjnych. Historia okupacji Gdyńskiej została przedsta-
wiona w formie „Kalendarium”.

Ważnym uzupełnieniem części dokumentalnej portalu są relacje 
i wspomnienia gdynian, oddające stan ducha mieszkańców miasta, 
poddanych represjom.  

Portal rekomenduje też inne strony internetowe, populary-
zujące problematykę okupacji niemieckiej Gdyni. 

Szczególnie ważne będą dwa nowe portale, rozwijane przez 
Muzeum Miasta Gdyni i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. 
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Pierwsze tygodnie wojny w fotografii

Fot. Niemcy wkraczają do Gdyni, 14.09.1939 r.

Fot. Port gdyński, Niemcy po zajęciu miasta ostrzeliwują broniące się Oksywie, 14-19.09.1939 r. 

Fot. Kępa Oksywska, ucieczka cywili przed ostrzałem, 1939 r.

Fot. Usuwanie polskich tablic z gmachu poczty przy ul. 10 Lutego, 
14.09.1939 r.

Fot. Żołnierze niemieccy z bronią gdyńskich kosynierów, wrzesień 1939 r.

Fot. ORP „Mazur” zatopiony w porcie wojennym na Oksywiu
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Wszystkie zdjęcia pochodzą  z archiwum Muzeum Miasta Gdyni 

Fot.  Zatrzymania mieszkańców Gdyni, wrzesień 1939 r.

Zaświadczenie okupanta dla osoby wysiedlonej z Gdyni.

Fot. Wizyta Adolfa Hitlera w Gdyni, 20.09.1939 r.

Rozkaz zakazujący przebywania  na ulicach i w oknach sąsiednich budynków na 
trasie  planowanej wizyty Adolfa Hitlera w Gdyni, 1939 r. - tekst polski (ogłoszenie 
ukazywało się w  dwóch językach: polskim i niemieckim)

Fot.  Aresztowani przed kościołem Najświętszej Marii Panny, 1939 r.

Obwieszczenie o czasowym wstrzymaniu akcji opróżniania miasta,  27.10.1939 r. 
- tekst polski (ogłoszenie ukazywało się w  dwóch językach: polskim i niemieckim)
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Kalendarium września 1939 roku w Gdyni

Autorem kalendarium jest  Jacek Ostapkowicz z Muzeum Miasta Gdyni
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Zapisy do...
Wszystkich Gdynian, którzy ukończyli 45 

lat i w ostatnim półroczu stracili pracę zapra-
szamy na bezpłatne szkolenia współfinan-
sowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
programie komputer, język angielski, wi-
zerunek, negocjacje, spotkania z doradcą 
zawodowym i wiele innych. Informacje i 
zapisy: EDUSTAR, ul. 10 Lutego 33 (Cech 
Rzemiosł), tel. (058) 620 23 55, kom. 0 603 
979 621, 665 407 700.

***
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa 

im. Dzieci Zjednoczonej Europy zaprasza 
do:

-  nowej anglojęzycznej klasy 0: Intensyw-
na nauka języka angielskiego  metodą Helen  
Doron (5-8 godzin tygodniowo), zajęcia 
lekcyjne prowadzone w języku angielskim,  
Konwersacje z lektorem, obozy językowe, 
Bogata oferta ogólna.

-  klas 0 i I - klasa anglojęzyczna, klasa z 
elementami pedagogiki M. Montessori

- klas IV  - VI.
Zapisy i informacje: ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia, tel. (058) 624 05 09, (058) 

624 34 54, pssp@gla.edu.pl
Wiecej informacji: www.pssp.gla.edu.pl

***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 

w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz 
dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumen-
tach muzycznych: pianino, keyboard, gitara, 
skrzypce, flet, obój oraz śpiew solowy (dla 
dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami 
ćwiczeń logopedycznych). Prowadzi również 
zajęcia rytmiczno-umuzykalniające (dla dzie-
ci od lat 4) oraz wokalno-aktorskie. 

Zajęcia odbywają się w Szkołach Pod-
stawowych: Nr 46 Gdynia-Karwiny III (ul.
Chwaszczyńska 26), Nr 47 Gdynia - Dąbro-
wa (ul.Nagietkowa 73) oraz Nr 48 Gdynia-
Chwarzno (ul.Jowisza 60). 

Kontakt: (058) 621 41 35, 503 114 336; 
e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.
ogniskomuzyczne.pl

***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Ban-

dery Polskiej w Gdyni ogłasza nabór na rok 
szkolny 2009/2010 do technikum uzupeł-
niającego dla dorosłych kształcącego w za-
wodzie technik usług fryzjerskich (nowość), 
technik handlowiec.

Zajęcia odbywają się w systemie wieczo-
rowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, 
wtorek, czwartek).

Więcej informacji znajdziesz na  stronie 
internetowej  www.bandera.neostrada.pl lub 
dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr tel. 
(058) 625 38 59.

***
Akademia Językowa zaprasza na:
- kursy języka: angielskiego, niemieckie-

go, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i 
rosyjskiego, na różnych poziomach zaawan-
sowania. Nowość - Metoda bezpośrednia Di-
rect Method for English. Zajęcia prowadzone 
przez native speakerów. 

- kursy językowe dla dzieci metodą Tal-
king Kids 

- Klub Cashflow – edukacja finansowa.
Informacje i zapisy: Akademia Językowa, 

Gdynia, ul. Świętojańska 23/2 (I piętro), tel. 
(058) 781 57 80, e-mail: biuro@akademia.
gda.pl, www.aj.edu.pl.

