
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

27.08.2009 r. w Gdyni - Orłowie, u stóp klifu - Prezydent Gdy-
ni Wojciech Szczurek złożył podpis pod petycją do Ministra 
Ochrony Środowiska w sprawie  utworzenia podwodnego  re-
zerwatu przyrody na obszarze morskim przy Kępie Redłowskiej. 
Dołączył w ten sposób do grona 22 tysięcy osób, które poparły 
ten pomysł. Byli wsród nich takze prof. Krzysztof Skóra i dr 
Eugeniusz Andrulewicz, którzy od lat postulują wiekszą niż 
dotychczas, prawną ochronę tego unikatowego obszaru.

Prezydent wręczył  petycję p. Hannie Dzikowskiej dyrektor 
Regionalnego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Gdańsku z 
prośbą o  przekazanie jej Ministrowi Ochrony Środowiska. Pani 
dyrektor zadeklarowała intensywne starania o jak najrychlejszą 
realizację idei podwodnego rezerwatu u stóp orłowskiego klifu, 
jako naturalnego podmorskiego przedłużenia rezerwatu Kępa 
Redłowska, ustanowionego już w 1938 r.

Rzecz działa sie na  konferencji prasowej stanowiącej oficjal-
ne zakończenie 3-tygodniowej akcji  Greenpeace, pod hasłem  
„BAŁTYK - NAJSŁODSZE MORZE ŚWIATA. CHROŃMY JE”,  
podczas której  w 9-ciu nadmorskich miejscowościach (także w 
Gdyni Orłowie) prezentowano wystawę fotografii podwodnego 
świata Morza Bałtyckiego oraz zbierano podpisy pod petycją.  �

W sprawie podwodnego rezerwatu w Orłowie

W 2009 roku przypada 70. rocznica agre-
sji sowieckiej na Polskę. Data tkwi głęboko 
w sercach i umysłach Sybiraków. 

20 września 2009 roku o godzinie 10.00 
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Kró-
lowej Polski przy ul. Świętojańskiej w Gdyni 
rozpocznie się msza św. w intencji Ojczyzny, 
Sybiraków i Rodzin Katyńskich.

Około godz. 11.30 rozpocznie się uroczy-
stość pod pomnikiem: „W hołdzie zesłańcom 
Sybiru” przy ul. Armii Krajowej, na którą 
serdecznie zapraszają Związek Sybiraków 
w Gdyni, Rodzina Katyńska, Rada Miasta 
Gdyni oraz Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. Uroczystości uświetni występ 
Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wo-
jennej oraz Orkiestra Marynarki Wojennej. � 

Dzień Sybiraka11 września 2001 roku serca nam z trwogi zadrżały,
tego dnia wszyscy byliśmy Nowojorczykami...

Po raz kolejny spotkamy się 11 września 2009 roku by oddać hołd ofiarom terroru.
Wspominać będziemy tego dnia wszystkie niewinne ofiary

ataków terrorystycznych na świecie, by upamiętnić ich życie i los,
którego doświadczyli, a także po to,

by zaprotestować przeciwko bestialstwu i przemocy.
W ósmą rocznicę tych wydarzeń zatrzymajmy się na chwilę

i przypomnijmy tragiczny dzień 11 września 2001 roku, który wstrząsnął
całym demokratycznym światem.

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Program uroczystości, godzina 14.00: 
- wystąpienia oficjalnych gości,
- minuta ciszy,
- złożenie kwiatów, zapalenie zniczy,
- sygnał Państwowej Straży Pożarnej.

Biuro Prezydenta Miasta Gdyni przygoto-
wało dla uczniów nową edycję informatora 
na rok szkolny 2009/2010 – praktyczny 
przewodnik, zawierający kompedium wiado-
mości - od stypendiów, nagród, konkursów 
po propozycje na czas wolny, w tym mapę 
ścieżek rowerowych! Broszura informuje 
także o formach pomocy na jakie mogą 
liczyć uczniowie gdyńskich szkół. Zachęca 
młodzież do aktywnego wypoczynku po 
lekcjach i w weekendy.

Informator został rozesłany do wszystkich 
gdyńskich szkół, które we własnym zakresie 
będą przekazywać go uczniom.

Dodajmy, że pierwszy dzwonek w gdyń-
skich szkołach przywitało 1 września około 
28 tys. uczniów. Aż 2107 spośród nich to 
pierwszoklasiści, w tym 400 sześciolatków. 
Nauka zakończy się 25 czerwca 2010 
roku.

Przewodnik w wersji elektronicznej znaj-
dzie się na stronie: www.gdynia.pl.           �

Uczniowski informator

4 września 2009 r. o godz. 12.00 ropocz-
nie się uroczyste wręczenie dyplomów Ma-
tury Międzynarodowej w III LO im. Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

Choć dyplomy matury międzynarodowej 
przesyłane są w sierpniu to tradycyjnie ich 
uroczyste wręczenie odbywa się na początku 
września. W tym roku do matury między-
narodowej przystąpiło 39 licealistów. Jak 
zwykle wypadli rewelacyjnie. Maturzyści z III 
LO uzyskali średnią ze wszystkich wyników 
– 82%.

Najlepsza okazała się Marta Chabrow-
ska z Gdyni, która zgromadziła 44 punkty na 
45 możliwych do zdobycia. 43 punkty uzy-
skał Konrad Komorowski z Gdyni, a po 42 
– Tomasz Kucharek z Gdyni, Izabela Przy-
lipiak z Gdańska, Maciej Wencel z Gdyni 
oraz Jakub Modrzejewski z Mrągowa. W 
sumie 10 absolwentów zdobyło 40 i więcej 
punktów, a ponad połowa ze zdających (20 
osób) uzyskała 38 i więcej punktów, czyli tyle, 
ile wymagają podczas rekrutacji najlepsze 
uczelnie na świecie.                                  �

Międzynarodowo 
najlepsi

Prof. Jerzy Buzek z wizytą w Gdyni
20 sierpnia br. odpoczywający na Wybrze-

żu Przewodniczący Parlamentu Europejskie-
go prof. Jerzy Buzek odwiedził Gdynię.

Najpierw był gościem młodych uczestni-
ków wakacyjnego kursu biznesowego, pod 
nazwą Gdynia Business Week. Spotkanie 
szybko przerodziło się w bezpośrednią 
rozmowę, z czynnym i dojrzałym udziałem 
młodzieży. Honory gospodarza pełniła tu 
pani v- prezydent Gdyni - Ewa Łowkiel.

Spotkanie z młodymi i ich trenerami 
trwało około półtorej godziny i trwałoby dłu-
żej, gdyby nie zaplanowana kolejna wizyta 
- tym razem w Pomorskim Parku Naukowo 
Technologicznym w Gdyni - Redłowie. Tutaj 
czekał już na znakomitego gościa pan pre-
zydent Wojciech Szczurek.

Nieprzypadkiem właśnie Park był punk-
tem programu wizyty prof. Buzka w Gdyni. 
PPNT funkcjonuje i znakomicie się rozwija 
dzięki znacznej pomocy finansowej Unii 
Europejskiej.

Pan profesor obejrzał w nim najpierw 
Centrum Nauki Experyment, w którym zresz-
tą doszło do miłego a zupełnie przypadko-
wego spotkania z przybyłym tu z wnuczkami 

Bogdanem Lisem. Obaj panowie ucieszyli 
się niezmiernie z tego spotkania.

Wnętrza Parku, rozmowy z kilkoma par-
kowymi firmami - realizującymi innowacyjne 
projekty z różnych dziedzin (biotechnologie, 
projektowanie, IT) wywarły na gościu wiel-
kie, pozytywne wrażenie, które wyrażał z 
właściwą sobie spontanicznością. Bardzo 
był zbudowany informacją, że gdyński Park, 
m.in. dzięki dotacji UE - do połowy 2012 
r. zwiększy się 6-krotnie stwarzając nowe 
szanse młodym firmom.

fot. Dorota Nelke
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Do 20 września, Gdynia będzie gościć 
największe i najpiękniejsze wycieczkowce 
świata. Sezon zakończy wizyta statku Eme-
rald Princess, który od 21.08 ma wmurowa-
ną tablicę w Alei Statków Pasażerskich na 
nabrzeżu Pomorskim.