***
Zespół Szkół Mechanicznych, im. inż. 

Tadeusza Wendy, 81-222 Gdynia, ul. Morska 
79, tel. (058) 621 68 91/92  fax. (058) 621 82 
32,  www.zsmgdynia.prv.pl ogłasza nabór na 
rok szkolny 2009/2010.

Absolwentów zasadniczych szkół zawo-
dowych zaprasza do kontynuowania nauki 
w Technikum Uzupełniającym Nr 8 dla do-
rosłych w systemie zaocznym, kształcącym  
w zawodzie technik mechanik i technik po-
jazdów samochodowych (zajęcia piątkowo 
– sobotnie co 2 tygodnie).

***

Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół 
Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada 
wolne miejsca. Koszt zakwaterowania w 
roku szkolnym 2009/2010 wynosi 120 zł. 
miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12-zł. 
dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu 
(wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierow-
nik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, 
tel. (058) 622 17 42, 622 08 22, fax. (058) 
622 73 60 lub osobiście.

***
Zespół  Szkół  Budowlanych w Gdyni  ul. 

Tetmajera 65, tel. (058) 622 26 24 lub (058) 
622 08 22 zaprasza do zasadniczej szkoły 
zawodowej w zawodzie stolarz - szkoła 
gwarantuje praktykę! 

Zaprasza również absolwentów zasad-
niczej szkoły zawodowej do kontynuowania 
nauki w roku szkolnym 2009/2010 w Techni-
kum  Uzupełniającym 3-letnim wieczorowym 
dla dorosłych, w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego.

***
Akademia Twórczej Rodziny ATRakcja; 

prowadzi zapisy na zajęcia dla dzieci 3 -5 let-
nich: Igraszki przedszkolaka czyli warsztaty 
rozwoju twórczosci dziecięcej. Specjalnością 
jest edukacja przez sztukę, cel - wydobycie 
i rozwijanie naturalnej dziecięcej ciekawo-
ści i kreatywności. Zapisy już trwają. Start: 
1.09.2009. Akademia czynna codziennie od 
7.30 do 16.30.

Szczegółowe informacje na stronie www.
atrakcja.net, kontakt: Gdynia, ul. Swarzew-
ska 35; 0 503 514 474.

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

semestralne kursy językowe przygotowane 
specjalnie dla Seniorów. Proponujemy kursy 
języków hiszpańskiego, włoskiego, angiel-
skiego i niemieckiego oraz francuskiego i ro-
syjskiego, każdy kurs na dwóch poziomach 
zaawansowania. Rozpoczęcie kursów już 
we wrześniu 2009.

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

***
Towarzystwo  Polsko - Niemieckie w 

Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych  na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Zajęcia organizowane są przy wsparciu 
GOETHE INSTITUT. Rozpoczęcie zajęć: II 
połowa września 2009. Dodatkowe informa-
cje i telefoniczne zapisy od 31 sierpnia: w 
poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, 
tel. (058) 698 98 53, 0513 37 46 46.

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 

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na 
zajęcia do nowo otwartych pracowni: gry 
planszowe, klub europejski i klub literacki. 
Dla dzieci najmłodszych w wieku 4-5 lat 
proponujemy zajęcia „ Liczące szkraby” 
podczas których zaspokoją swoja ciekawość 
świata poprzez kolory, kształty i cyfry. Za-
praszamy wszystkich chętnych. Zapisy już 
teraz pod nr telefonu: (058) 622 83 72 lub w 
recepcji placówki.

***
Basen u Jezuitów od 14 września 2009 

zaprasza na pływalnię: poniedziałek - czwar-
tek, godz. 14.45 - 21.30, piątek, godz. 8.00 - 
21.30, sobota - niedziela, godz. 8.00 - 20.00. 
Od 1 września przyjmowane są zapisy na: 
naukę pływania, zajęcia dla bobasków,  za-
jęcia korekcyjne w wodzie,  aqua aerobik,  
ćwiczenia dla Seniorów w wodzie, nordic 
walking

Zapisy przeprowadzane będą w recepcji 
obiektu od 1 do 13 września recepcja czynna 
będzie: poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00, 

sobota - niedziela 9.00 - 14.00. Od 14 wrze-
śnia recepcja czynna w godzinach pracy 
basenu. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.jezuici.pl/basen lub pod nr tel. 
(058) 661 84 33, 0 510 332 015 w godzinach 
pracy recepcji.

***
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. 
Zapewnia profesjonalną opiekę, realizację 
obowiązującej podstawy programowej, róż-
norodne zajęcia dodatkowe oraz dużo zajęć 
na świeżym powietrzu. 

Tel. 0 508 878 701.
***

Centrum Nauczania Języka Francuskiego 
przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych w nowym roku szkolnym. Wszyst-
kie poziomy, przygotowanie do matury i 
DELF-u, konwersacja z Francuzem.

Zaprasza również na naukę j. włoskiego 
i hiszpańskiego oraz polskiego dla obcokra-
jowców, zwłaszcza frankofonów.

UWAGA! są jeszcze ostatnie wolne miej-
sca na intensywnych kursach j.francuskiego 
we wrześniu w terminie od 7 do 18.

TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel. 
(058) 621 91 15 (w godz.16.00 - 19.30), tpp-
fgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, pro-
wadzi zapisy dzieci w wieku 3-5 lat. Nauka 
tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Zajęcia 
od września 2009 w każdą sobotę w godz. 
9-14. Ilość miejsc ograniczona. Fundacja 
Samarytanie.  Tel. (058) 624 10 71,  0 697 72 
68 81, 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@sa-
marytanie.pl

***
Fundacja „Strefa Tanga”: - zaprasza  

młodzież ponadpodstawową do młodzie-
żowej formacji tanga „Zakochani w Tańcu”. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 
września (niedziela) o godzinie 12.00 w 
Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni przy 
ulicy Jana z Kolna 5. Bezwzględnie należy 
mieć ze sobą wypełniony formularz ze zgodą 
Rodziców (do pobrania na www.strefatanga.
pl ) oraz obuwie na zmianę (nie na gumowej 
podeszwie!). Miesięczny koszt udziału w 
zajęciach od osoby to 20 zł. 

- przeprowadza casting i poszukuje chęt-
nych do zajęć tanecznych w ramach grupy 
pokazowej „Sempre bellas”. Chcemy udo-
wodnić, że taniec nie ma wieku ani  wyglądu. 
Zależy nam na uczestnikach 55+; panowie 
bardzo mile widziani. Preferowane osoby z 
dystansem do siebie i poczuciem humoru 
oraz sprawnością fizyczną. Ilość miejsc 
ograniczona! Miesięczny koszt udziału w 
zajęciach od osoby to 20 zł. 

Szczegółowych informacji udziela Urszu-
la Zalewska 0 693 780 510 uzalewska@
strefatanga.pl 

***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica 

Sacra” w Gdyni mieszczące się w budynku 
Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 
13a serdecznie zaprasza na naukę gry 
na dowolnie wybranym instrumencie oraz 
dzieci od pierwszego roku życia do przed-
szkola muzycznego. Rok szkolny placówka 
rozpoczyna 5 września o godz. 17.00 (sala 
koncertowa Szkoły Muzycznej).

Ilość miejsc ograniczona.                   �
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„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 

katechetyczna), ostatnia środa m-ca spo-
tkanie otwarte

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

***
VITA-MED. Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. W Gdyni ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badanie osteoporozy 
dnia 11.09.2009 dla osób w wieku 50 - 59 
lat (tylko mieszkańcy Gdyni). 

Rejestracja telefoniczna (058) 664 39 19, 
lub osobista w rejestracji.

***
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.

***
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, tel. 0 507 64 39 31 oraz 0 601 20 
63 23. Proponowane zajęcia: psychoterapia 
grupowa, grupa wsparcia, możliwość terapii 
indywidualnej. Program finansowany przez 
Miasto Gdynia. 

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

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

chorobą, która może być powstrzymana. 
Anonimowi Depresanci, wspolnota-ad@

o2.pl tel. 0 514 668 785
     Grupa „Optymiści” zaprasza na spo-

tkania, Gdynia ul. Św. Mikołaja 1 przy parafii 
Św. Mikołaja - Dom Katechetyczny, każdy 
piątek godz. 18.00.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

Gimnastyki Korekcyjnej zapraszają na bez-
płatną ocenę wad postawy u dzieci w wieku 
6-17 lat. Prosimy 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, 
Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 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! 

Przychodnia Lekarska „Śródmieście” ul. 
Armii Krajowej 44 gab. 106, tel. (058) 621 69 
22, tel.kom. 0 606 626 3079.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„ Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii:

Program sponsorowany przez NFZ
Bezpłatne badanie przysługuje Paniom 

(rocznik od 1940 do 1959), które nie miały 
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy.

Programem nie mogą być objęte kobiety 
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
piersi.

Rejestracja telefoniczna lub osobista 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
- 16.00

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu (058) 78 11 829.          �

Na zdrowie

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym ogłasza na-
bór dzieci nie uczęszczających na co dzień 
do przedszkola w wieku 3-5 lat na rok szkolny 
2009/2010. Nabór rozpoczyna się w dn. 
31.08.2009 w godz. 11.00 - 14.00. i będzie 
trwał do momentu utworzenia 25 osobowej 
grupy.Pierwszeństwo mają dzieci 5 - letnie 
oraz dzieci rodziców pracujących w godz. 
popołudniowych. Zajęcia odbywać się będą 
codziennie w godz. 15.00 - 17.00 i 17.30 w 
Przedszkolu Samorządowym nr 7 Gdynia ul. 
Władysława IV 56 tel. (058) 620 01 44. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Program realizowany z funduszy gminy 

Gdynia.
*** 

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym ogłasza 
nabór dzieci nie uczęszczających na co 
dzień do przedszkola w wieku 3-5 lat na rok 
szkolny 2009/2010. Nabór rozpoczyna się 
w dn. 31.08.2009 w godz. 10.00 - 13.00. 
i będzie trwał do momentu utworzenia 25 
osobowej grupy.Pierwszeństwo mają dzieci 
5 - letnie oraz dzieci rodziców pracujących w 
godz. popołudniowych.  Zajęcia odbywać się 
będą co drugi tydzień w poniedziałki, środy i 
piątki  w godz. 15.00 - 17.00 w Przedszkolu 
Samorządowym nr 27 Gdynia ul. Wiejska 30, 
tel. (058) 623 05 15. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Program realizowany z funduszy gminy 

Gdynia.                                                     �

Dla dzieci

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni zatrudni Specjalistę d/s kadr.
Wymiar etatu: 3/4 etatu
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. Data zatrudnienia: 1 września 2009 r.
Główne obowiązki: prowadzenie spraw kadrowych;  wykonywanie i przygotowanie danych wg 
potrzeb do GUS i U.M.; wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych pracowników do 
programu SIO.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie-
zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 781 71 22, lub (058) 629 20 
00 w. 15.

„Żyj finansowo! Abc praw konsumenta” - 
to warsztaty dla mieszkańców Gdyni powyżej 
55 roku życia przygotwane przez Stowarzy-
szenie Krzewienia Edukacji Finansowej:

Najbliższe spotkania odbędą się:
- 8 września 2009 roku (wtorek) godzina 

11.00  - Klub Seniora w Chylonii ul. Waw-
rzyniaka 4

- 14 września 2009 roku (poniedziałek) 

godzina 10.00 – Klub Seniora w Orłowie ul. 
Orłowska 66. 

Zajęcia w formie warsztatów trwają ok. 
3 godzin.

Udział w warsztatach możliwy wyłącznie 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 
pod nr tel.: (058) 624 98 72. Liczba miejsc 
ograniczona. 

Więcej informacji: www.skef.pl             �

Warsztaty dla seniorów 

W środę, 9 września br. o godz. 17.30 
w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni przy ul. 
Zawiszy Czarnego 1 odbędzie się promocja 
pierwszego tomiku książki Kazimierza Mał-
kowskiego z serii „Gdynia – nasze miasto” 
Pt. „Kolibki, Orłowo, Redłowo, Mały Kack”.

Książkę można nabyć w siedzibie TMG 
przy ul. Władysława IV w Gdyni.

Autor przygotowuje już dwa następne 
tomiki pt. „Dzielnice na Kępie Oksywskiej” 
oraz „Dzielnice w zachodniej części miasta”. 
W związku z powyższym prosi mieszkańców 
Gdyni o udostępnienie do skserowania foto-
grafii, które mogą wzbogacić treść tomików. 
Kontakt telefoniczny do autora po nr tel. 
(058) 624 17 49 lub poprzez biuro TMG.  �

Rok 2009 należy do Ludwika Braille’a. 
Także Gdynia w szczególny sposób uczciła 
dwusetną rocznicę jego urodzin. Polski 
Związek Niewidomych i Centrum Informacji i 
Rehabilitacji Niewidomych i Niedowidzących 
w Gdyni umieścił przy wejściu do biura (ul. 
Władysława IV 51 B) dwie specjalne płyty 
nazwane „Braill’em dla stóp”. 

Żółte płyty z plastikowymi wypustkami 
ostrzegają niewidomych, że dochodzą do 
przejścia dla pieszych. Osoby niewidome 
wchodząc na taką płytkę wyczuwają pod 
stopami lub laską wypustki. Na dodatek jej 
konstrukcja sprawia, że gdy niewidomy prze-
suwa lub uderza w nią laską, płyta wydaje 
charakterystyczny dźwięk. 

Płyty ostrzegawcze są już zamontowane 
na terenie Polskiego Związku Niewidomych 
w Warszawie, gdzie w dniach 25.05.-
26.05.2009 r. testowało je 17 osób – 14 nie-
widomych i 3 osoby słabowidzące. Uznano 
je za dobrze wyczuwalne za pomocą dotyku 
oraz wyróżniające się dźwiękowo przy uży-
ciu białej laski. Otrzymały najwyższą ocenę 
w 5-stopniowej skali określającej stopień 
ostrzegawczości. 

Koszt jednej płyty to 180 zł (wraz z mon-
tażem – 210-220 zł). Nie jest to wygórowana 
cena. Niech dwie gdyńskie płyty nie będą 
jedynie jednorazową akcją, ale katalizatorem 
dla instalowania kolejnych w punktach, w 
których są niezbędne - na peronach kolejo-
wych, przy wejściach do banków, teatrów, kin 
i innych  miejscach publicznych.              �

„Braill’em dla stóp” - 
rok Ludwika Braille’a

Zapraszamy byłych pracowników i ab-
solwentów Zespołu Szkół Mechanicznych 
im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni na 
Jubileusz 80- lecia Szkoły, który odbędzie 
się 23.10.2009 r. Osoby zainteresowane 
udziałem w uroczystościach proszone są o 
kontakt z sekretariatem Zespołu: tel. (058) 
621 68 91/92 fax.(058) 621 82 32, e-mail:
zsm@zsm.gdynia.pl, strona internetowa: 
www.zsmgdynia.prv.pl                               �

Jubileusz szkoły

Promocja książki
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Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 

opis nieruchomości KM KW Nr
dział-

ki

po-
wierzchnia

przeznaczenie cena nieruchomości
(wywoławcza)

1 Nieruchomość zlokalizowana 
jest przy ul. Janka Wiśniew-

skiego 22C w dzielnicy 
przemysłowej miasta Gdynia 
– Śródmieście – Port.  W bli-

skim sąsiedztwie nieruchomo-
ści zlokalizowane są budynki 
przemysłowe, port kontene-
rowy oraz Stocznia Gdynia. 
Nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem magazynowo 
– usługowym. Budynek stano-
wi jednolitą bryłę budowlaną. 

Teren nieruchomości jest ogro-
dzony a dojazd stanowi droga 

utwardzona. Teren uzbrojony w 
podstawowe media: wodociąg, 
kanalizację, energię elektrycz-
ną. Dojazd do nieruchomości 

należy projektować z ulicy Jan-
ka Wiśniewskiego w uzgodnie-
niu z Zarządem Dróg i Zieleni i 
Wydziałem Inżynierii Ruchu.