Oto lista tych, które zawiną do Gdyni w 
dniach od 4 do 11 września 2009 roku:

EUROPA (Bahama) 198,60 m 4.09 godz. 
07.00 -15.00

SAGA ROSE (Bahama) 188,88 m  5.09 
godz. 9.00 - 18.00

MEIN SCHIFF (Malta) 264,00 m 6.09 
godz. 7.00 - 17.00

COSTA MAGICA (Włochy) 273,00 m 8.09 
godz. 8.00 - 18.00

EMERALD PRINCESS (Bermudy)  288,70  
m 10.09. godz. 9.00 - 18.00

ZENITH (Malta) 207,87 m 10.09 godz. 
14.30- .20.00

COSTA MEDITERRANEA(Włochy)  
292,50 m 10.09 godz. 7.30 -.12.30

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

Wycieczkowce w porcie

26 sierpnia 2009 r. odbyła się XXXIV, 
w bieżącej V kadencji samorządu, sesja 
Rady Miasta Gdyni, podczas której zostały 
przegłosowane 23 uchwały. Poniżej najważ-
niejsze z nich:

- Zmiany w budżecie miasta Gdyni na 
rok 2009

W wyniku zmian budżet miasta Gdyni wy-
nosi po stronie: dochodów – 912.149.007 zł, 
wydatków – 1.085.777.536 zł, przychodów 
– 220.649.288 zł, rozchodów – 47.020.759 
zł.

- Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Drogi Czerwonej

Radni uchwalili plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w 
Gdyni, w rejonie Drogi Czerwonej – odcinek 
południowy. Granice obszaru przebiegają: 
od zachodu – wzdłuż ul. Inżynierskiej i dalej 
w kierunku południowym obejmując teren 
projektowanej Drogi Czerwonej i tereny po-
łożone w jej bezpośrednim sąsiedztwie, od 
południa – granica administracyjna miasta 
Gdyni (na styku z Sopotem), od wschodu 
– wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk 
– Gdynia), od północy – wzdłuż ul. Prze-
myskiej.

- Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2010 r.

Gdyński program współpracy miasta z 
organizacjami pozarządowymi jest wskazy-
wany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej jako jeden z siedmiu wzorcowych.

Dokument jest wynikiem konsultacji oraz 
wymiany doświadczeń pomiędzy samorzą-
dem gdyńskim a gdyńskimi organizacjami 
pozarządowymi. Program wskazuje prio-
rytety dotyczące współpracy obu stron na 
nadchodzący rok. Zadania miasta obejmują 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
seniorów, w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, profilaktyki uzależnień, ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, w zakresie edukacji, oświaty 
i wychowania, kultury i tradycji, upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży, pomocy społecznej, promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, wspierania organi-
zacji pozarządowych i wolontariatu oraz 
w zakresie współpracy międzynarodowej. 
Efektem realizacji wspólnie podejmowanych 
projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności 
obywateli w kształtowaniu społeczności lo-

kalnej, zwiększanie poczucia odpowiedzial-
ności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie 
i tradycję. 

- Nowe ulice w nowej dzielnicy Gdyni
Ulicom wytyczonym  w nowej, błyska-

wicznie rozwijającej się dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino nadano następujące nazwy: 
Gen. Mariusza Zaruskiego, Augustyna 
Krauzego (pierwszego burmistrza Gdyni), 
Tarasa Szewczenki, Mieczysławy Pobłockiej, 
Joachima Joachimczyka, Henryka Szymań-
skiego, Janki Bryla, Wiesławy Kwiatkowskiej, 
Leona Kąkola, Benedykta Porożyńskiego, 
Bernarda Mysliwka, Bpa Antanasa Baranau-
skasa , Janki Bielak , Edmunda Śmierzchal-
skiego, Franciszka Kubackiego, Bolesława 
Polkowskiego. Są wśród tych patronów głów-
nie osoby zasłużone dla naszego miasta w 
walce niepodległościowej jak i w twórczości 
czy pracy naukowej lub społecznej. 

- Nowości w systemie płatnego parko-
wania

Osoby niepełnosprawne nie tylko za-
trudnione w Strefie Płatnego Parkowania, 
ale również  zamieszkujące w niej, będą 
mogły na podstawie abonamentu typu „N” 
parkować na całym obszarze strefy. Cena za 
taki abonament (miesięczny lub 30-dniowy) 
wynosi 20 zł.

Uchwała Rady zlikwidowała możliwość 
nabycia abonamentu typu „M” (20 zł za mie-
siąc lub 30 dni) przez osoby zameldowane 
w Strefie Płatnego Parkowania na pobyt 
czasowy. Od momentu powstania SPP, czyli 
od 1 sierpnia, aż 250 osób zameldowało się 
na pobyt czasowy w strefie, a 240 z nich od 
razu wystąpiło o abonament. 

Zgodnie ze zmianami opłata dodatkowa 
za brak opłaty za parkowanie lub przekro-
czenie czasu opłaconego parkowania ulega 
pomniejszeniu do 20 zł w przypadku wniesie-
nia jej do końca następnego dnia funkcjono-
wania SPP (a nie jak było wcześniej do godz. 
15.00 następnego dnia). Radni uchwalili 
jednak, że opłata może ulec obniżeniu z tego 
tytułu tylko dwukrotnie w ciągu jednego roku 
kalendarzowego.

Pełna treść uchwał dostępna jest w wersji 
elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.
pl/wladze/rada/uchwaly/5733_58256.html. �

Po sesji Rady Miasta Gdyni
Zakończył się konkurs pt. „Losy wojenne 

Gdyni w latach 1939-1945, obraz walki i 
okupacji” pod patronatem Prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka. Komisja w składzie:

- prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki - prze-
wodniczący,

- prof. dr hab. Piotr Semków,
- prof. dr hab. Bogdan Zalewski,
- mgr Kazimierz Iwaszko - sekretarz,
spośród prac nadesłanych z 6 szkół, do 

finałowego rozstrzygnięcia zakwalifikowała 
opracowania uczniów z III, IV, VI, X i XII 
Liceum Ogólnokształcącego i przyznała:

- I nagrodę, Kamilowi Hoppe z X LO za 
pracę, Obraz i losy Gdyni w latach 1939-
1945,

- II nagrodę, Mikołajowi Karolowi Ślęza-
kowi z III LO za pracę, Obraz Gdyni we wrze-
śniu 1939r. Lądowa Obrona Wybrzeża,

- III nagrodę, Kamili Mrozowskiej z XII 
LO za pracę, Obrona Gdyni we wrześniu 
1939r.

Ponadto komisja zakwalifikowała pra-
cę Kamila Hoppe do druku w Zeszytach 
Gdyńskich nr 4, wydawanych przez WSKS 
oraz zaprosiła laureata do zaprezentowania 
fragmentów nagrodzonego opracowania, 
podczas gdyńskiej konferencji upamiętnia-
jącej 70. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, organizowanej przez WSKS i IPN w 
poniedziałek 14 września 2009r. w sali Rady 
Miasta Gdyni. Podczas tej konferencji nastą-
pi rozdanie nagród laureatom konkursu. �

Laureaci konkursu 

Od 14 września w dziekanacie Wyższej 
Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy 
ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/, 
można będzie otrzymać dwie książki doty-
czące Gdyni. Uczelnia wydała nowy, czwarty 
już numer Zeszytów Gdyńskich, w których 
zamieszczono referaty zaprezentowane w 
lutym, na kolejnej konferencji, poświęconej 
tożsamości kulturowo - cywilizacyjnej Gdyni. 
Wśród różnych opracowań  zamieszczonych 
w Zeszytach, szczególnie interesujące są 
artykuły: A. Chodubskiego: „Jednostka 
a kształtowanie życia społeczno-politycz-
nego społeczności lokalnej”, M. Kłusaka: 
„Obywatel w przestrzeni publicznej miasta”, 
M. Szmytkowskiej: „Tożsamość miejsc i 
ludzi. Gdynia i gdynianie” czy J. Wąsowi-
cza o posłudze duszpasterskiej ks. Jastaka 
podczas strajków gdyńskich stoczniowców 
i portowców.