110

G
D
Y
N
I
A

2504 58/3 1 184  m² Brak planu za-
gospodarowania 
przestrzennego. 
Ustalenie sposo-
bu zagospoda-
rowania 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 zło-
żeniu przez uprawnio-
ne podmioty oświad-

czeń o nieskorzystaniu 
z prawa pierwokupu 

bądź o upływie terminu 
do ich złożenia oraz 
uzyskania zgody na 

sprzedaż w formie de-
cyzji 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 – Or-

łowo. Nieruchomość na kształt 
nieregularny. Na gruncie znaj-
dują się piwniczne pozosta-

łości po rozebranym budynku 
oraz kolektor deszczowy wód 
opadowych Φ 0,8 m, który na 
podstawie Zarządzenia Prezy-
denta nr 1512/07/V/U zgodnie 
z przygotowywanym projek-

tem przeznaczony zostanie do 
likwidacji.                                 
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3937 984/11 2 654 m² W planie miejscowym 
nieruchomość objęta jest 

strefą: zabudowa usługowa 
lub zabudowa wieloro-

dzinna do 3 kondygnacji 
nadziemnych. Na obszarze 

działki przewidziane jest 
też umiejscowienie stacji 

transformatorowej.

6 600 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jedno-
razowa w ciągu 
21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
500 000 zł
minimalne 
postąpie-

nie:
 66 000 zł

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

Chylońska - Ślusarska, 
nieuzbrojona,niezagospoda-
rowana, płaska o kształcie 

prostokątnym. z dostępem do 
mediów w ulicy Chylońskiej. 
W części północnej pozosta-
łości po dawnej zabudowie 

kubaturowej.
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13303 1042/35 2 106  m² Nieruchomość nie jest 
objęta miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego. Do zmiany 

zagospodarowania niezbęd-
ne jest uzyskanie decyzji o 

warunkach zabudowy.                     

1 100 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jedno-
razowa w ciągu 
21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
110 000 zł
minimalne 
postąpie-

nie:
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, niezago-

spodarowana, w niewielkim 
stopniu zadrzewiona i zakrza-
czona. Kształt nieruchomości 
nieregularny. Ukształtowanie 
terenu – teren o konfiguracji 

zróżnicowanej, lekko pochyły, 
od strony północno –zachod-
niej niewielkie zbocze. Dojazd 
do nieruchomości drogą o na-
wierzchni z kostki betonowej.                                 
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27455 68/8 1 452  m² Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego części 

nadmorskiej dzielnicy 
Orłowo w Gdyni zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr IV/47/07 
Rady Miasta Gdyni z dnia 
24 stycznia 2007 roku (Dz. 

Urz. Woj. POM. Nr 63, 
poz. 910 z dnia 16 marca 
2007 roku przedmiotowa 

nieruchomość znajduje się 
na terenie oznaczonym 

symbolem: 056 UT – usługi 
turystyczne: usługi hotelar-
skie, informacji turystycznej, 

gastronomii i inne usługi 
świadczone turystom.

3 630 000, zł +  
22% VAT  

zapłata jedno-
razowa w ciągu 
21 dni od dnia 

przetargu

wadium:
300 000 zł
minimalne 
postąpie-

nie:
 36 300 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.
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Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej 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 13.08.2009r do Dziennika  Urzędu 
Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej .
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku  Urzędu Oficjalnych Za-
mówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2009/S 157-229294 dnia 18.08.2009r  - http://ted.
europa.eu. 18/08/2009 S157 Wspólnoty Europejskie  – Usługi – Procedura otwarta oraz na stronie 
internetowej UM Gdyni .
Termin składania ofert – do dnia: 23.09.2009r do godz. 10.00 w  pokoju nr 230 Sekretariat 
Wydziału  Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 23.09.2009r o godz. 11.00 pok.101 w Urzędzie Miasta Gdyni al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wysokość wadium: 50. 000,00 zł. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 80,00 zł można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Inwestycji po uprzednim pisemnym zamówieniu lub pobrać 
na stronie internetowej: adres: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 
88 880 – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

Opis nieruchomości KM, 
ob-
ręb

Cena gruntu, 
wielkość udziału w gruncie,

cena udziału w gruncie  

Po-
wierz-
chnia

użytko-
wa

garażu

KW Cena
wywoławcza

(w tym pierwsza  opłata 
za użytkowanie wieczy-

ste gruntu) 

1. Garaż Nr 2 położony 
przy ul. Warszawskiej 
1 – 3 , zlokalizowany na 

działce gruntu nr 913/310 
o powierzchni  304 m2, 

zabudowanej budynkiem 
wielorodzinnym z garażami 

w przyziemiu.    
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 cena gruntu: 388.512 zł
udział w gruncie: 122/10000   

cena udziału w gruncie: 
4.740 zł 

12, 69 
m2

20262 31.185, 00 zł  
(cena garażu 30.000 zł)

Zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu 

wadium:
3.118, 50 zł
minimalne 

postąpienie:
311, 85 zł

stawka opłaty 
rocznej: 1%

2. Garaż Nr 144 położony 
przy ul. Kopernika, zloka-
lizowany na działce gruntu 
nr 459/94 o powierzchni  
6568 m2, zabudowanej 
zespołem 176 boksów 

garażowych.  
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cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 56/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.395 zł  

16, 00 
m2 53717

24.098, 75 zł  
(cena garażu 17.000 zł)  

Zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu 

wadium:
2.409, 88 zł
minimalne 

postąpienie:
240, 99 zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

3. Garaż Nr 148 położony 
przy ul. Kopernika, zloka-
lizowany na działce gruntu 
nr 459/94 o powierzchni  
6568 m2, zabudowanej 
zespołem 176 boksów 

garażowych.  
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cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 56/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.395 zł  

15, 60 
m2 53717

23.098, 75 zł  
(cena garażu 16.000 zł)  

Zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu 

wadium:
2.309, 88 zł
minimalne 

postąpienie:
230, 99 zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

4. Garaż Nr 33 położony 
przy ul. Kopernika, zloka-
lizowany na działce gruntu 
nr 459/94 o powierzchni  
6568 m2, zabudowanej 
zespołem 176 boksów 

garażowych
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cena gruntu: 5.070.496 zł
udział w gruncie: 57/10000   

cena udziału w gruncie: 
28.902 zł  

16, 20 
m2

53717 22.225, 50 zł  
(cena garażu 15.000 zł)  

Zapłata jednorazowa 
w ciągu 21 dni od dnia 

przetargu 

wadium:
2.222, 55 zł
minimalne 

postąpienie:
222, 26 zł

stawka opłaty 
rocznej: 3%

Informacje dodatkowe: 
1. Termin oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 913/310 upływa w dniu 31 października 2107 roku, termin oddania w użytkowanie wieczyste 
działki gruntu nr 459/94 upływa w dniu 31 sierpnia 2104 roku. 2. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi dla wszystkich nieruchomości 
będących przedmiotem przetargu  25% wartości udziału w gruncie. 3. Dodaje się podatek VAT w wysokości 22% do ceny gruntu, ceny udziału w gruncie, 
pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.4. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej pokrywa 
Nabywca. 5. Wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu będzie licytowana łącznie z ceną lokalu użytkowego – garażu. Wylicytowana 
kwota pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste będzie stanowić podstawę wyliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.   
Przetarg odbędzie się 10 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 4 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. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe 
informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 12 lub (058) 668 85 13.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni                  
w Gdyni

 poszukuje kandydata na stanowisko:
Starszego specjalisty, specjalisty  w dziale 
finansowo-księgowym – 1 etat
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych 
kopertach do dnia 7 września 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 powiado-
mieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną 
komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Głów-
nego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: 
(058) 761 20 05.
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Dyrektor 

Gimnazjum nr 1 

81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 26 
zatrudni na rok szkolny 2009/2010 nauczy-
cieli:
- języka angielskiego (pełny etat)
- matematyki - (1/2 etatu)
- bibliotekarza - (pełny etat).
Tel/fax: (058) 620 10 62, (058) 620 33 16.

Prezydent Miasta Gdyni  

informuje 
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr  11/2009  
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców:
ul. Pogodna 4/75, Widna 9/37, Boh. Star. 
Warszawskiej 19/41, Górna 4/10, Chwarz-
nieńska 4/13, Chwarznieńska 4/56, Nauczy-
cielska 4/23, Powst. Wielkopolskiego 93/14, 
Sandomierska 1B/17, Inżynierska 15/3. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
17.08.2009 r. do dnia 07.09.2009 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 11 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150 tys. euro                                          
 na „Remont kanalizacji deszczowej”

w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych. 
Kod CPV 45330000-9. Wymagany termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy
SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00 lub pobrać ze strony szkoły: 
www.gim11gdynia.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.09.2009 r. do godz. 9.30. Otwarcie 
ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 15.09.2009 r.o godz. 10.00. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Kierownik Administracyjny tel. (058) 621 
72 24 codziennie od 8.00 do 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i 
wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone 
jest na stronie BZP Nr 136881-2009. Tel./fax: (058) 621 72 24, e-mail: gim11gdynia@poczta.fm, 
www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html, www.gim11gdynia.pl.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

na remont przegubów nr 42, 53 i 64 Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej:  http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_.html oraz  ftp://153.19.91.68/
zdiz/przeguby. Termin składania ofert: do dnia 10.09.2009 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie 
Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 
7.30 – 15.30: w sprawach merytorycznych:Teresa Małachowska - Okurowska, tel. (058) 761 20 
23, Bogusław Moniuszko, tel. (058) 761 20 23, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, 
tel. (058) 761 20 88.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro na remont                  
nawierzchni ul. Redłowskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Kopernika

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/redlowska
Termin składania ofert: do dnia 10.09.2009r. o godz. 9.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 7.30 – 15.30: w 
sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska tel. (058) 761 20 21, w sprawach procedu-
ralnych: Kamila Kostkiewicz tel. (058) 761 20 87. 

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze 
przy pokoju 428 – wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres: do 3 lat 
położonych w Gdyni
- przy ul. Kępa Oksywska o pow. 500 m² stanowiącej cz. dz. 616/70 oznaczonej na karcie mapy  
KM 44 obręb Gdynia. Przeznaczenie  przedmiotu  dzierżawy: działka przydomowa. 
- przy ul. Rybaków o pow. 1.100  m² stanowiącej cz. dz. 80/3 oznaczonej na KM 36 obręb Gdynia. 
Przeznaczenie  przedmiotu  dzierżawy: działka ogrodnicza - uprawa zieleni ozdobnej.
-  przy ul. Rybaków  o pow. 1.100 m²  stanowiącej cz.dz.1062/10 oznaczonej na KM 19 obręb Po-
górze. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka  ogrodnicza –  uprawa zieleni ozdobnej.
- ul. Krawiecka 17 o łącznej powierzchni 877 m²  stanowiącej działki dz.79  i dz. 82 oznaczone na  
KM 46 obręb Gdynia. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni:  od 18.08.2009 r. do 07.09.2009 r.