Ponadto Zeszyty zawierają opracowania 
dotyczące losów Gdyni podczas obrony i 

okupacji miasta w czasie II wojny światowej. 
W tej części publikacji warto przeczytać 
opracowania: M. Kardasa: „Jak to Gdynia 
kawaleria stała”, K. Małkowskiego: „O 
żołnierzach włoskich w Gdyni w okresie 
międzywojennym i w czasie II wojny świa-
towej”, E. Grot „O ludobójstwie gdynian w 
Piaśnicy” czy opracowanie H. Głogowskiej 
pt. „Gdynia 1939 w życiu i twórczości Janki 
Bryla”, białoruskiego pisarza, obrońcy Kępy 
Oksywskiej, która to obrona i przeżycia 
wojenne wywarły decydujący wpływ na całą 
twórczość literacką pisarza, od niedawna 
patrona jednej z ulic gdyńskich. Tematykę 
historyczną zamykają artykuły poświęcone 
marynarce wojennej. J. Będźmirowski 
pisze o znaczeniu Marynarki Wojennej w 
polskiej polityce zagranicznej okresu mię-
dzywojennego, zaś B. Zalewski o wkładzie 
Marynarki Wojennej w rozwój gospodarczy 
Gdyni w latach 1945 - 1989.

Druga książka pt. „Polski wrzesień 1939 

w Gdyni”, autorstwa profesorów G. Piwnic-
kiego i B. Zalewskiego, opisuje historię 
obrony naszego miasta we wrześniu 1939 r.  
W pierwszej części autorzy charakteryzują 
sytuację społeczno - polityczną i militarną 
Gdyni w przededniu wybuchu wojny, następ-
nie przechodzą do oceny miejsca naszego 
miasta w planach obrony Wybrzeża i Polski, 
uwzględniając przy tym niemieckie założenia 
operacyjne dla tej części naszego kraju. 
Wiele miejsca poświęcają obronie Kępy 
Oksywskiej i działalności pułku gdyńskiego. 
W książce możemy przeczytać wspomnienia 
obrońców Kępy: A. Pawelca i K. Romanow-
skiego oraz poznać sytuacje panującą w 
Gdyni w pierwszych dniach po zajęciu miasta 
przez Niemców. Publikacja zawiera wiele 
fotografii, wykresów i map oraz wyszcze-
gólnienie miejsc pochówków bohaterskich 
obrońców Gdyni i Wybrzeża.

Wydanie książek zostało dofinansowane 
ze środków Miasta Gdyni.                        �

Nowe książki o Gdyni
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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:

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. Konwa-
liowa 1, 81-651 Gdynia, tel. (058) 624 66 11, 
e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl �

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

17 września 2009 r. (czwartek)
Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

18 września 2009 r. (piątek)
Witomino, Chwarzno - Wiczlino

godz. 8.30 Zespół Szkół Budownictwa Okrę-
towego, ul. Energetyków 13 a
godz. 9.00 SP nr 39, ul. Unruga 88
godz. 9.30 Zespół Szkół nr 12, ul. Suchar-
skiego 10
godz.10.00 Zespół Szkół nr 11, ul. Poręb-
skiego 21
godz. 10.30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 1, ul. Płk. Dąbka 277
godz. 11.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 4, ul. Płk. Dąbka 207
godz. 11.30 SP nr 28, ul. Zielona 53
godz. 12.00 SP nr 33, ul. Godebskiego 8
godz. 12.30 V LO, ul. Dickmana 14
godz. 13.00  Zespół Szkół Zawodowych nr 1, 
ul. Śmidowicza 49
godz. 13.30 SP  nr 6 ul. Cechowa 22
godz. 14.00-14.30  Zespół Szkół Katolickich 
Pl. Św. Andrzeja

godz. 9.00 Samorządowa SP nr 37, ul. Wicz-
lińska 93
godz. 9.40  Zespół Szkół nr 15, ul. Jowisza 
60
godz. 10.10 Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 
4/6
godz. 10.40 Pierwsza Społeczna SP w Gdyni, 
ul. Strażacka 15
godz. 11.10 Samorządowa SP nr 35, ul. 
Uczniowska 1
godz. 11.40 – 12.10 Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 3, ul. Narcyzowa 6

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-
kańców na festyn rodzinny „Pożegnanie 
lata”, który odbędzie się 5.09.2099 roku (so-
bota) przy stawku (ul. Kwiatkowskiego i Płk. 
Dąbka) w godzinach od 13.00 do 22.00.

***
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.

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „BAŁTYK” 

oraz Rada Dzielnicy „Witomino Radiostacja” 
zapraszają  12.09.2009 r o godz. 16.00 na 
Festyn  Rodzinny z  okazji 50 - lecia Spół-
dzielni Mieszkaniowej  „Bałtyk”. 

W programie: 
godz. 16.00 - 19.00 - część dla dzieci i 

rodziców -  konkursy z nagrodami, przedsta-
wienie, konkurs plastyczny, dyskoteka

godz. 19.00 - 22.00 część dla dorosłych  
konkursy, skecze, taniec orientalny, biesiada, 
występy zespołu muzycznego, ognisko,

godz. 22.00  - pokaz ogni sztucznych z 
muzyką

Festyn odbędzie się na łączce za Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących przy ul. 
Narcyzowej, Gdynia - Witomino. Bliższe 
informacje: tel.: (058) 624 12 91. �

Festyny rodzinne

I Turniej X Mistrzostw Gdyni w Tenisie 
Stołowym startuje 5 września (sobota) w 
Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni (ul. 
Zielona 53).

Mistrzostwa przeznaczone są dla wszyst-
kich chętnych, nie tylko dla młodzieży. Jak 
dotąd najstarszy zgłoszony uczestnik ma 
77 lat. Średnio w zawodach bierze udział 
około 100 osób.

Zapisy prowadzi p. Darek Lunkowski, 
tel. 509 256 122.

Można także zgłaszać się tuż przed 
zawodami.

Zapisy do kategorii dziecięcych i młodzie-
żowych – godz. 8.00-9.00:

- Kat. rocznik 2000 i młodsi (dziewczęta i 
chłopcy) / (klasa I-III),

- Kat. rocznik 1997-1999 (dziewczęta i 
chłopcy) / (klasa IV-VI),

- Kat. rocznik 1992-1996  (dziewczęta 
i chłopcy) / (gimnazjum i I, II klasa szkoły 
średniej).

Zapisy do kategorii Open (do 45 lat i po-
wyżej 45 lat) – godz. 13.00-14.00

Organizatorami mistrzostw są: Uczniow-
ski Klub sportowy „Orlik”, Szkoła Podsta-
wowa nr 28 w Gdyni, Gdyński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Rada Dzielnicy Oksywie.

X Mistrzostwa Gdyni w Tenisie stołowym 
dofinansowuje miasto Gdynia. �

X Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym

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 - Samodzielny 
Referat Kontroli Finansowej, (dotychczaso-
wa 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

Akademia Nauki zaprasza na „Dni Otwar-
tych Drzwi” czyli 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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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  9.09 - Krzysztof Surgoft, 
16.09- Maria Czerwiec, 23.09 - Barbara 
Łończuk, 30.09 - Krzysztof Borkowski. 
9.09 -w godz.17.00 -18.00 dyżurować będzie 
radny Miasta Marcin Horała. 16.09 w godz. 
17.00 -18.00 dyżurować będą funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej

***
Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że-

Biuro Rady jest czynne w środy i czwartki w 
godz.12.00 -19.00.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino - ad-

res 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. 
***

Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 
w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 rad-
ni pełnią dyzury w każdy czwartek w godz. 
17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 10.09 
- Rafał Daniluk, 17.09 - Halina Raszka, 
24.09 - Teresa Dyszlewicz. Funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej pełnić będa dyżur 17.09 
w godz. 17.00 - 18.00. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców, że do 1.09.2009 r. biuro Rady 
będzie nieczynne z powodu urlopu. 

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje: w dniu 

7 września w godzinach 17.00 -19.00 , w 
siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Staffa 10, 
dyżur pełni radny dzielnicy Robert Werdon, 
a w godzinach 17.00 -18.00 dyżur pełnią 
funkconariusze Straży Miejskiej.

***
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 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 zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dy-
żury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Cze-
remchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 56 21. 
I tak: 9.09. - Elżbieta Daszke, 16.09. - Maria 
Dombrowska, 23.09. - Beata Kalinowska, 
30.09.- Anna Kamińska. W I środę m-ca w 
godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta 
Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II 
środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, 

że dyżury radnych dzielnicy odbywają się 
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: 
10.09 - Anetta Głazik, 7.09 w godz. 17.00 
- 18.00 - Andrzej Bień. 

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 najbliższy 
miesiąc: 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 Leśniczów-

ka 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

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
serdecznie zaprasza Seniorów do nauki.

Zapisy na rok akademicki 2009/2010 
na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
odbędą się w trzech terminach:

- od 15 – 17 września 2009 r. w godz. 9.00 
– 15.00 w sali wykładowej (na pierwszym 
piętrze) Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości,

- od 21 – 23 września 2009 r. w godz. 9.00 
– 15.00 w sali wykładowej (na pierwszym 
piętrze) Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości,

- od 24 –  29 września 2009 r.  w godz. 
9.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Aktywno-
ści Seniora.

Informacje dla nowych studentów 
GUTW:

Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, 
ukończony 60 rok życia.

Potrzebne dokumenty:

• dowód osobisty, 
• dwa zdjęcia - podpisane (imię, nazwisko, 

PESEL do wyrobienia indeksu i legitymacji 
studenta GUTW.

Opłaty:
- 20.00 zł/semestr za trzy przedmioty do 

wyboru,
- 40.00 zł/semestr za każdy lektorat ję-

zyka obcego,
- 40.00 zł/semestr za kurs komputerowy 

niezależnie od miejsca jego odbywania.
Istnieje możliwość opłaty za dwa seme-

stry z góry.
Wykłady na Gdyńskim Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku rozpoczną się 5 paździer-
nika 2009 r. 

Zapisy na zajęcia pozauniwersyteckie 
organizowane przez Centrum Aktywności 
Seniora odbędą się w terminie:

- od 24 – 29 września 2009 r. w godz. 
9.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Aktywno-

ści Seniora.
Informacje dla nowych uczestników 

zajęć:
Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, 

ukończony 60 rok życia.
Potrzebne dokumenty:
• dowód osobisty. 
Opłaty:
- 20.00 zł/semestr  za trzy zajęcia do 

wyboru,
- 40.00 zł/semestr za uczestnictwo w 

dowolnej ilości zajęć.
Istnieje możliwość opłaty za dwa seme-

stry z góry.
Zajęcia pozauniwersyteckie organizo-

wane przez Centrum Aktywności Seniora 
rozpoczną się 5 października 2009 r.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
gdyńskich Seniorów. Proponujemy szeroką 
i zróżnicowaną ofertę zajęć. �

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów
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Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy i koty 
ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Wanda to wysterylizowana sunia, średniej 
wielkości, w średnim wieku. Już od pieciu lat 
zamieszkuje schroniskowy boks. Wanda jest 
psem typowo domowym, który do dzisiaj nie 
do końca odnajduje się w schroniskowych 
warunkach. Przestraszona, uległa, zagubio-
na, przy czym bardzo łagodna. Początkowo 
raczej nieufna, ale nie agresywna. Potrze-
buje trochę czasu, by zaufać nowo poznanej 
osobie, przy bliższym poznaniu widać jednak 
jak bardzo tęskni za człowiekiem i prawdzi-
wym domem. �

Wystawki czas zacząć!

1. Podczas „wystawek” zbierane będą je-
dynie odpady wielkogabarytowe, takie jak: 

• meble, 
• sprzęt RTV i AGD,
• armatura sanitarna, 
• pojedyncze sztuki elementów stolarki 

budowlanej (okna, drzwi, itp.),
• dywany, skrzynki, rynny, opony (poje-

dyncze sztuki) itp.
2. W celu usprawnienia przebiegu zbiórki 

prosimy osoby chcące skorzystać z „wy-
stawki”, o wystawienie ww. odpadów w dniu 
zbiórki najpóźniej do godziny 12.00.

Odpady komunalne należy wyrzucać 
do standardowych pojemników na odpady 
znajdujące się na posesji.

3. O wszystkich miejscach, które zostały 
zaśmiecone odpadami innymi, niż wymienio-
ne w punkcie 1, będzie informowana Straż 
Miejska, która ma prawo do karania osób 
odpowiedzialnych za zaśmiecanie miasta.

4. Wszelkie zapytania, problemy prosimy 
kierować na adres:

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

• P.R.S.P. SANIPOR, ul. Sportowa 8, 81-
300 Gdynia, tel. (058) 660 96 20 lub (058) 
690 28 33

• P.P.U. METALPOL, ul. Tatrzańska 11, 
84-320 Rumia, tel. (058) 671 52 25. �

Tura
jesienna SANIPOR METALPOL

26.09 Śródmieście, Kamienna Góra Działki Leśne

03.10 Orłowo, Mały Kack Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

10.10 Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo Witomino-Radiostacja, Witomino-
Leśniczówka, Chwarzno-Wiczlino

17.10 Chylonia, Cisowa,Pustki Cisowskie-
Demptowo Grabówek, Leszczynki

24.10 Pogórze,Obłuże Oksywie,Babie Doły

Wszystkich miłośników sportów i sztuk 
walki serdecznie zapraszamy na elitarny 
turniej Submission Fighting. Jest to formuła 
walki, w której wykorzystuje się elementy 
styli „chwytanych” takich jak zapasy, judo 
czy brazylijskie jiu-jitsu.

W turnieju weźmie udział 32 najlepszych 
polskich zawodników, co gwarantuje naj-
wyższy poziom imprezy i widowiskowość 
pojedynków. Zawody odbędą się 5 września 
2009 od godz. 10.00 w hali Szkoły Sztuk  
Walki „Galeon”, ul. Morska 91 w Gdyni. 

Wstęp wolny!
Szczegóły na stronie www.bjj.gdynia.pl �

Zaproszenie na zawody

Przywołaj niezapomniane chwile, które 
przeżyliśmy podczas zlotu żaglowców The 
Tall Ships’ Races i... podziel się nimi. Pre-
zydent Gdyni ogłosił konkurs fotograficzny 
„Gdynia pod żaglami”.

W zamierzeniach organizatora konkursu 
nadesłane zdjęcia powinny zatrzymać nie-
zwykłe chwile związane z tym niecodzien-
nym wydarzeniem, a także oddać klimat 
żeglarskiej Gdyni oraz atmosferę i ducha 
święta ludzi morza, jakim niewątpliwie jest 
„The Tall Ships’ Races”.

To największe i najważniejsze wydarzenie 
w świecie żeglarskim wzbudziło nie tylko 
ogromne zainteresowanie wśród miesz-
kańców, ale także przyciągnęło do Gdyni 
wielu gości z kraju i zagranicy. Nasze miasto 
przypomniało w ten sposób, że jest kolebką 
polskiego żeglarstwa, a ludzie morza znajdą 
w nim zawsze swój dom i przyjaciół.

Na zdjęcia czekamy do 11 września 
2009 roku.

Zwycięzcy, wyłonieni przez kapitułę 
konkursu, otrzymają aparaty fotograficzne 
ufundowane przez firmę Sony.

W skład kapituły wchodzą osoby zajmu-
jące się fotografią, wśród których wymienić 
należy zwycięzcę ostatniej edycji coroczne-
go konkursu „Gdynia – tradycyjnie nowocze-
sna”. Jury przewodniczyć będzie znakomity 
dziennikarz i fotograf, świetny portrecista 
Czesław Czapliński. Konkurs zakończy 
wystawa, której otwarcie połączone będzie 
z uroczystym wręczeniem nagród.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.gdynia.pl oraz w Biurze Pre-
zydenta (Urząd Miasta Gdyni, pok. 114, I 
piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konkursie!

***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 

ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego 
„Gdynia w fotografii” pod hasłem „Poszu-

kiwacze dawnej Gdyni”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni.

Do udziału w konkursie zapraszamy 
wszystkich miłośników Gdyni, którzy potra-
fią przez obiektyw fotograficzny dostrzec 
i utrwalić piękno naszego miasta i jego 
mieszkańców. 

Celem tej edycji konkursu jest przypo-
mnienie i popularyzacja zabytków architek-
tury i nie tylko, przypominających o historii 
naszego miasta. Na terenie stosunkowo 
młodej Gdyni mamy wiele obiektów archi-
tektury i przyrody, które znajdują się, lub 
powinny się znaleźć w rejestrze zabytków. 
Miłośnicy fotografowania mają okazję poka-
zać jak obecnie wyglądają obiekty, często 
niepowtarzalne lub wyjątkowe, związane z 
historią Gdyni.

Uczestników konkursu zachęcamy do 
zapoznania się z rejestrem zabytków Gdyni. 
Mile widziane będą również prace pokazu-
jące obiekty historyczne, nie ujęte jeszcze 
w rejestrze. Każdy uczestnik może złożyć 
maksymalnie 3 prace, w formacie 20 cm x 
30 cm czarno - białe lub barwne.

Zdjęcia należy składać w filiach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Dziale Instruk-
cyjno - Metodycznym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV, 
81-423 Gdynia, do 20 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa fo-
tografii nastąpi 3 grudnia 2009 r. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie www.
mbpgdynia.pl oraz w placówkach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni. Autorzy najlep-
szych prac otrzymają nagrody książkowe.

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

Konkursy fotograficzne dla wszystkich 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zawiadamia mieszkańców Gdyni o 
kolejnych terminach bezpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, tzw. „wystawek”:

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
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Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły ar-
tystycznej w roku 2009/2010 na zajęcia 
artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne 
dla dzieci od 3 lat i młodzieży. Obejmują 
wszystkie formy aktywności twórczej dziec-
ka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pa-
mięć, koordynację ruchową, poczucie wiary 
i pewności siebie. Dziecko poprzez zabawę 
zdobywa szereg nowych umiejętności. W 
programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, 
gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, 
zabawy, konkursy, festiwale, koncerty, 
nagrania studyjne, udział w programach 
telewizyjnych.

Zajęcia odbywają się w Gdyni: Wielki 
Kack, ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne 
ul. Kwidzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 
25/29. Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-
mail: iwonaguberska@wp.pl.

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

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

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

semestralne kursy językowe przygotowane 
specjalnie dla Seniorów. Proponuje kursy 
języków hiszpańskiego, włoskiego, angiel-
skiego i niemieckiego oraz francuskiego i 
rosyjskiego, każdy kurs na dwóch pozio-
mach zaawansowania. Początek już we 
wrześniu 2009 r. 

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

***
Gdyńska YMCA zaprasza SENIORÓW 

na zajęcia w ramach projektu  GDYNIA 55+, 
dofinansowanego z budżetu Miasta Gdyni.
Zapisy od 7 września 2009 r. (poniedziałek) 
w godzinach 9.00 - 15.00 w siedzibie YMCA, 
ul. Żeromskiego 26 w Gdyni. Oferta: 

- Studium Ruchowe dla Seniorów: Cho-
reoterapia, Gimnastyka Mózgu, Gimnastyka 
Rekreacyjna, Gimnastyka Rehabilitacyjna 
Qi-Gong, Paneurytmia, Turystyka  piesza,

- „Żyj z Pasją ”- zajęcia hobbystyczne: 
Brydż, Szachy, Florystyka, Hafciarstwo, Szy-
dełkowanie ,Krawiectwo, Wizaż, Fotografia 
cyfrowa, Piosenka biesiadna, Esperanto, 
Enologia,

- Studium Artystyczne dla Seniorów; 
Terapia przez sztukę, Malarstwo, Rysunek 
artystyczny, Grafika artystyczna, Tkactwo 
artystyczne, Witraż, Batik.

***
Gdyńska YMCA zaprasza do zapisów na  

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
nowym roku szkolnym 2009/2010. Gdyń-
ska YMCA od prawie dwudziestu lat służy 
mieszkańcom Gdyni bogatą ofertą otwartych 
zajęć: sportowych, edukacyjnych, artystycz-
nych, hobbystycznych, nauki j. angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, 
francuskiego,włoskiego, hiszpańskiego, 
esperanto i polskiego dla obcokrajowców. 
Gwarantuje dobre warunki, ciekawy pro-
gram, a przede wszystkim najlepszą kadrę 
instruktorską. 

YMCA GDYNIA, ul. Żeromskiego 26,Gdy-
nia, tel. (058) 620 31 15. Dokładny opis zajęć 
na: www.gdynia.ymca.pl

***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych 

w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Me-
dycznych) ogłasza nabór na następujące 
kierunki kształcenia: technik masażysta - 2 
lata (dzienny), ratownik medyczny - 2 lata 
(dzienny), technik usług kosmetycznych - 2 
lata (dzienny i zaoczny), opiekun w domu 
pomocy społecznej - 2 lata (zaoczny), opie-
kunka dziecięca - 2 lata (dzienny i wieczo-
rowy), opiekunka środowiskowa- 1 rok (za-
oczny), opiekun medyczny - 1 rok (dzienny 
i zaoczny). Szkoła jest bezpłatna. Adres: ul. 
Żeromskiego 31, 81 - 346 Gdynia, tel. (058) 
620 81 17, fax (058) 661 43 71.

***
Zespół Folklorystyczny „Gdynia” ogłasza 

nabór dla wszystkich zainteresowanych pań 
(do 30-tego roku życia) i panów (do 35-tego 
roku życia). Zainteresowane osoby zaprasza 
w każdy poniedziałek o godz. 18.30 do ka-
wiarenki która mieści się w budynku Centrum 
Stella Maris w Gdyni przy ul. Portowej 2.

W razie jakichkolwiek pytań należy kon-
taktować się z z prezesem zespołu - Jerzym 
Płotką pod numerem tel. 0 510 608 087.

Informacje dotyczące Zespołu Folklory-
stycznego „Gdynia” można  znaleźć na stro-
nie internetowej: www.zespgdynia.gower.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 
dzieci 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, 0 503 114 336; e-mail: gdynia@
ogniskomuzyczne.pl; www.ogniskomuzycz-
ne.pl

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni za-

prasza na zajęcia:
- GRY PLANSZOWE - od września w 

Młodzieżowym Domu Kultury rozpoczyna 
swoją działalność Koło Miłośników Planszó-
wek. Gra w planszówki, takie jak Osadnicy 
z Catanu, Carcassonne, Blokus, Ingenious 
czy Ticket to Ride gwarantuje nie tylko dobrą 
rozrywkę, ale również uczy podejmowania 
decyzji i ryzyka oraz rozwija logiczne my-
ślenie. Dzieci i młodzież już od 8 września 
zapraszamy w każdy wtorek i piątek od 
16.00 do 19.00. 

- PRACOWNIA TEATRALNA - niepo-
wtarzalne i wyjątkowe interpretacje tekstów 
literackich oraz wystawianie małych form 
teatralnych to propozycja dla młodzieży 
zainteresowanej teatrem. Podczas prób 
uczestnicy pracują nad ruchem scenicznym, 
emisją głosu, dykcją i improwizacją. Posłu-
gują się rekwizytami i grają w kostiumach, co 
wzbogaca ich poszukiwania twórcze. Zajęcia 
dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat pod opie-
ką znakomitej aktorki Hanny Kownackiej 
odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 
16.30 – 18.30.

- KLUB LITERACKI - jest  zaproszeniem 
dla młodzieży, która lubi czytać i uprawiać 
twórczość poetycką oraz prozatorską. Celem 
zajęć jest nauka i doskonalenie warsztatu 
literackiego: poznanie i stosowanie różnych 
systemów wersyfikacyjnych, zastosowaniem 
tropów i figur stylistycznych. Zajęcia wzbo-
gacają ekspresywne i impresywne wartości 
wypowiedzi, dają możliwość do interesu-
jącego wypowiadania siebie i poprawiają 

estetykę słowa. Zajęcia dla młodzieży w 
wieku 15 – 18 lat odbywają się w piątki godz. 
16.30 – 18.30. 

- KLUB EUROPEJSKI  czyli „Szafa pro-
jektów” – to nazwa nowopowstałego klub. 
Zajęcia realizowane w klubie skierowane 
są do młodzieży w wieku 15 – 18 lat. Ce-
lem zajęć jest przygotowanie młodzieży do 
tworzenia i realizacji projektów lokalnych 
oraz międzynarodowych, konstruowania 
budżetów, pozyskiwania funduszy na reali-
zację własnych pomysłów i pasji. Uczestnicy 
klubu będą mieli możliwość m.in. nawiązy-
wania kontaktów z młodzieżowymi grupami 
zagranicznymi, kontaktu z wolontariuszami 
europejskimi przebywającymi w Polsce, 
poznania Programów Europejskich współfi-
nansujących działania młodzieżowe. 

Spotkanie organizacyjne 8 września  o 
godz.17.00.

***
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 

***
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

***
Yacht Klub Polski Gdynia zaprasza na 

kurs żeglarski na stopień żeglarza i ster-
nika jachtowego. Zajęcia rozpoczynają się 
9.09.2009 r o godz.17.00. i odbywają się  w 
każdą środę o  godz. 17.00 w sali wykłado-
wej - wejście od strony basenu jachtowego

Tel. (058) 620 17 01, 0 604 21 53 54.
***

Placówka Muzyczna Forte zaprasza 
wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a 
także dorosłych - na zajęcia nauki gry na 
elektronicznych instrumentach klawiszo-
wych - keyboard’ach.

W ramach zajęć zainteresowani zdoby-
wają praktyczne umiejętności gry na instru-
mentach klawiszowych oraz niezbędną do 
gry wiedzę teoretyczną. Zapisy na zajęcia 
odbywają się pod nr tel. 0 601 65 03 63 lub 
(058) 661 90 17 oraz w czasie spotkania 
organizacyjnego, które odbędzie się w 
czwartek 10 września 2009 r. o godz. 17.30, 
w budynku YMCA , ul. Żeromskiego 26, sala 
11(I piętro).

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej zaprasza na kusy języka francuskie-
go dla dzieci od lat 6, młodzieźy i dorosłych. 
Wszystkie poziomy, przygotowanie do ma-
tury, DELF-u, konwersacja z Francuzem w 
nowym roku szkolnym 2009/2010. Zaprasza 
również na włoski i hiszpański. Uwaga! Są 
jeszcze wolne miejsca na intensywnych 
kursach wrześniowych w terminie 7-19 
września.

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

Zapisy do...



Gdynia, 4 - 10 września 2009 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr  917

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

VITA-MED. Centrum Opieki Medycznej 
Sp. z o.o. W Gdyni ul. Wejherowska 59

Zaprasza na bezpłatne badanie osteopo-
rozy 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). 

R e j e s t r a c j a  t e l e f o n i c z n a  ( 0 5 8 ) 
664 39 19, lub osobista w pokoju nr 5.

***
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

 ***
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 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 
„Mrowisko”zaprasza:

- do nowej świetlicy socjoterapeutycznej 
w Gdyni Dąbrowie ul. Nagietkowa 73 przy 
Zespole Szkół nr 14 na zajęcia edukacyjne, 
socjoterapeutyczne, korepetycje, konsul-
tacje pedagogiczne i psychologiczne, po-
rady oraz warsztaty sportowe, plastyczne, 
muzyczne.

Zapisy od godz. 13.00 do 18.00. 
Świetlica czynna: poniedziałek i środa 

13.00 - 18.00; wtorek i piątek 14.00-19.00 
Kontakt tel.: 0 514 424 642;
- do skorzystania z Konsultacji psycho-

loga dziecięcego - Świetlica Socjotera-
peutyczna „Mrowisko” ul. Płk. Dąbka 52 w 
Gdyni zaprasza do korzystania z konsultacji 
i terapii psychologicznej dla dzieci, w piątki 
od godziny 14.00 do 16.00. Konsultacje i 
terapia są bezpłatne. 

Rejestracja telefoniczna pod numerem te-
lefonu 0 608 684 436. Konsultacje prowadzi 
Anna Suligowska – psycholog dziecięcy i 
psychoterapeuta

- w ramach działań Klubu Otwartego 
Świetlicy „Mrowisko”, ul. Płk. Dąbka 52, 
od września zapraszamy młodych miesz-
kańców Oksywia do udziału w zajęciach 
otwartych, w każdy piątek od godziny 16.00 
do 18.00. Szczegółowe informacje doty-
czące rozpoczęcia zajęć na stronie www.
mrowisko.orq.pl.

- Świetlica „Mrowisko” ul. Płk. Dąbka 

52 zaprasza do współpracy wolontariuszy: 
licealistów, studentów i inne osoby chcące 
pomóc. Spotkania dla wolontariuszy odby-
wają się w czwartki. Wszystkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu: 0 
505 848 415.

„Świetlica Socjoteraputyczna „Mrowisko”, 
ul. Nagietkowa 73, przy Zespole Szkół nr 
14 zaprasza do korzystania z konsultacji 
psychologicznych w  czwartki od godziny 
8.00 do 12.00.

Telefon kontaktowy 0 514 424 642.
Warto dodać, że Towarzystwo Profilaktyki 

Środowiskowej „Mrowisko” to organizacja 
pozarządowa założona w 1993 roku w Gdań-
sku. Organizacja powstała z inicjatywy grupy 
osób pracujących w ośrodku terapii uzależ-
nień dla dzieci i młodzieży jako organizacja 
zajmująca się działaniami profilaktycznymi 

Idea powołania stowarzyszenia zro-
dziła się z przeświadczenia, że duża 
liczba dzieci i młodzieży nie sięgnęłoby 
po środki uzależniające gdyby wcześniej 
otrzymała odpowiednią pomoc i wsparcie. 

W Gdyni działają:
- Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej i 

Świetlica Socjoterapeutycza „Mrowisko”, ul. 
Płk. Dąbka 52

- Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej i 
Świetlica Socjoterapeutycza „Mrowisko”, ul. 
Opata Hackiego 17,

- Świetlica Socjoterapeutycza „Mrowisko” 
przy ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73. �

Nowe „Mrowisko” dla młodych

Od września 2009 r. w Specjalistycznym 
Ośrodku Wsparcia w Gdyni – Chyloni, przy 
ul. Wejherowskiej 65 będą się odbywały 
zajęcia grupy terapeutycznej dla młodzieży 
w wieku gimnazjalnym (13 – 16 lat). Zajęcia 
przeznaczone są dla osób, które:

•  doświadczają trudności w różnych 
obszarach swojego życia ( domu lub/i 
szkole), 

•  czują się samotne lub niezrozumiane, 
•  nie są zadowolone ze swoich relacji z 

bliskimi i rówieśnikami,
• chcą poradzić sobie ze swoimi pro-

blemami, poznać swoje mocne strony, 

porozmawiać i poznać ludzi podobnych do 
siebie…

Udział w grupie terapeutycznej jest bez-
płatny.

W ramach grupy oferujemy także konsul-
tacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów.

Zapisy i informacje od sierpnia 2009 
- można otrzymać na konsultacjach indywi-
dualnych u terapeutów prowadzących, uma-
wianych osobiście w rejestracji ośrodka:

Tel. (058) 664 34 50  poniedziałek - czwar-
tek w godz. 8.00 – 18.00, piątek. w godz. 
8.00 – 16.00. �

Pomoc psychologiczna dla gimnazjalistów

W związku z tworzeniem nowej siedziby 
Stowarzyszenia Eleusis, które działa na 
terenie Gdyni od 2003 roku i organizuje 
różnorodne projekty dla dzieci i młodzieży 
(między innymi akcję „Być jak świety Mi-
kołaj”) potrzebne są m. in. sprzęt biurowy 
kserokopiarka, meble, materiały remontowe, 
książki o tematyce psychologicznej i pedago-
gicznej, zabawki, czajnik elektryczny itp.

Kontakt: e-mail: eleusis@poczta.onet.pl, 
tel. 0 602 597 729.

Więcej informacji o stowarzyszeniu na 
stronie internetowej: www.eleusis.org.pl.  �

Potrzebna                          
pomoc rzeczowa

Promocja książki
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 już 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 skopiowania foto-
grafii, które mogą wzbogacić treść tomików. 
Kontakt telefoniczny do autora po nr tel. (058) 
624 17 49 lub poprzez biuro TMG. �

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, a także 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, zakwa-
terowania oraz programu pokrywają orga-
nizatorzy. 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 kon-
to wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia: aby wziąć udział w kwalifikacji 
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 wskaza-
ne konto bankowe.

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

Szkolenie dla młodych i aktywnych 
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Prezydent Miasta Gdyni                                                                                                
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51)                                        
 na czas oznaczony od 16 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2013 r.

Informacji o konkursie udziela: Karin Moder (058 66 88 169) – Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu 
Urzędu Miasta Gdyni.
Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia  
Komisji Konkursowej, który wstępnie zaplanowano na dzień 15 października 2009 r.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego - 29 paździer-
nika 2009 r.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS NA DYREKTORA CENTRUM KULTURY W 
GDYNI” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu 
kontaktowego należy kierować na adres: Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu Urząd Miasta Gdyni, 
ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub dostarczyć osobiście do kancelarii Urzędu 
Miasta Gdyni (ul. Marszałka  Piłsudskiego  52/54, 81-382 Gdynia). 
Regulamin konkursu na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/komunikaty/454_.html
Nieprzekraczalny termin składania ofert –  8 października 2009 r. Podany termin dotyczy 
także ofert nadsyłanych pocztą - nie decyduje data stempla  pocztowego. Nadesłane oferty 
nie podlegają zwrotowi.

Dyrektor Punktu Przedszkolnego

Mali Samarytanie, 

ul. Chwarznieńska 136
zatrudni: nauczyciela wychowania przed-
szkolnego z przygotowaniem muzycznym 
oraz opiekunkę do pomocy. Tel. kontaktowy: 
(058) 624 10 71, 0 697 72 68 81.

Prezydent Miasta Gdyni informuje 
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 12/2009 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców:
ul. Ramułta 34/1, Nowogrodzka 41/3, No-
wogrodzka 41/5, Morska 108Ł/5, Dantyszka 
13/20, Wójta Radtkego 22/12, A. Necla 4/6, 
Kapitańska 18/3, Morska 95/49, Śląska 
50/16.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
24.08.2009 r. do dnia 13.09.2009 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 11, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia 

ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 150 000 euro na: 

remont pomieszczeń sanitarnych w bloku D,                                                       
 wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej w Zespole Szkół Nr 11 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1 remont pomieszczeń sanitarnych mieszczących się na parterze (toaleta dla niepełnosprawnych), 
I piętrze (toaleta chłopców), II piętrze (toaleta chłopców),
2. wymiana drzwi zewnętrznych.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4876_58475.html?page=&artg=1
Termin składania ofert: 16.09.2009 o godz. 9.30 Miejsce w siedzibie Zamawiającego w sekre-
tariacie.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Waldemar Elwart – kierownik admi-
nistracyjny ZS Nr 11 w Gdyni tel. (058) 625 57 09 w godz. 8.00 - 15.00

ZSO nr 1 - III LO w Gdyni

ul. Legionów 27
poszukuje do pracy nauczyciela.
Wymagania: wykształcenie wyższe, przy-
gotowanie pedagogiczne i uprawnienia do 
nauczania przedmiotu - wychowanie do życia 
w rodzinie.
Kontakt: sekretariat ZSO nr 1- tel. (058) 622 18 
33 lub kadry (058) 622 18 33 w 44.

Dni otwarte
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w wieku przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształenia Mowy 
zaprasza dzieci z dzielnicy Śródmieście w 
wieku 3-5 lat na spotkania ze specjalistami 
(logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog) 
do Przedszkola Samorządowego nr 7 w 
Gdyni przy ul. Władysława IV 56, tel. (058) 
620 01 44 w dn. 9 września 2009 r. w godz. 
16.30 - 18.30. Udział jest bezpłatny. Program 
realizowany z funduszy gminy Gdynia.

***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 

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

Celem takich spotkań jest przybliżenie 
mieszkańcom Gdyni - jak funkcjonuje DDPS 
oraz jakie prowadzi zajęcia aktywizujące 
Seniorów.

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

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

Więcej informacji można uzyskać rów-
nież pod nr tel. (058) 622 24 24 - Beata 
Tarnowska.                                               �

UWAGA, sprzedawcy alkoholu!
W dniu 30 września 2009 r. mija termin wpłaty 
III raty za korzystanie z zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych w 2009r. 
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta 
Gdyni lub na konto:
NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni 
Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć 
do 30 września 2009 r. w pokoju 223 Urzędu 
Miasta w godz. 08.00 - 16.00.

Odwołane spotkanie
Stowarzyszenie Chorych na chorobę Par-

kinsona  przypomina, że spotkanie w sobotę 
5 września br. nie odbędzie się.               �

Tramwaje wodne udają się na odpoczynek
Sezon letni dobiega końca. Mieszkańcy 

Gdyni i turyści do końca sierpnia mogli ko-
rzystać z usług ZKM Gdynia i podróżować 
tramwajami wodnymi do Helu i Jastarni, 
czując wiatr we włosach i podziwiając nad-
morskie widoki.

Tramwaj do Helu kursował w majowe 
weekendy oraz codziennie od 1 czerwca do 
31 sierpnia, a do Jastarni – od 20 czerwca, 
również do końca wakacji.

217 112 osób skorzystało w tym sezonie z 

możliwości popłynięcia tramwajem wodnym 
z Gdyni do Helu lub w odwrotnym kierunku. 
W sumie wykorzystano 58,6% miejsc. 

5 186 pasażerów przewoziło rowery, by 
wykorzystać je w wyprawach po trasach 
Półwyspu Helskiego.

Tramwaj wodny Gdynia – Jastarnia i Ja-
starnia – Gdynia przewiózł łącznie 86 503 
osoby. Wykorzystano 43,9% miejsc. W tym 
przypadku z „dwoma kółkami” podróżowało 
3 720 turystów.                                         �

Po sezonie i przed sezonem muzycznym
Od wielu lat park na Kamiennej Górze 

we wszystkie lipcowe i sierpniowe niedziele 
zamienia się w gdyński amfiteatr, w którym 
Centrum Kultury w Gdyni dzięki mecenatowi 
miasta Gdyni realizuje cykl koncertów pod 
nazwą „Letnie Koncerty Muzyki Promenado-
wej na Kamiennej Górze”. W tym roku nie-
zawodni melomani dzielnie znosili zarówno 
rzęsiste ulewy, jak i palące słońce podczas 
9 koncertów.

Do udziału zaproszono wielu wykonaw-
ców. W lipcu dla publiczności wystąpili: 5 
lipca - KWINTET ORANA, Anna Fabrello 
(sopran), 12 lipca - Ewa Dorawa-Jurkiewicz 
(mezzosopran), Andrzej Kijewski (baryton), 
Ewa Pralicz (fortepian), 19 lipca Hevelius 
Brass, Adam Palka (bas), 26 lipca - Teresa 
Bonk (sopran), Joanna Omozik (mezzoso-
pran), Maciej Komandera (tenor), Halina 
Teliga (fortepian).

W sierpniu zaprezentowali się: 2 sierpnia 
- Świętojański Kwintet Blaszany, Paulina 
Warczyńska (śpiew), 9 sierpnia - Kwartet 
smyczkowy Capelli Gedanensis, Hanna 
Kwiatkowska (sopran), 16 sierpnia - Anna 
Asmus (sopran), Grzegorz Zięba (tenor), 
Alicja Wieczorek (fortepian), 23 sierpnia 
- Baltic Kwartet, 30 sierpnia - Big Band 
Ireneusza Strońskiego.

Występy cieszyły się ogromną popularno-
ścią. Publiczność letnich koncertów liczyła 
około 6 tys. osób. Na ostatni w niedzielę, 
30 sierpnia przybyło ponad 800 słuchaczy.
Koncerty prowadził Krzysztof Dąbrowski.

Wspaniałą atmosferę tych koncertów za-
bieramy na pierwszy w sezonie artystycznym 
2009/2010 wieczór z cyklu Niedziela Melo-
mana (6 września, Dom Rzemiosła, godz. 
16.00), kolejnego ulubionego przez Gdynian 
cyklu koncertowego w naszym mieście.  �

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

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

- Kanal Elbląski w termnie 27.09.2009 r. 
na trasie Buczyniec - Elbląg

- Wyspa Tropikalna w termnie 23 - 
25.10.2009 r.

- Livigno - Włochy - wyjazd narciarski 
do Livigno - Raju dla miłośników białego 
szaleństwa i lubiących zakupy w terminie 
4-13.12.2009 r.

- XV Festyn Archeologiczny w Biskupinie 
w terminie 20.09.2009 r.

- Chmielno w termnie 10 - 11.10.2009 r.
- Kraków w terminie 22 - 26.04.2010 r.
- Warszawa w terminie 1 - 03.05.2010 r.
- Truskawiec - sanatorium w terminie 5 

-18.10.2009 r.
Zapisy uczestników i dodatkowe informa-

cje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 27 
lub pod nr tel. (058) 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że ruszył już nabór na kurs wychowawców 
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozpoczęcie zajęć 19.09.2009 r.o godz. 
9.00. Zapisy uczestników i dodatkowe infor-
macje w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 
lub pod nr. (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 10.10.2009 r.o godz. 
9.00. Zapisy uczestników i dodatkowe infor-
macje w siedzibie oddziału przy ul. 3 Maja 

27 lub pod nr. (058) 621 77 51.
*** 

Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 
że ruszył już nabór na kurs pilota. Rozpoczę-
cie zajęć 22 września 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 2010 r. Kurs rozszerzający 
uprawnienia przwewodnika poTrójmieście.

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 przewodni-
ka miejskiego po Trójmieście. Rozpo-
częcie 8 października 2009 r. Szcze-
góły i zapisy: www.gdynia.pttk.pl oraz 
pod numerem tel. (058) 621 77 51.

***
Polski Związek Niewidomych i Centrum 

Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych 
i Niedowidzących w Gdyni uczestniczy w 
Ogólnopolskiej Pielgrzmce Niewidomych 
do Gostynia k/Leszna, woj. poznańskie w 
dniach od 18 do 19 września 2009 roku. 

Koszt 100 zł - jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc.

Termin zgłoszeń mija 10 września 2009 
roku w PZN w Gdyni, ul. Władysława IV 
51 B w godzinach od 11.00 do 16.00. Tel. 
kontaktowy: (058) 620 22 91.  �

Wiadomości turystyczne

Warsztaty artystyczne Sceny 138
Od września rusza szósty sezon Sce-

ny 138 - programu edukacji artystycznej, 
stworzonego przez gdyńskiego reżysera i 
producenta filmowego Andrzeja Mańkow-
skiego. Towarzystwo Miłośników Gdyni, 
Centrum Kultury w Gdyni oraz Teatr Miejski 
im. W. Gombrowicza w Gdyni zapraszają 
wszystkich młodych artystów - uczniów 
ostatnich klas gimnazjów, licealistów i stu-
dentów - którzy pragną ciekawie spędzić 
wolny czas.

Oferują cztery rodzaje warsztatów:
- aktorskie, prowadzone przez Mariusza 

Żarneckiego, aktora Teatru Miejskiego w 
Gdyni,

- teatralno-musicalowe - instruktor To-

masz Podsiadły, aktor Teatru Muzycznego 
w Gdyni,

- bębniarskie - prowadzone przez Sławka 
„Rodriqueza” Porębskiego, znanego trój-
miejskiego muzyka, wirtuoza gry na etnicz-
nych instrumentach perkusyjnych.

- teatru tańca - instruktorka Ewa Lebie-
dzińska, absolwentka Liceum Baletowego 
w Gdańsku.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 45 
zł  miesięcznie (4 zajęcia). 

Wszelkich informacji udziela kierownik 
produkcji projektu - Beata Hrycyk - Mań-
kowsa (kontakt telefoniczny: 0 602 37 37 
25).  �

Teatr Miejski poszukuje wózka z lat 50-tych 
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowi-

cza zakupi wózek dziecięcy z lat 50-tych, 
na potrzeby przygotowywanego spekta-
klu 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.  �
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- wystawa w dniach od 3 do 14.09.2009 
roku pt. „Na styku dwóch błękitów”, na której 
prezentowane są prace laureatów oraz in-
nych uczestników konkursu fotograficznego 
poświęconego Sea Towers.

Wystawy zmienne i sałe 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. Wię-
cej informacji: www.muzeumgdynia.pl

***
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

do Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 
w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 18 
do obejrzenia wystawy „Autorytety: Lech 
Bądkowski” przygotowanej przez Europej-
skie Centrum Solidarności w Gdańsku. Eks-
pozycja przybliża niezwykle barwną postać 
Lecha Bądkowskiego -  żołnierza Września 
1939 i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
pisarza, jednego z głównych ideologów 
ruchu kaszubsko-pomorskiego, rzecznika 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
w 1980 roku, sygnatariusza Porozumień 
Sierpniowych.Wystawę można zwiedzać w 
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki do końca 
września. Wstęp wolny.

Premiera wystawy miała miejsce w Se-
nacie RP w lutym br. podczas dnia poświę-
conego Lechowi Bądkowskiemu.

Katalog wystawy obecny jest pod lin-
kiem:

http://www.ecs.gda.pl/files/41bc948/
lech_badkowski_album_2.pdf

***
„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. Fotografie 
zachęcają 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.
***

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 wy-

stawę „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.

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 
Bereźnicka - Kalkowska i Olga Bereźnicka 
- Korczewska. 

Pierwsza maluje martwe natury, które 
zaskakują sposobem widzenia, kolorysty-
ką, a także kompozycją. Przedmioty co-
dziennego użytku często, niespodziewanie 
dla odbiorcy, zestawiane są z obiektami 
budzącymi skrajne emocje, jak na przy-
kład trofea myśliwskie. Druga z sióstr 
specjalizuje się w malarstwie akrylowym i 
pastelowym oraz tworzy tkaninę artystyczną. 

***
Do 6 września Centrum Handlowe 

Klif Gdynia zaprasza na wystawę fo-
togramów National Geographic Polska 
„30 najpiękniejszych miejsc na Ziemi“.

Zachwycające krajobrazy, niezwykłe 
budowle, magiczne miejsca składają się 
na obraz naszej planety. Niektóre z nich 
budzą w nas szczególne emocje i sprawia-
ją, iż choć raz w życiu chcemy je ujrzeć. 

Prezentowana w Centrum Handlowym 
Klif Gdynia wystawa trzydziestu niezwykłych 
fotografii jest wynikiem plebiscytu, w którym 
czytelnicy magazynów National Geographic 
Polska oraz National Geographic Traveler 
wybrali miejsca, które ich zdaniem zasługują 
na miano NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC 
NA ZIEMI. Wystawa jest nawiązaniem do 
międzynarodowego plebiscytu „7 Nowych 
Cudów Świata”, w którym zwyciężyły: Machu 
Picchu (Peru), Wielki Mur Chiński, Koloseum 
(Włochy), Figura Chrystusa na wzgórzu 
Corvorado (Brazylia), Tadż Mahal (Indie), 
Petra (Jordania) i Chichen Itza (Meksyk). 

Cent rum Hand lowe K l i f  w  Gdy -
n i  p r z y  a l . Z w y c i ę s t w a  2 5 6 .

Wystawę można oglądać w godzinach 
otwarcia centrum: poniedziałek – sobota, 
godz. 9.00 - 21.00, niedziela, godz. 10.00 
- 20.00 �

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek zaprasza na pierwszy w tym sezo-
nie 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 Te-
atrze Studio odbyła się premiera recitalu Ewy 

Błaszczyk. W repertuarze znalazły się utwory 
napisane m.in. przez: Agnieszkę Osiecką, 
Dorotę Czupkiewicz, ks. Jana Twardow-
skiego, Marię Pawlikowską-Jasnorzew-
ską z muzyką Jerzego Satanowskiego, 
Leszka Możdżera, Zygmunta Konieczne-
go, czy Włodzimierza Wysockiego. 

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 Muzyczny Puls, ul 
Waszyngtona 21 (Centrum Gemini), tel. 
(058) 661 32 72.

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

4 września (piątek) o godz. 20.00 w Klubie 
Muzycznym Ucho, ul. św Piotra 2 wystąpią: 
Midori Hirano, Nathalie and the Loners.

Koncert dwóch wyjątkowych kobiet i arty-
stek: pochodzącej z Japonii Midori Hirano 
oraz liderki min. Orchid i Happy Pills - Natalii 
Fiedorczuk.

8 września o godz. 19.00 w Uchu zagrają  
trzy zespoły: God Is An Astronaut, Caspian 
oraz Tides From Nebula.

Bilety w cenie: 35/45 zł. �

Wystawy...

Koncerty... 
Na pożegnanie lata w Gdyni od 2 

do 6 września trwa V Finał akcji „Je-
stem Przyjacielem – Artyści Dzieciom”. 

Piątek, 4 września, to ostatni dzień 
koncertów eliminacyjnych integracyjnego 
Festiwalu Młodych Talentów Gdynia 2009 
„Bursztynowe Mikrofony”. Na scenie „Przy 
Stawku” (Obłuże) występują zarówno pełno-
sprawni, jak i niepełnosprawni młodzi artyści.

Gala Festiwalu odbędzie się w niedzielę 
6 września na Skwerze Kościuszki w Gdy-
ni. Koncert finałowy poprowadzą: Agata 
Młynarska, Kevin Aiston, Konjo i Tomek 
Zabiegałowski. Tutaj finaliści wyłonieni pod-
czas wcześniejszych koncertów będą wal-
czyć o „Bursztynowy Mikrofon”. Zwycięzca 
otrzyma również nagrodę pieniężną. Ponad-
to uzyska możliwość podpisania kontraktu 
z wytwórnią Underground Music Polska.

W programie przewidziano też: finał akcji 
„Spełnione Marzenia”, koncert gwiazd z 
udziałem m.in.: Justyny Steczkowskiej, 
Braci Cugowskich, Łukasza Zagrobelne-
go, Ani Dąbrowskiej, Blendersów, Tray 
oraz TEAM braci Zabiegałowskich, ponadto 
wystapią finaliści programu „Fabryka Gwiazd” 
z koncertem „Remember Michael Jackson”. 
Będzie też  Jarmark Gdyński i inne atrakcje.

Więcej na stronie: www.final.jestem-
przyjacielem.pl.                           �

Pożegnanie lata