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. 
Rybaków o pow. 1.220 m² cz.dz.80/3 ozna-
czonej na KM 36 obręb Gdynia. Przeznaczenie  
przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza 
– uprawa zieleni ozdobnej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 
21.08.2009 r do 10.09.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje 
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na 
III piętrze przy pokoju 341 wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do dołączenia  poprzez  
oddanie jej  w użytkowanie wieczyste na rzecz   
Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec”, 
położonej przy ulicy B. Dembińskiego ozn na 
km 27 Obręb Gdynia jako działka nr 351/173 
o pow. 93 m².
Wykaz Nr 695/09/V/M stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 
11778/2009/V/M dnia 18.08.2009 r. wywieszo-
ny jest na okres 21 dni od dnia 20.08.2009 r. 
do dnia 10.09.2009 r.

Fundacja „Strefa Tanga”               
nawiąże współpracę z instruktorami

różnych technik tanecznych, w tym tańca 
orientalnego, oraz trenerami tai - chi, jogi, sa-
moobrony lub innych interesujących dziedzin 
związanych z ruchem fizycznym. 
Zapraszamy do współpracy zwłaszcza nauczy-
cieli mających doświadczenie i chęć pracy z 
osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie ży-
ciorysu zawodowego z opisem doświadczeń 
instruktorskich czy trenerskich na adres: ara-
dzyminska@strefatanga.pl

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu dzielnicowego terenu 
rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej w Gdyni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) dokumentacja projektowa- załącznik nr 1a do SIWZ,
b) przedmiar robót - załącznik nr 1b do SIWZ,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 1c do SIWZ,
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/wielunska. Termin składania ofert 10.09.2009r., godz. 
10.30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się 
z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożenna Wróbel tel. (058) 761 20 84 w godz. 7.30 
– 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 8.00 – 16.00. 
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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
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, Bartosz Matejko.
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

Teatr Muzyczny w Gdyni zaprasza na 
warsztaty tańca HIPHOP/NEWSTYLE LADY 
HOP z finalistą 3. edycji You Can Dance 
Michałem Pawłowskim!

Pełen pozytywnej energii i z uśmiechem 
na ustach, uczy techniki tańca w sposób nie 
tylko skuteczny, ale też przyjemny. 

Specjalizuje się w technikach new style / 
new age używając przy tym swoich doświad-
czeń z innych rodzajów tańca nowoczesnego 
i towarzyskiego.

Termin warsztatów: 4, 5, 6 września 
2009

- HIPHOP / NEWSTYLE, godz. 14.00 
-15.30 (3 dni x 1,5 godziny )

- LADY HOP, godz. 16.00 - 17.30 (3 dni x 
1,5 godziny ) wiek - powyżej 14 lat

poziom - średnio zaawansowany 
miejsce - sala baletowa Teatru Muzycz-

nego w Gdyni
Koszt - 100 zł za jeden styl (trzy dni), koszt 

za dwa style – 160 zł (trzy dni).
Zgłoszenia do dnia 30 sierpnia!
edukacja@muzyczny.org
KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania na 

stronie www.teatrjunior.pl
Opłaty za warsztaty należy dokonać w 

podanym terminie zgłoszenia wpisując w 
tytule  „HIPHOP” na konto teatru:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszko-
wej, 

81-372 Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
41 1030 1508 0000 0008 0109 4007. �

Warsztaty w Teatrze Muzycznym

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 
zakupi wózek dziecięcy z lat 50-tych, na 
potrzeby przygotowywanego spektaklu pt.: 
„Tramwaj zwany pożądaniem”.

Serdecznie prosimy o kontakt z Panią 
Ewą Wojciechowską lub Panią Martą Je-

zierną pod numerem telefonu (058) 620 78 
46, (058) 660 59 25 lub 0 509 550 770 bądź 
drogą mailową:produkcja@teatrgombrowi-
cza.art.pl, sekretariat@teatrgombrowicza.
art.pl.                                                         �

Teatr Miejski poszukuje wózka z lat 50-tych XX w.

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz 
MKT „Watra” zapraszają na następujące 
imprezy:

 -  Kanal Elbląski w termnie 27.09.2009 
na trasie Buczyniec - Elbląg

- Wyspa Tropikalna w termnie 23 - 
25.10.2009r

-  Livigno - Włochy - wyjazd narciarski 
do Livigno - Raju dla miłośników białego 
szaleństwa i lubiących zakupy w terminie 
04 -13.12.2009r

-  XV Festyn Archeologiczny w Biskupinie 
w terminie 20.09.2009r.

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 wychowawców 
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozpoczęcie zajęć 19.09.2009r.o 
godz.9.00. Zapisy uczestników i dodatkowe 
informacje 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 kierowników pla-
cówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozpoczęcie zajęć 10.10.2009r.o godz. 
9.00. Zapisy uczestników i dodatkowe infor-
macje 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 pilota. Rozpo-

częcie zajęć 22.09.2009 r. o godz. 18.00. w 
TMG przy ul.Władysława IV 51. 

Szczegóły i zapisy: www.gdynia.pttk.pl 
oraz pod numerem tel. (058) 621 77 51.

 ***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że ruszył już nabór na kurs przewodnika te-
renowego po woj. pomorskim. Rozpoczęcie 
kursu styczeń 2010r. Kurs rozszerzajacy 
uprawnienia przewodnika po Trójmieście.

Szczegóły i zapisy: www.gdynia.pttk.pl 
oraz pod numerem tel. (058) 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że ruszył już nabór na kurs przewodnika 
miejskiego po Trójmieście.

Rozpoczęcie 8.10.2009 r. Szczegóły i za-
pisy: www.gdynia.pttk.pl oraz pod numerem 
tel. (058) 621 77 51.

 ***
OM PTTK W Gdyni zaprasza  do obej-

rzenia wystawy: 45 lat wędrowania z PTTK.
Kol. Edwina Nawrockiego wieloletniego 
Instruktora Krajoznastwa I Przodownika TP. 
Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

Wystawa przedstawia plakietki i odznaki 
turystyczno- krajoznawcze oraz zbiory fila-
telistyczne, wydane w latach 1962 - 2000 
przedstawiające historię i rozwój turystyki 
młodziezowej i krajoznawczej. Szczególną 
uwagę zwraca zbiór odznak i plakietek 
poświeconych ogólnopolskim zlotom stocz-
niowców.

Wystawa otwarta do  28.08.2009 r. 
Wstęp wolny!                                       �

Wiadomości turystyczne 
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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 
Franciszka 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.

***
Klub MW „Riwiera” w Gdyni zaprasza  

do 10.09 w godz. 8.00 - 15.00  na wystawę 
malarską pt.: „Nasze Martwe”. Autorkami 
prac są gdyńskie artystki – siostry Anna Be-
reźnicka – Kalkowska i Olga Bereźnicka 
– Korczewska. 

Pierwsza maluje martwe natury, które za-
skakują sposobem widzenia, kolorystyką, a 
także kompozycją. Przedmioty codziennego 
użytku często, niespodziewanie dla odbiorcy, 
zestawiane są z obiektami budzącymi skraj-
ne emocje, jak na przykład trofea myśliwskie. 
Druga z sióstr specjalizuje się w malarstwie 
akrylowym i pastelowym oraz tworzy tkaninę 
artystyczną.                                              �

Wystawy...

Koncerty... 
30 sierpnia odbędzie się ostatni już z 

cyklu Koncert Muzyki Promenadowej na 
Kamiennej Górze. Wystąpi: Big Band Ire-
neusza Stromskiego.

Prowadzenie koncertu: Krzysztof Dą-
browski.

Wstęp wolny. 
***

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek zaprasza na pierwszy w tym se-
zonie koncert z cyklu Niedziela Melomana. 
6 września o godz. 16.00 w Sali Widowi-
skowej Domu Rzemiosła, ul. 10 Lutego 33 
wystąpi Sopocka Orkiestra Promenadowa 
pod kier. Mariana Stefanowicza. Soliści: 
Julia Iwaszkiewicz - sopran, Krzysztof 
Gasz - tenor.

W programie m.in. arie i duety z oper, 
operetek i musicali: Giueseppe Verdiego, 
Ferenca Lehara, Jmre Kalmana, Fredericka 

Loewego, Johanna Straussa.
Prowadzenie koncertu: Krzysztof Dą-

browski.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w PTTK, 

ul. 3 Maja 27 w Gdyni oraz na godzinę przed 
koncertem. 

***
  „Blues Club”, Gdynia, ul. Portowa 9 

zaprasza na koncert The Włodek Stepu-
ro - klimat rocka, ale kameralnie. Czas: 
niedziela, 13 września 2009, godz. 20.00. 
Wstęp: 5 zł.

***
Teatr Miejski im. W .Gombrowicza, 

ul. Bema 26 zaprasza 24.09 o godz. 
20.00 na recital Ewy Błaszczyk: NAWET 
GDY WICHURA. W grudniu 2006 roku, 
w warszawskim Teatrze Studio odbyła 
się premiera recitalu Ewy Błaszczyk.W 
repertuarze znalazły się utwory napisane 

m.in. przez: Agnieszkę Osiecką, Dorotę 
Czupkiewicz, ks. Jana Twardowskiego, 
Marię Pawlikowską-Jasnorzewską z 
muzyką Jerzego Satanowskiego, Leszka 
Możdżera, Zygmunta Koniecznego, czy 
Włodzimierza Wysockiego. Artystce towa-
rzyszy trzyosobowa grupa muzyków (piano, 
gitara i saksofon). W trakcie koncertów, 
nie tylko duchowym, ale także wokalnym i 
muzycznym (gitara) wsparciem służy córka 
– Marianna Janczarska. Skład zespołu: 
instrumenty klawiszowe: Marcin Partyka, 
gitara i vocal: Andrzej „e-moll” Kowalczyk, 
saksofony: Sebastian Feliciak oraz gitara i 
vocal: Marianna Janczarska.

Bilety: Przedsprzedaż – 60 zł, w dniu 
koncertu – 70 zł. Do nabycia: Salon Mu-
zyczny Puls, ul Waszyngtona 21 (Centrum 
Gemini), tel. (058) 661 32 72.

Informacje, tel. (058) 664 69 60.          �


