
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

11 września 2009 roku mija 8. rocznica 
ataku terrorystycznego na wieże World 
Trade Center w Nowym Yorku. Uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie rozpoczną się 
w Gdyni o godz. 14.00.

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

8 lat temu                         
 11 września...

W 2009 roku przypada 70. rocznica agresji 
sowieckiej na Polskę. Data 17.09.1939 r. 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 Gdy-
ni oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczu-
rek. Uroczystości uświetni występ Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz 
Orkiestra Marynarki Wojennej.  �

Dzień Sybiraka

Kinomaniacy i nie tylko mogą już się szykować do święta polskiego filmu. 
W dniach 14-19 września będzie można zapoznać się z osiągnięciami 
rodzimej kinematografii podczas 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. 

Festiwal w Gdyni, to pełny przegląd polskiej twórczości fabularnej, konkur-
sowa rywalizacja w trzech kategoriach: Młodego Kina, Kina Niezależnego oraz 
ta najważniejsza: o Złote Lwy. O tę nagrodę walczyć będą 24 filmy. W tym roku, 
po raz pierwszy, wprowadzona została zupełnie nowa kategoria: nagroda za 
charakteryzację. W Konkursie Kina Niezależnego wystartuje 17 a w Konkursie 
Młodego Kina 30 tytułów. 

Decyzję o wyborze zwycięzców w Konkursie Głównym podejmie jury pod 
przewodnictwem Krzysztofa Krauzego. Jurorów w Konkursie Kina Niezależ-
nego oraz Młodego Kina poprowadzi Janusz Zaorski. 

Tradycyjnie już w ramach FPFF odbędzie się pokaz kinematografii wybra-
nego kraju - w tym roku będzie to Izrael. Widzowie zobaczą 10 filmów wypro-
dukowanych w ciągu kilku ostatnich lat w tym kraju. 

Głównym wydarzeniom festiwalowym towarzyszyć będą przeglądy tematycz-
ne, w tym pełnometrażowych filmów dokumentalnych, konferencje, warsztaty 
scenariuszowe oraz prezentacje najnowszych technologii w produkcji filmowej. 
Będzie można również uczestniczyć w otwartych debatach (Forum SFP, Roz-
mowa dnia), spotkaniach autorskich, koncertach muzyki filmowej i wystawach 
(„100 lat polskiego filmu. 1908-2008”, „Roman Polański. Aktor. Reżyser”), 
pokazach „Gdynia Dzieciom”, projekcjach filmów z audiodeskrypcją dla osób 
niewidomych. W trakcie sześciu dni odbędzie się około 300 projekcji ponad 
160 tytułów. 

Na otwarcie 34. FPFF w Gdyni przygotowane zostało specjalne wyda-
rzenie – pokaz najnowszego filmu Tomasza Bagińskiego, „Kinematograf”. 
Uroczystość uświetni premierowy pokaz filmu „Miasto z morza” poświęconego 
powstaniu Gdyni. Uroczysta Gala kończąca festiwal, w tym roku reżyserowana 
przez Krzysztofa Maternę, poświęcona będzie stuleciu polskiego filmu.

Pełny program  dla publiczności na stronie internetowej: http://www.festi-
walgdynia.pl oraz we wkładce na str. 5 - 8 bieżącego Ratusza. �

34. raz święto polskiego kina

Kamień węgielny pod budowę kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębo-
górze do Zatoki Puckiej został oczywiście zatopiony. Uroczystość odbyła się 3 września, 
na pokładzie statku ONYX. 

Unikalny w skali nie tylko kraju, ale i Europy głębokowodny kolektor będzie odprowadzał 
oczyszczone ścieki z oczyszczalni „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w miejscu oddalonym 
od brzegu o ok. 2,5 km. Lokalizację wybrał Urząd Morski w Gdyni. Inwestycja obejmuje nie 
tylko budowę kolektora podwodnego, ale i przepompowni oraz obiektów towarzyszących. 
Zastosowane rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie energii. 

Inwestycja wieńczy działania o znaczeniu ponadregionalnym, mające na celu m.in. 
ochronę wód Zatoki Gdańskiej. Budowa kolektora, realizowana przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, to 
ostatnia część projektu „Dolina Redy 
i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europej-
skiej – Funduszu Spójności. Budowa 
kolektora, szczególnie w powiązaniu 
z rozbudową i modernizacją oczysz-
czalni ścieków, przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska Zatoki 
Puckiej i otaczających plaż oraz 
zapewni spełnienie wymogów prawa 
polskiego i unijnego. 

Ma to szczególne znaczenie ze 
względu na rangę walorów przyrod-
niczych. Jej potwierdzenie stanowi 
umieszczenie wewnętrznej części 
Zatoki Puckiej na liście podwodnych 
rezerwatów przyrody Komisji Hel-
sińskiej oraz na liście WWF, a także 
włączenie w skład Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego i utworzenie 
tutaj obszarów Natura 2000. �

Kamień węgielny... zatopiony w Zatoce!

Zdjęcie z zasobów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
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Dobiega końca sezon wycieczkowców 
w gdyńskim porcie. Ostatni przypłynie 20 
września 2009 roku. 

Oto dwa ostatnie statki: 
GRAND VOYAGER (Włochy) 180,40 m 

17.09 godz. 8.00 - 16.00  
EMERALD PRINCESS (Bermudy)  288,70 

m 20.09 godz. 9.00 - 18.00.
Szczegółowy plan wizyt: http://www.port.

gdynia.pl/wycieczkowce2009.php �

Wycieczkowce w porcie

13.09 w godz. 12.00 - 15.00 na Dziedziń-
cu Muzeum Marynarki Wojennej odbędzie 
się Festyn „Gdynia żegna lato”. 

Slalom z odbijaczem, klarowanie cumy i 
konkurs wiedzy o morskim ceremoniale – to 
tylko niektóre z atrakcji. 

Gry i zabawy plebejskie zorganizuje Brac-
two Rycerskie-Strażnicy Zamku Puckiego. 
Istnieje od 2005 roku i zrzesza osoby zain-
teresowane kulturą późnego średniowiecza. 
Członkowie bractwa dadzą też pokaz walk 
rycerskich. 

Będzie można posłuchać piosenek z 
repertuaru Zespołu Wokalnego Klubu MW, 
obejrzeć występy tancerek grupy „Małe 
Róże”. Przez cały czas trwania pikniku otwar-
ta będzie darmowa kawiarenka internetowa, 
a zainteresowani historią i dniem dzisiejszym 
Marynarki Wojennej powinni być usatysfak-
cjonowani wysłuchaniem wywiadu z redak-
torem naczelnym miesięcznika „Bandera” 
kmdrem por. Mariuszem Konarskim.

Organizatorami są: Klub Marynarki Wo-
jennej „Riwiera” i Centrum Kultury w Gdyni. �

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza  na ob-
chody Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 
pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem 
grodów, zamków i twierdz” do Muzeum 
Miasta Gdyni. W dniach 12 - 13 oraz 19 - 20 
września, w godz. 10.00 – 13.00 w ramach 
konkursu „Gdynia na wojennej ścieżce” 
muzeum zaprasza wszystkich chętnych na 
ciekawą przygodę przez lata wojenne w 
Gdyni. Podróżując poprzez kolejne etapy, 
wykonując zadania i łamigłówki uczestnicy 
będą mogli przenieść się do czasów nie tak 
odległych, a tak ważnych dla losów naszego 
miasta i kraju, czasów II wojny światowej. 

Dla pierwszych 100 zwycięskich lau-
reatów czekają upominki oraz dyplomy 
uczestnictwa. W godzinach otwarcia Mu-
zeum będzie także możliwość obejrzenia 
pokazu multimedialnego „Gdynia wojenna”, 
w którym będą zaprezentowane rzadko po-
kazywane materiały ze zbiorów muzealnych. 
Obchodom towarzyszyć będą wystawy pt.: 
„Gdynia w czasie II wojny światowej” oraz 
wystawa zdjęć gdyńskich zabytków i miejsc 
przedstawiających zniszczenia wojenne.  �

Gdynia żegna lato

O II wojnie światowej    
w Muzeum Miasta

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego serdecznie za-
prasza na pierwsze powakacyjne spotkanie 
chorych i ich przyjaciół w dniu 12 września 
o godz. 12.00 w siedziebie GCOP przy ul. 
3 Maja. Spotkanie inauguruje cykl działań 
podjętych w ramach ogólnopolskiej akcji 
informacyjnej „Symfonia serc”. Jednocześnie 
informujemy, że kolejne spotkania będą się 
odbywać w każdą pierwszą sobotę miesiąca. 
Następne spotkanie będzie 3 październi-
ka.  �

Spotkanie koła SR

Z okazji Europejskiego Dnia bez Sa-
mochodu (22 września br.) oraz 80-lecia 
uruchomienia komunikacji miejskiej w Gdyni, 
Wydział Inżynierii Ruchu, Zarząd Komunika-
cji Miejskiej w Gdyni oraz Klub Miłośników 
Komunikacji Miejskiej „Vetra” organizuje 
kampanię promującą środki komunikacji 
miejskiej. 

W dniach 16 - 28 września zachęcamy 
wszystkich, a w szczególności zmotory-
zowanych mieszkańców Gdyni do częst-
szego korzystania z alternatywnych środ-
ków transportu, takich jak komunikacja 
miejska i rower. Ponadto pragniemy dać 
osobom już korzystającym ze środków 
komunikacji miejskiej poczucie wyróż-
nienia i przypomnieć, że to oni razem z 
pieszymi i rowerzystami kształtują no-
woczesne, europejskie i proekologiczne 
wzorce zachowań. 

W ramach kampanii organizujemy: 
1. Konkurs dla posiadaczy biletów 

okresowych Do wygrania jest 10 biletów 
miesięcznych, ważnych na wszystkie linie 
komunikacyjne w sieci ZKM w Gdyni na 
dowolnie wybrany miesiąc (do końca roku 
2009). Należy tylko zaproponować interesu-
jące hasło promujące gdyńską komunikację 
miejską. Spośród otrzymanych odpowiedzi 
zostanie wybranych 10 najciekawszych 
haseł. Regulamin konkursu ZKM:

W konkursie mogą wziąć udział osoby 
posiadające bilety miesięczne, trzydziesto-
dniowe lub semestralne ważne w miesiącu 
wrześniu (przynajmniej w jednym dniu wrze-
śnia). Wystarczy:

• wypełnić załączony kupon konkursowy 
i złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZKM w 
Gdyni (ul. Władysława IV róg ul. Kilińskiego 
lub ul. Wójta Radtkego 25) lub  e-mailem za-
tytułowanym „Dzień bez Samochodu” na ad-
res marketing@zkmgdynia.pl zawierającym 
dane z poniższego kuponu. Na zgłoszenia 
czekamy do 20 września. Prawo do odbioru 
nagród zostanie zweryfikowane na podsta-
wie numeru karty e-biletu (wydrukowanego 
na rewersie karty w lewym dolnym rogu). 

Lista osób nagrodzonych oraz zwycięskie 
odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Miasta www.gdynia.pl i Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni www.zkmg-
dynia.pl we wtorek 22 września oraz w „Ra-
tuszu” w piątek 25 września br. Z laureatami 
skontaktujemy się do 30 września br, w celu 
ustalenia sposobu odbioru nagrody.

2. Zaprosiliśmy cztery klasy ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych do wzię-
cia udziału w akcji pt. Wycieczka do PKT 
lub PKM i „Galeria Autobusowa” (20 
września br.)

3. Zlot pojazdów niezmotoryzowanych 
na Skwerze Kościuszki (20 września br.)

4. Parada i wystawa pojazdów komu-
nikacji miejskiej (20 września br.)

5. Okazjonalna linia obsługiwana auto-
busami i trolejbusami (22 września br.)

6. Bezpłatne przejazdy dla posiadaczy 
i współposiadaczy samochodów (22 
września br.).

7. Okazjonalna linia pospieszna Y 
– najszybsze połączenie z Dąbrowy i 
Karwin do Centrum (22 września br.)

8. „Jeżdżę autobusem nie korkuję 
ulic”. 

Szczegółowe informacje o wszystkich 
wyżej wymienionych przedsięwzięciach 

zamieścimy w kolejnym numerze Ratusza, 
za tydzień 18 września (nr 919). 

***
PRZESTRZEŃ DLA PIESZYCH
Tegoroczny Dzień bez Samochodu (22 

września) odbywać się będzie pod hasłem 
„Popraw KLIMAT swojego Miasta”. W związ-
ku z powyższym, w przypadku poparcia 
społecznego, planujemy w Gdyni rozpocząć 
inicjatywę „Przestrzeń dla Pieszych”, która 
ma polegać na stopniowym ograniczaniu 
parkowania na chodnikach w centrum miasta 
w miejscach szczególnie uczęszczanych 
przez pieszych. 

Pierwszym krokiem, przygotowującym 
do rozpoczęcia inicjatywy „Przestrzeń dla 
Pieszych” i przywrócenia równowagi komu-
nikacyjnej w centrum miasta było wprowa-
dzenie Strefy Płatnego Parkowania. W celu 
zmniejszenia parkowania w centrum, miasto 
planuje również umożliwienie powstania 
podziemnych parkingów, dalszą poprawę 
obsługi transportu miejskiego oraz zapew-
nienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu 
rowerem. 

Obecnie rowerzyści i piesi mogą niestety 
czuć się w mniej komfortowej sytuacji niż 
kierowcy samochodów. Rowerzyści nie mają 
bowiem możliwości bezkolizyjnej jazdy w 
centrum miasta, a piesi zmuszeni są dzielić 
się chodnikami z samochodami.

Ponadto w ostatnich latach gwałtownie 
wzrosła liczba parkujących w miejscach 
zabronionych, na zieleni i na chodnikach 
- w sposób prawie uniemożliwiający przej-
ście. Niektórych kierowców nie wprawia w 
zakłopotanie nawet parkowanie na środku 
Placu Kaszubskiego, Skweru Kościuszki lub 
Skweru Żeromskiego. 

W porównaniu z miastami w zachodniej 
Europie, gdzie stanowczo ograniczono 
dostęp samochodu do centrów, Gdynia jest 
opanowana przez samochody.

Wyobraźmy sobie jak wyglądałyby 
miejsca takie jak Skwer Kościuszki 
bez zaparkowanych tam samochodów. 
Obecnie Skwer, reprezentacyjne miejsce 
przeznaczone pierwotnie dla spacerowi-
czów, traktowany jest jak zwykły parking. 
Przytłaczający jest widok zaparkowanych 
dosłownie wszędzie pojazdów. Wśród 
gąszczu samochodów „giną” kwiaty, zieleń 
i fontanny. 

Wszyscy mamy prawo odpocząć od 
spalin, hałasu i widoku aut i powinno być to 
możliwe szczególnie w tym miejscu. 

Jak przyjemnie spacerowałoby się po 
Skwerze Kościuszki, gdyby odzyskać tam 
poczucie przestrzeni, widok na morze, 
pięknych dywanów kwiatowych lub choćby 
móc zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter 
jezdni z tradycyjnych, historycznych już 
„kocich łbów”. 

W celu zapewnienia większego kom-
fortu przebywania i poruszania się na 
Skwerze Kościuszki zwracamy się do 
Państwa – mieszkańców Gdyni i okolic 
- z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy 
jesteś „za” ograniczeniem parkowania na 
Skwerze Kościuszki? na e-maila: wydz.
inzynierii_ruchu@gdynia.pl lub a.paw-
lowska@gdynia.pl

Na Państwa odpowiedzi i komentarze 
z niecierpliwością czekamy do 30 wrze-
śnia. �

Dzień bez Samochodu - Przestrzeń dla pieszych

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
oraz RoboCAMP Gdynia - organizator 
kursów i warsztatów z robotyki i informa-
tyki serdecznie zapraszają na spotkanie z 
robotami.

Dzieci będą mogły pobawić się robotami 
i zwierzakami zbudowanymi z zestawów 

LEGO MINDSTORMS NXT oraz zobaczyć 
jak powstają i jak są zaprogramowane.

- 14 września, godz. 16.00 - Filia nr 12, 
ul. Opata Hackiego 33,

- 15 września, godz. 16.00 - Filia nr 3, 
ul. Morska 113.

Wstęp wolny! �

Spotkanie z robotami w bibliotece
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Z Ciapkowa do ludzi
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.

IZOLDA: Izolda to ok. sześcioletnia, 
średniej wielkości, wysterylizowana suka, 
już drugi rok spędza w schroniskowej klatce, 
patrząc na życie przez metalowe pręty... 
Czy naprawdę na to zasłużyła? Izolda to 
bardzo miła, energiczna, żywiołowa, pełna 
wigoru sunia. Zawsze chętna do spacerów, 
wspólnych zabaw i szaleństw, z racji tego 
pewnego jej nieokrzesania szukamy dla niej 
rodziny bez małych dzieci. Izolda nie toleruje 
innych suk, świetnie odnalazłaby się w domu 
z ogrodem. �

Gdyńska Rejonowa Rada HDK, Stocz-
niowy Klub HDK przy Stoczni Gdynia S.A. 
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdańsku organizują 15 i 
16 września br. (wtorek i środa) wyjazdowy 
pobór krwi pod hasłem „Pomóż potrzebują-
cym”. Chętnych do oddania krwi serdecznie 
zapraszamy do przychodni lekarskiej „EU-
ROMEDICUS” przy ul. Czechosłowackiej 3, 
piętro IV w Gdyni. Rejestracja krwiodawców 
będzie trwać od godz. 7.30 do 10.30.

***
Gdyńska Rejonowa Rada HDK, Policyjny 

Klub HDK w Gdyni oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
organizują w dniu 13.09 br. /niedziela/ w 
godz. 9.00-13.00, ambulansowy pobór krwi 
pod hasłem „Parafianie krew oddają - wszyst-
kich chętnych zapraszają”. Ludzi dobrej woli 
serdecznie zapraszamy do oddania krwi na 
plac parafialny przy kościele w Gdyni Demp-
towie ul. Chabrowa. �

Wyjazdowy pobór krwi

16.09.2009 roku w gdyńskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Przyznaje je Prezydent RP.

Medale otrzymają:
- godz. 13.00:
Genowefa i Alfons Czapiewscy (50 lat), 

Maria i Roman Kulczyńscy (50 lat ), Miro-
sława i Piotr Kierzkowscy (50 lat), Krystyna 
i Józef Jaroccy (50 lat), Krystyna i Józef 
Muchewicz (50 lat), Jadwiga i Henryk Cicho-
rek (50 lat), Anna i Marian Mackiewiczowie  
(50 lat), Wiesława i Eryk Kaczmarek (50 

lat), Helena i Jan Mazella (50 lat), Danuta i 
Bogdan Sentkowscy (50 lat);

- godz. 15.00:
Barbara i Józef Kicińscy (50 lat),Teresa i 

Edmund Philip (50 lat), Krystyna i Jan  Walas 
(50 lat), Jadwiga i Marian Wnętrzak (50 lat), 
Lidia i Janusz Laskowscy (50 lat), Zofia i Jan 
Kuczkowscy (50 lat), Jadwiga i Marian Kałek 
(50 lat), Ludwika i Jan Piotrowscy (50 lat)  
Krystyna i Gerard Trusiewicz (50 lat).

Jubilaci od Miasta w prezencie otrzy-
mają albumy, kwiaty i  dyplomy.  �

Medale dla małżeństw

Od 12 lat gdyńską tradycją, z okazji Dnia 
Św. Łukasza – Patrona Pracowników Służby 
Zdrowia, jest honorowanie wyróżniających 
się pracowników służby zdrowia Nagrodą 
Prezydenta Miasta. Szczegółowe kryteria i 
zasady przyznawania nagród określa regu-
lamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11929 z dnia  02 
września 2009 r. Regulamin jest dostępny na 
stronie internetowej: www.gdynia.pl w dziale 
„Wszystko o Gdyni” w zakładce „Nagrody i 
wyróżnienia”.

Przyznanie nagrody może nastąpić na 

wniosek :
a/ organów zarządzających w zakładach 

opieki zdrowotnej określonych w art. 2 ust.1 
pkt. 1-7 i 9-12 ustawy o zakładach opieki  
zdrowotnej 

b/ Rady Dzielnicy
c/ Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  i 

Rodziny Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta 

Miasta Gdyni na rok 2009 dla pracowników 
gdyńskiej służby zdrowia, należy składać w 
Wydziale Zdrowia, ul. 10 Lutego 24 (V piętro  
pok. 503 ) do dnia 28.09.2009 r. �

W sprawie Nagród Prezydenta Gdyni                                   
dla pracowników służby zdrowia

Komisariat Policji w Gdyni Chyloni 
16.08.2009 r. w Gdyni przy ul. Janowskiej 3 
odnalazł porzucone w krzakach dwa dziecię-
ce rowerki: Rower GIANT koloru niebieski, 
typ górski nr ramy AZ257781, Rower koloru 
żółtego, nr ramy YH22226519.

Do chwili obecnej nie zgłosiła się żadna 
osoba w celu odbioru w/w rzeczy. �

Znaleziono rowerki

Zdarza się, że psa potrąci samochód, 
użądli szerszeń, ukąsi żmija, skaleczy się 
bardzo głęboko, itp. – a my nie wiemy jak 
go ratować i bywa, że zamiast pomóc - 
szkodzimy. Dlatego 27 września Centrum 
Kynologiczne DogProject zaprasza wszyst-
kich właścicieli i miłośników psów, do wzięcia 
udziału w kursie pierwszej pomocy. Będzie 
to dwugodzinny wykład z częścią pokazo-
wą, praktyczną, przeprowadzony przez lek. 
wet. Pawła Łukucia. Lekarzowi asystować 
będzie border collie Frodo. W programie 

m.in.: wypadki komunikacyjne, urazy psów 
sportowych, ukąszenia, użądlenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty 
oraz mini-kompendium pierwszej pomocy.

Sala konferencyjna hotelu „Kuracyjnego”, 
Gdynia Orłowo, al. Zwycięstwa 255, godz. 
10.00. Program spotkania:

10.00 - 10.20 Żywienie psów - Wiktor 
Radzimski

10.20 - 14.00  Pierwsza pomoc i postę-
powanie w  nagłych wypadkach - lek. wet. 
Paweł Łukuć. �

Pierwsza pomoc dla psów

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza 
na atrakcyjne dwa tygodnie:

12 – 13.09.2009 -  Event z edudziecko.
pl. W sobotę zapraszamy wraz z przewod-
nikiem edukacyjnym edudziecko.pl na takie 
zajęcia jak: 

KUBOS – Prywatny Ośrodek Terapii Pe-
dagogicznej – godz. 10.30 – 11.30 zajęcia 
plastyczne z elementami origami i systemu 
edukacji przez ruch (dla dzieci od 3 do 5 roku 
życia) oraz godz. 12.00 – 14.00 zabawy z 
językiem angielskim (dla dzieci w wieku 6 
– 10 lat).

W niedzielę zapraszamy wraz z przewod-
nikiem edukacyjnym edudziecko.pl na:

KREATYWKA – godz. 10.30 – 13.00 
zajęcia umuzykalniające dla maluszków i 
rodziców dzieci w wieku 2 – 4,5 roku oraz 
MUSICAL BABIES – godz. 13.30 – 16.00 
zajęcia muzyczno - ruchowe po angielsku dla 
najmłodszych dzieci i ROBOCAMP – edu-
kacyjna zabawa z robotami zbudowanymi z 
klocków LEGO dla dzieci w każdym wieku.

16.09.2009 Środa z chemią -  zapraszamy 
na ciekawe, kolorowe i inspirujące pokazy 

chemiczne, które odbędą się między godziną 
16.00 a 20.00.

19.09.2009 Warsztaty fizyczne - w sobotę 
zapraszamy na rodzinne warsztaty fizyczne, 
podczas których przekonamy się, że fizyka 
jest użyteczną dziedziną nauki, z którą sty-
kamy się na co dzień.

Szczegóły dotyczące wszystkich wyda-
rzeń znajdziecie Państwo na www.expery-
ment.gdynia.pl. Jednocześnie zapraszamy 
do zapisywania się na listę odbiorców 
newslettera Centrum Nauki EXPERYMENT, 
dzięki czemu będą Państwo na bieżąco poin-
formowani o naszych aktualnościach.  

Centrum Nauki EXPERYMENT czynne 
jest od wtorku do niedzieli (oprócz ponie-
działków) w godzinach 10.00 – 16.00. W 
środy EXPERYMENT czynny w godzinach 
10.00-20.00. Rezerwacja dla grup powy-
żej 10 osób, tel. (058) 735 11 37, www.
experyment.gdynia.pl. Centrum Nauki 
EXPERYMENT, Pomorski Park Naukowo 
– Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, 
Gdynia – Redłowo (teren byłej zajezdni). �

Centrum Nauki Experyment - nowe propozycje

Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody 
zaprasza opiekunów Szkolnych Kół LOP na 
doroczne spotkanie programowe dnia 15 
września 2009 r. (wtorek) w siedzibie Gdyń-
skiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 o godz. 18.00.

W programie:
1. Działalność programowa LOP.
2. Konkursy szkolne, przyrodnicze: multi-

medialne i fotograficzne w roku 2009/2010,
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Z uwagi na ważność spraw, związanych  

z konkursami przyrodniczymi, prosimy o 
przybycie na spotkanie nauczyciela biologii, 
opiekuna koła LOP lub innego nauczyciela. �

LOP zaprasza 

Klub „Wzgórze” przy Radzie Dzielnicy 
Wzgórze św.Maksymiliana zaprasza swoich 
mieszkańców na zajęcia gimnastyczne z 
elementami jogi w poniedziałki godz 17.50 
- 18.35 od 21 września /sala gimnastyczna/ 
oraz na zajęcia komputerowe dla począt-
kujących w sobotę godz 10.30 - 12.00 od 
19 września/sala komputerowa III piętro/. 
Zajęcia będą się odbywać w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 przy ulicy Hallera 9 

w Gdyni. Zapisy przyjmuje radna Krystyna 
Susicka w dniu 14.09.09 r. w biurze Rady 
Dzielnicy /budynek Przychodni Zdrowia ul 
Legionów/. Tel: (058) 620 87 69, 0 602 250 
214 w godz.17.00 - 18.00.

Uwaga dla grup kontynuujących! Zajęcia 
komputerowe odbywać się będą w soboty 
w godz 9.00 - 10.30, zajęcia w siłowni w 
poniedziałek w godz 17.00 - 17.45 �

Klub „Wzgórze” dla mieszkańców dzielnicy
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Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza 
mieszkańców  do biura rady w Szkole Pod-
stawowej Nr 10 ul. Morska 192 tel: (058) 
663 63 18, na dyżury radnych, w każdą 
środę w godz. 17.00 - 18.00: 16.09 - Maria 
Czerwiec, 23.09 - Barbara Łończuk, 30.09 
- Krzysztof Borkowski. 16.09 w godz. 17.00 
-18.00 dyżurować będą funkcjonariusze 
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 Działki Leśne informuje, 
że po przerwie wakacyjnej zostały wzno-
wione dyżury radnych, które odbywają się 
w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 w 
biurze przy ul. Witomińskiej 8. Harmonogram 
na najbliższe tygodnie: 16.09 - Kazimierz 
Jarysz, 23.09 - Zygmunt Rompa, 30.09 - 
Wioletta Czajewska - Chrzanowska, 7.10 
- Katarzyna Kondraciuk.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w 
godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżu-
rów: 17.09 - Halina Raszka, 24.09 - Te-
resa Dyszlewicz. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej pełnić będą dyżur 17.09 w godz. 
17.00 - 18.00. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurach radnych w biurze 
rady w godzinach 17.00-18.00: 14.09 - Ja-
nina Niwińska-Płocka, 21.09 - Joanna 
Miziorko.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO 
w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. 
I tak: 17.09. - Piotr Dłużak, 24.09. - Artur 
Beń, 01.10. - Krystyna Bieszk, 08.10. - 
Ewa Bałdyga, 15.10. - Ireneusz Drapaluk, 
22.10. - Bolesław Augustyniak, 29.10.- wi-
ceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka.

W każdy pierwszy wtorek m-ca w 
godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Mia-
sta Sławomir Kwiatkowski. Ponadto w 
każdy trzeci czwartek m-ca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

kańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, 
tel. (058) 665 50 00 na dyżury radnych w 
każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00.

Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy 
w miesiącu wrześniu br.: 14.09 - Jarosław 
Kłodziński, 21.09 - Szymon Kula, 28.09 
- przewodniczący Zarządu Dzielnicy Woj-

ciech Lipiński. W drugi poniedziałek miesią-
ca tj. 14.09 br. w godz.18.00-19.00 dyżuruje 
radny miasta Gdyni Marek Łucyk.

Informujemy również, że  w każdy po-
niedziałek w godz.18.00 - 19.00 dyżurują 
funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia 
Oksywie i Straży Miejskiej.

***
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. I tak: 16.09 - Iwona Puz-
drowska, 23.09 - Michał Gajowy, 30.09 - 
Krystyn Barlikowski, 14.10 - Marek Hojda, 
21.10 - Bartosz Rajski.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. 
Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 
56 21. I tak: 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 funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy 
ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w poniedziałki 
w godz.: 15.00 - 19.00, środy w godz.: 10.00 
-15.00 i czwartki w godz.: 13.00 - 18.00, 
adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. 
Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedziałki 
w godz. 17.00 - 18.00. I poniedziałek - J. 
Leszczyński, II poniedziałek - W. Nadolska, 
III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni pełnią 
dyżury we czwartki  w godz. 17.00 - 18.00. 
10.09.- dyżuruje W. Walczykowski - komi-
sja Bezpieczeństwa i Sportu oraz komisja 
Gospodarki Komunalnej, 17.09 - B. Kupc 
- Muszyńska - komisja Społeczna, 24.09 - 
Z. Reclaff komisja Bezpieczeństwa i Sportu. 
W Biurze Rady dyżurują również dzielnicowi 
z komisariatu Policji Wzg. Św. Maksym. - 3 
poniedz. miesiąca 17.00 - 18.00, ze Straży 
Miejskiej w środy 11.00 - 13.00. Radna 
Miasta J. Chacuk dyżuruje w trzecią środę 
miesiąca w godz. 12.30 - 13.30. Najbliższa 
sesja Rady Dzielnicy Redłowo odbędzie się 
22 września 2009 r. (wtorek) o godz. 18.00 

w świetlicy SP nr 34.
***

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 zaprasza-
my 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: 17.09 - Jacek Jasiński, 
24.09 - Patrycja Podsiedzik, 01.10 - Anetta 
Głazik, 08.10 - Urszula Pronobis, 05.10 w 
godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 01.10 
w godz. 17.00 - 18.00 - 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 najbliższy 
miesiąc: 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 MOPS.

***
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

Sportowe sukcesy gdynian
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

spotkał się 7 września z zawodniczkami 
klubu Sztorm Gdynia, które zdobyły Mi-
strzostwo Polski w piłce nożnej w kategorii 
juniorek młodszych. Turniej odbył się w Li-
manowej w ramach Olimpiady Młodzieżowej, 
w dniach 5-12.07.2009 r. 

W skład drużyny wchodzą: Kamila Se-
rocka, Karolina Strzępek, Marina Dettlaff, 
Katarzyna Bizewska, Justyna Wolny, 
Magdalena Hinca, Aneta Ramotowska, 
Kinga Bużan, Katarzyna Marczak, Marta 
Kurkowiak, Urszula Pranga, Angelika 
Pawelczyk, Aleksandra Czarniak, Mał-

gorzata Kobalczyk, Aleksandra Miller, 
Marta Cichosz, Angelika Bużan, Martyna 
Wróbel. Zawodniczki trenuje Krzysztof 
Własny, a kierownikiem drużyny jest Wal-
demar Bizewski.

Sztorm Gdynia powstał w 2004 r.  W ciągu 
czterech lat klub odniósł wiele sukcesów, 
m.in. wygrał w 2008 r. Turniej o Mistrzostwo 
Województwa Pomorskiego i Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Dziewcząt, a w maju tego roku 
zawodniczki również zdobyły Mistrzostwo 
Województwa Pomorskiego.

***
Bardzo dobrze rozpoczęli sezon młodsi 

judocy gdyńskiego GALEONU. Startując 
w Międzynarodowym Turnieju w Szwajcarii 
- miejscowość Baar 30.08.2009 r. zdobyli 
8  medali: I miejsce Jakub Rosłonowski, 
I miejsce Arkadiusz  Matlakowski, II 
miejsce  Aleksander  Jasiński, III miej-
sce Tomasz  Zielski, III miejsce Maksym  
Rzeppa, IIImiejsce Łukasz  Itrych, III 
miejsce Mateusz  Itrych, III miejsce Michał  
Korzeniowski. 

Na V miejscach uplasowali się: Szymon  
Jasiński, Mateusz  Miśnik, Marcin   Kon-
dracki, Jakub    Korzeniowski. W klasyfi-
kacji klubowej  zajęli 3 miejsce. �
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1. Afonia i pszczoły, reż. Jan Jakub 
Kolski, 108’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 
15:30 / 16.09 (środa), godz. 21:30 / 18.09 
(piątek), godz. 09:00 

2. Demakijaż (Non stop kolor; Droga 
wewnętrzna; Pokój szybkich randek) 
reż. Maria Sadowska, Dorota Lamparska, 
Anna Maliszewska, 111’ – 14.09 (ponie-
działek), godz. 11:00 / 16.09 (środa), godz. 
09:00 / 19.09 (sobota), godz. 11:00

3. Dom zły, reż. Wojtek Smarzowski, 
106’ – 16.09 (środa), godz. 18:00 / 17.09 
(czwartek), godz. 16:15 / 18.09 (piątek), 
godz. 20:45 

4. Enen, reż. Feliks Falk, 95’ – 14.09 
(poniedziałek), godz. 16:30 / 15.09 (wtorek), 
godz. 18:00 / 18.09 (piątek), godz. 16:30 

5. Galerianki, reż. Katarzyna Rosłaniec, 
82’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 20:30 / 
15.09 (wtorek), godz. 21:30 / 17.09 (czwar-
tek), godz. 09:00

6. Generał Nil, reż. Ryszard Bugajski, 
125’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 13:00 / 
15.09 (wtorek), godz. 14:00 / 16.09 (środa), 
godz. 14:15 

7. Handlarz cudów, reż. Bolesław Pawi-
ca, Jarosław Szoda, 104’ – 15.09 (wtorek), 
godz. 09:00 / 16.09 (środa), godz. 21:30 
(MG) / 18.09 (piątek), godz. 18:00

8. Hel, reż. Kinga Dębska, 85’ – 14.09 
(poniedziałek), godz. 11:45 / 17.09 (czwar-
tek), godz. 21:30 /18.09 (piątek), godz. 
11:00

9. Janosik. Prawdziwa historia, reż. 
Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 140’ 

– 15.09 (wtorek), godz. 16:45 / 16.09 
(środa), godz. 13:00 / 18.09 (piątek), godz. 
10:30 

10. Jestem twój, reż. Mariusz Grzego-
rzek, 105’ – 15.09 (wtorek), godz. 11:45 / 
17.09 (czwartek), godz. 18:00 / 18.09 (pią-
tek), godz. 21:15 

11. Las, reż. Piotr Dumała, 75’ – 14.09 
(poniedziałek), godz. 20:00 / 15.09 (wto-
rek), godz. 21:30 / 19.09 (sobota), godz. 
15:30 

12. Magiczne drzewo, reż. Andrzej Ma-
leszka, 83’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 
16:45 / 16.09 (środa), godz. 11:00 / 17.09 
(czwartek), godz. 14:00 

13. Miasto z morza, reż. Andrzej Kot-
kowski, 112’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 
14:00 / 14.09 (poniedziałek), godz. 18:00 / 
17.09 (czwartek), godz. 15:00 / 18.09 (pią-
tek), godz. 19:30 (MG) 

14. Mniejsze zło, reż. Janusz Morgen-
stern, 109’ – 15.09 (wtorek), godz. 20:30 / 
16.09 (środa), godz. 21:30 / 17.09 (czwar-
tek), godz. 13:30 

15. Moja krew, reż. Marcin Wrona, 90’ 
– 14.09 (poniedziałek), godz. 21:30 / 15.09 
(wtorek), godz. 11:00 / 18.09 (piątek), godz. 
11:45 

16. Nigdy nie mów nigdy, reż. Wojtek 
Pacyna, 102’ – 16.09 (środa), godz. 11:45  
/ 18.09 (piątek), godz. 13:00 / 18.09 (piątek), 
godz. 20:00 

17. Operacja Dunaj, reż. Jacek Głomb, 
104` – 14.09 (poniedziałek), godz. 09:00 
/ 14.09 (poniedziałek), godz. 12:00 / 17.09 

(czwartek), godz. 11:00 / 18.09 (piątek), 
godz. 21:30 

18.Ostatnia akcja, reż. Michał Rogalski, 
95` – 15.09 (wtorek), godz. 19:45 / 17.09 
(czwartek), godz. 21:45 / 18.09 (piątek), 
godz. 15:30 

19. Popiełuszko. Wolność jest w nas, 
reż. Rafał Wieczyński, 149’ – 15.09 (wto-
rek), godz. 13:00 / 16.09 (środa), godz. 
19:15 / 19.09 (sobota), godz. 18:00 

20. Rewers, reż. Borys Lankosz, 99’ 
– 15.09 (wtorek), godz. 14:15 / 17.09 
(czwartek), godz. 15:30 / 18.09 (piątek), 
godz. 21:45 

21. Świnki, reż. Robert Gliński, 93’ 
– 16.09 (środa), godz. 17:00 / 17.09 
(czwartek), godz. 20:30 / 19.09 (sobota), 
godz. 13:00 

22. Wojna polsko-ruska, reż. Xawery 
Żuławski, 108’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 
14:00 / 15.09 (wtorek), godz. 15:30 / 17.09 
(czwartek), godz. 19:00 

23.Wszystko co kocham, reż. Jacek 
Borcuch, 95’ – 14.09 (poniedziałek), godz. 
19:00 / 16.09 (środa), godz. 20:30 / 18.09 
(piątek), godz. 14:15 

24. Zero, reż. Paweł Borowski, 110’ 
– 15.09 (wtorek), godz. 21:30 / 16.09 (śro-
da), godz. 15:30 (MG) / 17.09 (czwartek), 
godz. 11:45 

pogrubiony zapis – pokazy prasowe
kursywa – pokaz na specjalne zapro-

szenia
Program może jeszcze ulec drobnym 

zmianom.

Projekcje Konkursu Głównego 34. FPFF

34. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - 14-19.09.2009 roku

Filmy Konkursu Kina Niezależnego
1.8 w poziomie, reż. Grzegorz Lipiec, 

85` – 15.09 (wtorek), godz. 14:55 / 17.09 
(czwartek), godz. 20:15

2.Czarny, reż. Dominik Matwiejczyk, 
105` – 17.09 (czwartek), godz. 15:00 / 18.09 
(piątek), godz. 18:00

3. Dialog, reż. Cezary Iber, 46` – 17.09 
(czwartek), godz. 12:30 / 18.09 (piątek), 
godz. 18:00

4.Incydent, reż. Jan Kwieciński, 37`28`` 
– 17.09 (czwartek), godz. 12:30 / 18.09 (pią-
tek), godz. 18:00

5. Jedenaste nie uciekaj, reż. Robert 
Wrzosek, 80` – 14.09 (poniedziałek), godz. 
14:50 / 16.09 (środa), godz. 18:00

6. Konsumenci, reż. Hubert Gotkowski, 
73` – 16.09 (środa), godz. 11:50 / 17.09 
(czwartek), godz. 18:00

7. Niech żyje pogrzeb!!!, reż. Dariusz 
Błaszczyk, 50` – 15.09 (wtorek), godz. 
18:00 / 16.09 (środa), godz. 14:05

8. Nogami w górę, głową w dół, reż. To-
masz Pędzieszczyk, 45` – 15.09 (wtorek), 
godz. 12:30 / 18.09 (piątek), godz. 14:45

9. Od wschodu do zachodu słońca, reż. 
Marcin Król, 51` – 15.09 (wtorek), godz. 
18:00 / 16.09 (środa), godz. 14:05

10. Podglądacz, reż. Adam Uryniak, 
29` – 17.09 (czwartek), godz. 12:30 / 18.09 
(piątek), godz. 18:00

11. Skopani, reż. Dariusz Dobrowolski, 
38` – 15.09 (wtorek), godz. 12:30 / 18.09 
(piątek), godz. 14:45

12. Smutna, reż. Piotr Matwiejczyk, 80` 
– 14.09 (poniedziałek), godz. 12:30 / 16.09 
(środa), godz. 20:20 

13.Stiudent II, reż. Hubert Gotkowski, 
28` – 14.09 (poniedziałek), godz. 12:30 / 
16.09 (środa), godz. 20:20 

14.Tajemnica Alberta, reż. Wojciech 
Solarz, 27` – 16.09 (środa), godz. 11:50 / 
17.09 (czwartek), godz. 18:00

15. Ulica, reż. Adam Torbus, Cyprian 
Demianiuk, Michał Zakrocki, Ivo Kran-
kowski, 25` – 15.09 (wtorek), godz. 14:55 / 
17.09 (czwartek), godz. 20:15

16.Vis-A-Vis, reż. Łukasz Bursa, 28` 
– 14.09 (poniedziałek), godz. 14:50 / 16.09 
(środa), godz. 18:00

17. Zabójcze nagranie, reż. Ben Talar, 
Jakub Półtorak, 25` – 15.09 (wtorek), godz. 
12:30 / 18.09 (piątek), godz. 14:45

Projekcje będą się odbywały w Multikinie 
w Gdyni przy ulicy Waszyngtona 21, w są-
siedztwie Skweru Kościuszki. W trakcie 34. 
FPFF będzie to główne kino festiwalowe 
otwarte dla szerokiej publiczności. Tam też, 
już w trakcie Festiwalu sprzedawane będą 
bilety i karnety.

Bilety i karnety nie uprawniają do wejścia 
do Centrum Festiwalowego mieszczącego 
się w Teatrze Muzycznym – tutaj obowiązuje 
wstęp jedynie na zaproszenia i akredytacje. 
Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są 

uczniowie, studenci i seniorzy za okazaniem 
odpowiedniej legitymacji.

Karnety na projekcje 34. FPFF w Gdyni 
są w sprzedaży w sieci kin Multikino i Silver 
Screen w całej Polsce. 

Ceny biletów:
Na pojedynczy pokaz Konkursu Głów-

nego i pokazy pozakonkursowe (normalny) 
– 18 zł. Na pojedynczy pokaz Konkursu 
Głównego i pokazy pozakonkursowe (ulgo-
wy) – 16 zł. Na pojedynczy pokaz bloku 
filmów Konkursu Kina Niezależnego i Kon-

kursu Młodego Kina – 7 zł.
Ceny karnetów:
Jednodniowy na wszystkie pokazy 

konkursowe i pozakonkursowe (normalny) 
– 50 zł. Jednodniowy na wszystkie pokazy 
konkursowe i pozakonkursowe (ulgowy) 
– 40 zł. Na wszystkie pokazy konkursowe 
i pozakonkursowe (normalny) – 150 zł. Na 
wszystkie pokazy konkursowe i pozakonkur-
sowe (ulgowy) – 100 zł. Na wszystkie pokazy 
Konkursu Kina Niezależnego i Konkursu 
Młodego Kina – 50 zł. 

Już tylko trzy dni dzieli nas od 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To największe święto polskiego kina startuje 14 września a 
zakończy się 19 września uroczystą galą w Teatrze Muzycznym (wstęp za zaproszeniami). Organizowany od 1974 roku Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych bardzo szybko wyrobił sobie renomę, a z czasem zyskał miano najważniejszego przeglądu rodzimej kinematografii. 
Historia Festiwalu nierozerwalnie związała się z dziejami polskiego kina. Pierwsze dwanaście edycji, do roku 1987 odbywało się w Gdań-
sku. W roku 1988 Festiwal przeniesiono do Gdyni, gdzie do dziś stał się stałym elementem miejskiego życia kulturalnego. 

Głównym kinem festiwalowym będzie Multikino przy ul. Waszyngtona 21, gdzie filmy będą dostępne dla szerokiej publiczności. Infor-
macje o pokazach, imprezach towarzyszących, a także o biletach zamieszczamy poniżej (niestety w momencie przygotowywania Ratusza 
do druku nie znaliśmy dokładnego programu niektórych imprez towarzyszących). Bieżących materiałów dotyczących festiwalu a także 
szczegółów związanych z pokazami dodatkowymi dla publiczności (kiedy i gdzie) należy szukać na festiwalowej stronie internetowej: 
www.festiwalfilmowy.pl. 

Bilety i karnety
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1. Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, 
reż. Jakub Czekaj, 34` – 15.09 (wtorek), 
godz. 18:30 / 16.09 (środa), godz. 13:00

2. Co mówią lekarze, reż. Michał Wnuk, 
24`27`` – 15.09 (wtorek), godz. 13:30 / 18.09 
(piątek), godz. 21:30

3. Darek, reż. Jonas M. Gulbrandsen, 
14` – 15.09 (wtorek), godz. 18:30 / 16.09 
(środa), godz. 13:00

4.“Dekalog 89 +” – siódme: “Street 
Feeling”, reż. Kristoffer Karlsson Rus, 
30` – 15.09 (wtorek), godz. 20:40 / 17.09 
(czwartek), godz. 18:30

5. Dłonie, reż. Maciej Jurewicz, 7`06``– 
14.09 (poniedziałek), godz. 13:30 / 16.09 
(środa), godz. 18:30

6. Dzień po jutrze, reż. Michał Janów, 
14` – 14.09 (poniedziałek), godz. 13:30 / 
16.09 (środa), godz. 18:30

7. Echo, reż. Magnus von Horn, 14`50`` 
– 16.09 (środa), godz. 20:40 / 18.09 (piątek), 
godz. 18:30

8. Grobari, reż. Bartek Cierlica, 8` 
– 17.09 (czwartek), godz. 13:30 / 17.09 
(czwartek), godz. 21:30

9. Hanoi – Warszawa, reż. Katarzyna 
Klimkiewicz, 30` – 16.09 (środa), godz. 
20:40 / 18.09 (piątek), godz. 18:30

10. Historia o braku samochodu, reż. 
Grzegorz Jaroszuk, 12` – 15.09 (wtorek), 
godz. 20:40 / 17.09 (czwartek), godz. 
18:30

11. Kaszel umarlaka, reż. Krzysztof 
Borówka, 22` – 15.09 (wtorek), godz. 20:40 
/ 17.09 (czwartek), godz. 18:30

12. Kolejny dzień, reż. Weronika To-
filska, 9`38``– 14.09 (poniedziałek), godz. 
13:30 / 16.09 (środa), godz. 18:30

13. Konferencja, reż. Jan Foryś, 
10`40```– 14.09 (poniedziałek), godz. 18:30 
/ 18.09 (piątek), godz. 13:30

14. Kontrakt, reż. Ksawery Szczepanik, 
19` – 16.09 (środa), godz. 20:40 / 18.09 
(piątek), godz. 18:30

15. Laleczka, reż. Natalia Kostenko, 
19`10`` – 15.09 (wtorek), godz. 13:30 / 18.09 
(piątek), godz. 21:30

16. Lunatycy, reż. Maciej Sterto-Orlicki, 
28`40`– 14.09 (poniedziałek), godz. 18:30 / 
18.09 (piątek), godz. 13:30

17. Małżonkowie, reż. Dara van Dusen, 
12``– 14.09 (poniedziałek), godz. 18:30 / 
18.09 (piątek), godz. 13:30

18. Moja nowa droga, reż. Barbara 
Białowąs, 38` – 14.09 (poniedziałek), godz. 
13:30 / 16.09 (środa), godz. 18:30

19. Moje Houston, reż. Edyta Sewruk, 
7`06` – 17.09 (czwartek), godz. 13:30 / 17.09 
(czwartek), godz. 21:30

20. Na kredyt, reż. Przemysław Nowa-
kowski, 30` – 15.09 (wtorek), godz. 20:40/ 
17.09 (czwartek), godz. 18:30

21. Nocna zmiana, reż. Gosia Kozera, 
46` – 17.09 (czwartek), godz. 13:30 / 17.09 

(czwartek), godz. 21:30
22. Polska nowela filmowa, reż. Dorota 

Lamparska, 32` – 15.09 (wtorek), godz. 
18:30 / 16.09 (środa), godz. 13:00

23. Pralka, reż. Jakub Pączek, 13`33` 
– 15.09 (wtorek), godz. 18:30 / 16.09 (środa), 
godz. 13:00

24. Przyjdź do mnie, reż. Ewa Banasz-
kiewicz, 31` – 15.09 (wtorek), godz. 13:30 
/ 18.09 (piątek), godz. 21:30

25. Syn, reż. Jan Wagner, 28``– 14.09 
(poniedziałek), godz. 18:30 / 18.09 (piątek), 
godz. 13:30

26.Vena Cava, reż. Mariko Saga, 28` 
– 17.09 (czwartek), godz. 13:30 / 17.09 
(czwartek), godz. 21:30

27. Wstyd, reż. Edyta Sewruk, 17`14`` 
– 15.09 (wtorek), godz. 13:30 / 18.09 (pią-
tek), godz. 21:30

28. Wszystkie małe kłamstwa Anny, 
reż. Krzysztof Bizio, 29`35`` – 16.09 
(środa), godz. 20:40 / 18.09 (piątek), godz. 
18:30

29.Wycinanka, reż. Grzegorz Krawiec, 
12`– 14.09 (poniedziałek), godz. 18:30 / 
18.09 (piątek), godz. 13:30

30. Zły, reż. Michał Biliński, 22`– 14.09 
(poniedziałek), godz. 13:30 / 16.09 (środa), 
godz. 18:30

Panorama Polskiego Kina to jedyny w 
swoim rodzaju przegląd tego, co w polskim 
kinie wydarzyło się w trakcie ostatnich 
dwunastu miesięcy. W tym roku gdyńska 
publiczność będzie miała okazję zapoznać 
się z wieloma wyjątkowymi obrazami najbar-
dziej utytułowanych reżyserów. Swoje filmy 
pokażą m. in. Andrzej Wajda i Krzysztof 
Zanussi. 

1. Dekalog 89 + Vol. 1, reż. Andrzej 
Mańkowski, Tomasz Olejarczyk, Kristof-
fer Karlsson Rus, Adrian Panek, Rafał 
Samusik, 94` – 14.09 (poniedziałek), godz. 
21:30 / 17.09 (czwartek), godz. 19:00

2. Druciki, reż. Ireneusz Grzyb, Alek-

sandra Gowin, 61`– 15.09 (wtorek), godz. 
16:30 / 16.09 (środa), godz. 14:00

3. Historia Kowalskich, reż. Arkadiusz 
Gołębiewski, Maciej Pawlicki, 85` – 15.09 
(wtorek), godz. 15:00 / 18.09 (piątek), godz. 
16:30

4. Ile waży koń trojański?, reż. Juliusz 
Machulski – 16.09 (środa), godz. 19:00 / 
18.09 (piątek), godz. 15:00

5. Na północ od Kalabrii, reż. Marcin 
Sauter, 75` – 14.09 (poniedziałek), godz. 
15:00 / 18.09 (piątek), godz. 19:00

6. Piksele, reż. Jacek Lusiński, 100` 
– 16.09 (środa), godz. 16:30 / 17.09 (czwar-
tek), godz. 15:00 

7. Rewizyta, reż. Krzysztof Zanussi, 
120’ – 16.09 (środa), godz. 19:00 / 19.09 
(sobota), godz. 13:00 

8. Tatarak, reż. Andrzej Wajda – 15.09 
(wtorek), godz. 19:00 / 17.09 (czwartek), 
godz. 21:30

9. To nie tak jak myślisz, kotku, reż. 
Sławomir Kryński, 98` – 14.09 (poniedzia-
łek), godz. 13:00 / 17.09 (czwartek), godz. 
16:30

10. U Pana Boga za miedzą, reż. Jacek 
Bromski, 110’ – 16.09 (środa), godz. 15:00 
/ 18.09 (piątek), godz. 14:00

Panorama Polskiego Kina

Wydarzeniem specjalnym 34. Festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdyni będzie kolejna 
odsłona projektu KinoRP: pokaz kinowy zre-
konstruowanej cyfrowo „Austerii” Jerzego 
Kawalerowicza. Tego seansu nie można 
przegapić, bo takiej „Austerii” dzisiejsi wi-
dzowie jeszcze nie widzieli. Jej rekonstrukcję 
nadzorował Jerzy Wójcik. Cyfrowa jakość 
filmu pozwoli wreszcie w pełni docenić ten 
obraz.

Rok temu na gdyńskim festiwalu projekcją 

„Pociągu” Jerzego Kawalerowicza zainicjo-
waliśmy cykl pokazów arcydzieł polskiego 
kina zrekonstruowanych cyfrowo. Projekt 
KinoRP ma na celu stworzenie wysokiej ja-
kości kopii cyfrowych najwybitniejszych pol-
skich filmów pod nadzorem ich twórców. 

Jesteśmy przekonani, że kolejny pokaz 
filmu zrekonstruowanego cyfrowo na na-
szym festiwalu potwierdzi i uświadomi, iż 
cyfryzacja to jedyny sposób na uratowanie 
arcydzieł polskiego kina bez szkody dla ich 

wartości artystycznej i jedyna szansa na 
ich nowe życie w świecie współczesnych 
technologii. 

KinoRP to projekt koordynowany przez 
Kino Polska Dystrybucja, a realizowany 
przez Studio Filmowe TPS, The Chimney 
Pot i Toya Studios, przy współpracy Studia 
Filmowego „Kadr”, Studia Filmowego „Oko” 
i Filmoteki Narodowej. 

16.09, godz. 15.00

Austeria w Gdyni

W cyklu Dokument w Gdyni publiczność 
festiwalowa będzie mogła obejrzeć filmy:  
- Beats of freedom Leszka Gnoińskiego i 

Wojciecha Słoty, 
- Dzieci Wehrmachtu Mariusza Mali-

nowskiego, 

- Naszą ulicę Marcina Latałło oraz Ti-
schner – życie w opowieściach w reżyserii 
Artura Więcka.

Dokument w Gdyni

Plener filmowy od wielu lat jest jednym z 
tych wydarzeń festiwalowych, które szcze-
gólnie upodobała sobie gdyńska publicz-
ność. Nie zabraknie go również w trakcie 
34. edycji Festiwalu. 

W dniach 15–18 września o godz. 21.00 
na gdyńskiej plaży na wszystkich miłośni-
ków dobrego kina czekać będzie nie lada 
atrakcja...

Z okazji zbliżającego się 55-lecia pracy 
twórczej Romana Polańskiego charyzma-
tycznego i często kontrowersyjnego reżyse-
ra, którego twórczość ma to do siebie, że z 
niezwykłą siłą oddziałuje na emocje, psychi-

kę i wyobraźnię odbiorców, przygotowaliśmy 
dla widzów tegorocznego pleneru „filmową 
i interaktywną grę” – Grę w Polańskiego, 
którą będzie można rozpocząć z „pozycji” 
plażowego leżaka, przy „aplauzie” morza i 
„dopingu” księżyca.

W PROGRAMIE:
15 września 2009 | wtorek
Figura 1. Mroczna intryga Etiudy: Mor-

derstwo | Uśmiech zębiczny | Rozbijemy 
zabawę Chinatown | 1974 | 131 min.

16 września 2009 | środa
 Figura 2. Wizjonerstwo Etiuda: Dwaj 

ludzie z szafą Dziecko Rosemary | 1968 | 

136 min.
17 września 2009 | czwartek
Figura 3. Groza i śmiech Etiuda: Gdy 

spadają anioły Nieustraszeni Pogromcy 
Wampirów | 1967 | 108 min.

18 września 2009 | piątek
 Figura 4. Miejskie szaleństwo Etiudy: 

Ssaki | Gruby i chudy Lokator | 1976 | 125 
min.

Wstęp Wolny. 
Organizatorem jest Stowarzyszenie 

Akuku Sztuka. 

Film od Morza - Gra w Polańskiego

Projekcje Konkursu Młodego Kina
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Filmy z Gdyni
Przedstawiamy filmy, które zostaną za-

prezentowane w bloku „Filmy z Gdyni”.
Kochasz mnie? (Milenia Fiedler), 8’55” 

Zaręczyny (Rafał Listopad), 11’45”
Oba obrazy powstały podczas VI Pomor-

skich Warsztatów Filmowych.
***

Nauczanie początkowe, reż. Marcin 
Bortkiewicz

 W ramach imprez towarzyszących tego-
rocznemu Festiwalowi Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni zaprezentowany zostanie 
debiutancki film dokumentalny Marcina 
Bortkiewicza pt. „Nauczanie początkowe”, 
które zostało uhonorowane wyróżnieniem 
Jury Konkursu Polskiego na ostatnim, 49. 
Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Produkcja filmu została dofinansowana 
przez Miasto Gdynię i Centrum Kultury w 
Gdyni.

***
Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939, 

reż. Bartosz Paduch
Jest to telewizyjny film edukacyjny z 

walorem historycznym, prezentujący mało 
znaną sylwetkę pułkownika Stanisława 

Dąbka, dowódcy obrony Gdyni 1939 i 
jego bohaterskich oddziałów, które broniły 
polskiego wybrzeża stawiając przez 21 dni 
opór przeważającym siłom wroga, aż do jego 
samobójstwa.

Film składa się z kilku różnych tkanek 
filmowych. Zdjęcia te zostały zainsceni-
zowane, by w fabularyzowanych scenach 
odtworzyć najważniejsze wydarzenia i 
najtragiczniejsze momenty tej historii jak i 
filmowe materiały archiwalne. W scenach 
fabularyzowanych udział wzięli zawodowi 
aktorzy gwarantując swym warsztatem po-
ziom artystyczny. Sceny te realizowane są 
również za pomocą i przy udziale oddziału 
rekonstrukcyjnego Lądowej Obrony Wybrze-
ża w Gdyni.

Innym ważnym materiałem filmowym, są 
wypowiedzi, świadków i uczestników tam-
tych wydarzeń, m. in.  żyjącego siostrzeńca 
pułkownika Dąbka.

Scenariusz i reżyseria: Bartosz Paduch, 
Zdjęcia: Bartosz Bieniek, Dźwięk: Jerzy 
Kankowski, Montaż: Tomasz Drabik, Pro-
ducent: Olga Bieniek,

Produkcja: Regionalna Agencja Pro-

ducencka Oddziału TVP S.A. w Gdańsku 
– Mirosław Nowak, Współfinansowanie: 
TVP S.A. Oddział w Gdańsku, Gdyński 
Fundusz Filmowy, TVP Historia, Samorząd 
Województwa Pomorskiego

Obsada: Pułkownik Dąbek – Bogdan 
Smagacki, Ignacy Szpunar – Grzegorz 
Wolf, Franciszek Sokół – Krzysztof Matu-
szewski, Wacław Tym – Michał Kowalski, 
Zygmunt Horyd – Dariusz Szymaniak, 
Kazimierz Pruszkowski – Jarosław Tyrań-
ski, Józef Unrug – Eugeniusz Kujawski, 
Generał Bortnowski – Cezary Rybiński, Ka-
pitan Wierzbowski – Robert Olech, Witold 
Gombrowicz – Tomasz Podsiadły

***
Stocznia Gdynia – Last Minute
Film w reżyserii Małgorzaty Rakowiec 

i Magdaleny Skorupki-Kaczmarek. czas: 
20’

***
Zawrócony/Tequila Sunrise
V Pomorskie Warsztaty Filmowe
Zawrócony (Milenia Fiedler), 7’15”
Tequila Sunrise (Rafał Listopad), 

8’55’

Już po raz szósty spotkamy się podczas 
przeglądu „Gdynia Dzieciom” z młodymi 
widzami. W programie: projekcje i inne 
filmowe atrakcje dla dzieci i młodzieży w 
dniach 14-18 września 2009 w 5 miastach 
Pomorza (Sopot, Gdynia, Elbląg, Wejherowo 
i Gdańsk). 

Szkolna publiczność będzie mogła wziąć 
udział w licznych projekcjach, spotkaniach z 
twórcami, konkursach, loteriach i zajęciach 
artystycznych, które już tradycyjnie poprowa-

dzą aktorzy trójmiejskich scen teatralnych.
Projekcje w Multikinie Gdyni:
14.09, godz. 8.30 - Niewidzialna Elina, 

reż. K. Härö, godz. 10.30 - zestaw fińskich 
filmów animowanych, reż. H. Perpula

15.09, godz. 8.15 - zestaw włoskich fil-
mów animowanych 2, godz. 10.00 - zestaw 
włoskich filmów animowanych 1

16.09 - godz. 8.15 - Hamoon i Darya, 
reż. E. Forouzesh, godz. 10.15 - zestaw 
irańskich filmów animowanych

17.09 - godz. 8.00 - Wszystkie niewi-
dzialne dzieci, godz. 10.00 - Yarik, reż C. 
Henry,

18.09 - godz. 8.30 Mama Mu, reż I. 
Veyshtagin, godz. 10.30 - zestaw polskich 
filmów aniomowanych.

Rezerwacje przyjmuje w gdyńskim Mul-
tikinie: Renata Smagacka 0 503 430 345, 
rsmagacka@gmail.com.

Gdynia Dzieciom

Klub Filmowy, DKF „Żyrafa”, ul. Waszyng-
tona 1  zaprasza w dniach 17 - 19 września 
na projekcie w cyklu „Koledzy Szarika”. To 
przegląd polskich filmów w których znaczącą 
rolę odgrywa najlepszy przyjaciel człowie-
ka – pies, inspirowany gdyńskim program 
edukacyjnym „Pies w wielkim mieście” 
kreującym kulturę posiadania psa. Impreza 
towarzyszy 34. Festiwalowi Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. I tak: 

17 września, godz. 19.00 - „Pora umie-
rać” reżyser: Dorota Kędzierzawska, obsa-
da: Danuta Szaflarska, Krzysztof Globisz, 
rok produkcji: 2007; 

Historia starszej pani i jej „czworonożnego 
przyjaciela”, właścicielki niegdyś pięknej, 
dziś sypiącej się, drewnianej willi. Po wielu, 
wielu latach, właśnie teraz spełnia się jej 
marzenie - „pozbywa się” ostatniego zakwa- 
terowanego po wojnie lokatora...

18 września, godz. 19.00 - blok filmów: 
Męska sprawa - reżyser: Sławomir 

Fabicki, obsada: Mariusz Jakus, Bartosz 
Idczak, rok produkcji: 2001

„Męska sprawa” to 26-minutowy dramat 
o przemocy wobec dzieci. Opowieść o 
trzynastoletnim chłopcu z ubogiej łódzkiej 
rodziny, który jest bity przez ojca i próbuje 
ten fakt utrzymać w tajemnicy. Jedynym 
jego przyjacielem jest pies ze schroniska 
dla zwierząt. ...

„Pańcia” - reżyser: Iwona Siekierzyńska, 
obsada: Sylwia Karczmarczyk, rok produk-
cji: 1995. Sylwia ma 13 lat. Pewnego dnia, 
gdy wraca ze spaceru z psem, pies wpada 
do mieszkania, w którym ksiądz odprawia 
święte namaszczenie. Dziewczynka zako-
chuje się w księdzu i postanawia spotkać 
się z nim, żeby wyznać miłość. 

„Pies” - reżyser: Janusz Kondratiuk, ob-

sada: Ewa Szykulska, Jerzy Bogajewicz, 
Zbigniew Buczkowski, rok produkcji: 1973. 
Akcja tej gorzkiej w swojej ironii opowieści 
rozgrywa się w wieżowcu mieszkalnym. Jed-
ną z pierwszych „inwestycji” nowych lokato-
rów, młodego małżeństwa, jest pies, który 
staje się przyczyną wielkiego zamieszania 
w całej minispołeczności, reprezentującej 
różne warstwy społeczne i charaktery. 

19 września, godz. 16.00 - Tato, nie bój 
się dentysty! reżyser: Zofia Ołdak, obsada: 
Marian Glinka, Światosław Kuźnik, Woj-
ciech Pokora, rok produkcji: 1985

Film dla dzieci zrealizowany z materiałów 
z filmów z lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych o Piesku w kratkę, w którym sprawnie 
wykorzystano połączenie dwóch technik 
- aktorskiej i animacji. 

Bilety: 5 zł (za dzień). 
Więcej informacji: www.klubfilmowy.pl.

Koledzy Szarika w Klubie Filmowym 

Inne pokazy dla publiczności
Kraków w Gdyni 

Zgodnie z tradycją, nie może zabraknąć 
w Gdyni filmów najstarszego w Polsce i 
jedynego w swoim rodzaju Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego.

Teatr Muzyczny, Malarnia, 17.09, godz. 
17.00

Pokaz I 1. WYBRANIEC (Unmistaken 
Child),  2. POSTE RESTANTE

POKAZ II 1. PIZZA W AUSCHWITZ 
(Pizza be Auschwitz/Pizza in Auschwitz), 
2. KRÓLIK PO BERLIŃSKU (Mauerhase/
Rabbit a la Berlin), 3. SZCZĘŚCIARZE (The 
Lucky Ones)

Poezja łączy ludzi –                         
 Mój ulubiony wiersz

Niezwykły projekt pięciominutowych 
portretów filmowych, w których zwykli miesz-
kańcy Polski, Francji, USA w kontekście 
ulubionego wiersza opowiadają o swoim 
życiu. Filmy sponsorowane są przez belgij-
ską Fundację Evens.

Scenariusz i reżyseria – Ewa Zadrzyńska 

Zdjęcia – Jacek Mierosławski Muzyka – Mi-
chał Lorenc Producent – „Interakces“

Plaża Miejska w Gdyni, 17.09 (czwartek), 
godz. 23.30. Wstęp wolny!

Polonica 
W ramach cyklu Polonica zaprezentowa-

ne zostaną polskie koprodukcje i zagranicz-
ne produkcje, w których udział wzięli polscy 
filmowcy. Carmo, produkcja: Brazylia, Hisz-
pania, Polska (2008) , Dzieci Ireny Sendlero-
wej, produkcja: USA, Polska (2009), Trade, 
produkcja: Niemcy, USA (2007), Tulpan, 
produkcja: Niemcy, Polska, Rosja, Szwaj-
caria, Kazachstan (2008), Wichry Kołymy, 
produkcja: Belgia, Francja, Niemcy, Polska 
(2009), Wiosna 1941, produkcja: Polska, 
Wielka Brytania, Izrael (2008). 

Retrospektywa Krzysztofa Krauze 
W trakcie 34. Festiwalu w Gdyni odbędzie 

się retrospektywa Przewodniczącego Jury 
Konkursu Głównego, Krzysztofa Krauze.

Zaprezentowane zostaną filmy:
Gry uliczne – 15.09 (wtorek), godz. 13:00, 

Dług – 16.09 (środa), godz. 13:00, Mój Ni-
kifor – 17.09 (czwartek), godz. 13:00, Plac 
Zbawiciela – 18.09 (piątek), godz. 13:00

Projekcje będą odbywały się w gdyńskim 
Multikinie. Bilety do nabycia w kasach kina w 
cenie 18 zł (normalny) i 16 zł (ulgowy). 

Projekcja z językiem migowym
Z myślą o osobach niesłyszących odbę-

dzie się specjalna projekcja z tłumaczeniem 
na język migowy. Dzięki tłumaczeniu obrazu 
na język migowy widz niesłyszący będzie 
miał możliwość pełnego uczestnictwa w 
festiwalu. W ramach pokazu migowego zo-
baczyć będzie można film Rafała Wieczyń-
skiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 

19.09 (sobota), godz. 18:00
Dzień Izraelski

Tegorocznej, 34. edycji Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych towarzyszyć będzie wy-
jątkowe wydarzenie – Dzień Izraelski. 

Najciekawsze dokonania twórców pocho-
dzących z Izraela zaprezentowane zostaną 
w dniach 14–19 września. W czasie festiwalu 
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Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni, w 
dniach 14 - 28 września 2009 r. Roman 
Polański. Aktor. Reżyser 

15-27.09.2009 - „Roman Polański.  
Aktor, reżyser”. Ekspozycja „Roman Po-
lański. Aktor. Reżyser” przygotowana przez 
Muzeum Kinematografii w Łodzi stanowi 
prezentację dorobku jednego z najwybitniej-
szych i najbardziej znanych polskich twór-
ców filmowych, który sławę i popularność w 
kinie światowym zawdzięcza takim filmom 
jak: „Nóż w wodzie”, „Matnia”, „Wstręt”, 
„Dziecko Rosemary”, „Chinatown”, „Tess” 
czy „Pianista”. Postać Romana Polańskiego 
zostanie ukazana poprzez prezentację  pla-
katów, zdjęć, werków, fotosów z filmów, które 
reżyserował i w których wystąpił jako aktor. 
To wyjątkowy  zbiór archiwaliów, który dotąd  
nie był w Polsce prezentowany. 

Na wystawie będzie można obejrzeć 
również fotografie Romana Polańskiego jako 
aktora, który bardzo wcześnie objawił swój 
wielki talent. 

Oprócz zdjęć na wystawie zostanie za-
prezentowany unikatowy zbiór plakatów fil-
mowych pochodzących z wyjątkowej kolekcji 
zgromadzonej przez Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. To ponad 180 plakatów z różnych 
stron świata m. in. z USA, Japonii, Meksyku, 
Argentyny, Turcji, Rosji, Węgier, Francji, 
Niemiec. Wśród autorów plakatów są prace 
największych polskich plakacistów m. in. 
Jana Lenicy, Rosława Szaybo, Wiesława 
Wałkuskiego czy Jakuba Erola. 

Wystawie towarzyszy publikacja pod 
redakcją Barbary Kurowskiej przygoto-
wana w wersji polsko - angielskiej, w której 
znalazły się m. in. wypowiedzi osób, które z 
Romanem Polańskim pracowały, u których 
Roman Polański pracował jako aktor m. 
in.: Anny Sheppard, Allana Starskiego,  
Waldemara Pokromskiego, Andrzej Ko-
stenko, Gene Gutowskiego, Andrzeja 
Wajdy, Janusza Morgensterna. Są również 
wypowiedzi przyjaciół Reżysera : Leopolda 
Rene Nowaka, Ryszarda Horowitza, Woj-
ciecha Fibaka. 

Publikacja ma na celu ukazanie postaci 
reżysera jako wielkiego twórcy światowego 
kina, ale także wspaniałej postaci, która 
wzbudza kontrowersje. To jeden z naj-
bardziej fascynujących twórców naszych 

czasów, genialny, charyzmatyczny, eks-
centryczny, impulsywny, bezkompromisowy 
– mówią o nim współpracownicy.

Pierwsza prezentacja wystawy podczas 
34 FPFF w Gdyni – miejsce ekspozycji: 
Muzeum Miasta Gdyni (14–28 września), 
następnie ekspozycja zostanie pokazana w 
Muzeum Kinematografii w Łodzi (październik 
2009 – luty 2010) i dalej rozpocznie swoją 
zagraniczną podróż (najbliższe prezentacje: 
Dusseldorf, Saloniki, Londyn, Norymberga, 
Budapeszt). 

Patronat honorowy nad wystawą objęli: 
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Włodzimierz 
Fisiak -  Marszałek Województwa Łódz-
kiego.

Kuratorzy wystawy: Krystyna Zamy-
słowska, Piotr Kulesza. Opracowanie 
plastyczne wystawy: Witold Wódka

Realizacja wystawy: Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi www.kinomuzeum.pl

***
 Wystawa fotografii w Muzeum Miasta 

Gdyni, od 15 - 27 września 2009 r. 
Portrety ostatniego stulecia 
Czesław Czapliński sięgnął do zbioru 

fotografii swojego mistrza i inspiratora Bene-
dykta Jerzego Dorysa, przez którego war-
szawskie studio fotograficzne przewinęła się 
cała plejada artystów, m.in. Nina Andrycz, 
Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew 
Herbert, Stefan Jaracz, Antoni Słonimski, 
czy Aleksander Zelwerowicz. 

***
Biblia Pauperum - Wystawa malarstwa 

Michała Zaborowskiego.
Autor podejmuje tematykę biblijną, za cel 

stawiając sobie przypomnienie jej współ-
czesnemu odbiorcy. 12 dzieł powstałych 
w oparciu o interpretację scen ze Starego 
Testamentu zobaczyć będzie można w „Ga-
lerii od czasu do czasu”, ul. Armatorów 31, 
Gdynia, w dniach od 16.09 do 07.10.2009 
r. (bilety Galerii).

- ***
Wystawa pt. „Uśmiechnij się” już kolejny 

rok towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Marek Wysoczyński, 
autor projektu, od wielu lat kolekcjonuje au-
tografy z motywem uśmiechu. Część tego 

niezwykłego zbioru, który liczy sobie już 
ponad 15 000 „uśmiechniętych autografów”, 
zobaczyć będzie można na terenie gdyń-
skiego Multikina. Inicjatywa „Uśmiechnij się” 
obejmuje również wspólne rysowanie uśmie-
chów przez Macieja Orłosia i dzieci z gdyń-
skiego szpitala. W tym roku mali rysownicy 
otrzymają w prezencie katalog „Uśmiechy 
polskiego filmu”, w którym znaleźć można 
m.in. autoportret Romana Polańskiego, 
czy uśmiech narysowany przez Zbigniewa 
Zapasiewicza. Wszystkie uśmiechy zebrane 
podczas 34. FPFF powędrują do szpitala 
dziecięcego w Teheranie. Galerię uśmie-
chów mistrzów polskiego filmu zobaczyć 
można na www.promocjakultury.pl.

Zapraszamy do Multikina w Gdyni od 14 
do 19 września 2009.

***
„100 lat polskiego filmu. 1908–2008 

„Polskie kino ma 100 lat. 22 października 
1908 roku odbyła się premiera pierwszego 
polskiego filmu fabularnego „Antoś pierwszy 
raz w Warszawie”. Z okazji tego jubileuszu 
Polski Instytut Sztuki Filmowej wraz z Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi i Filmoteką 
Narodową przygotował wystawę pt. „100 lat 
polskiego filmu. 1908–2008”. 

Wystawa przedstawia w porządku chro-
nologicznym wybrane, najważniejsze filmy 
z lat 1908 - 2008. Jest to krótka historia 
filmu polskiego opowiedziana za pomocą 
fotosów, fragmentów starych recenzji, dia-
logów z filmów, a nawet wierszy. Wystawie 
towarzyszy album oraz strona internetowa 
– www.100latpolskiegofilmu.pl, gdzie oprócz 
tego, co na wystawie można obejrzeć frag-
menty filmów i wysłuchać wykładów Rafała 
Marszałka o polskim kinie. 

***
Wystawa wielkoformatowych grafik po-

wstałych na bazie fotosów do filmu „Zero”, 
fabularnego debiutu Pawła Borowskiego. 
Autorami wystawy są Artur Sienicki (fotosy) 
i Paweł Borowski (opracowanie graficzne). 
Wystawa była już prezentowana w trakcie 
ostatniej edycji Festiwalu Camerimage i 
cieszyła się dużym zainteresowaniem gości 
polskich i zagranicznych. Multikino Gdynia, 
ul. Waszyngtona 21, 14–19 września. 

Wstęp na podstawie biletów do kina.

Wystawy

17 września 2009 r. o godz. 19.00 w 
Teatrze Miejski im. Witolda Gombrowicza, 
ul. Bema 26 Centrum Kultury zaprasza na 
koncert towarzyszący Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych pt. „Cztery Tenory i 
Diva”. Wykonawcy: Agata Sava (mezzoso-
pran), Roman Trokhymuk (tenor), Vasyl 

Ponajda (tenor), Taras Hlova (tenor), Ro-
man Antonyuk (tenor), Orkiestra Filharmonii 
Lwowskiej „Wirtuozi Lwowa” pod dyrekcją 
Yurija Bereweckija.

W programie koncertu m. in. muzyka 
z filmów: Ojciec Chrzestny, Misja, Gladia-
tor, Harry Poter. Aranżacje i orkiestracje: 

Wojciech Mrozek. Prowadzenie koncertu: 
Krzysztof Dąbrowski.

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasie te-
atru w dniach od 15 do 17 września, w godz. 
od 14.00 do 19.00. Rezerwacja telefoniczna: 
(058) 660 59 20, (058) 660 59 22.

Koncert

 Kronika 34. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni to codzienny, filmowy 
zapis najważniejszych wydarzeń Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Od trzech lat autorzy projektu – Mar-
cin Borchardt i Jerzy Rados – pokazują 
Festiwal zupełnie inaczej niż wszystkie 
relacjonujące to wydarzenie media. Celem 

eksperymentu jest nieustanne poszukiwanie 
nowych form dokumentalnego spojrzenia na 
filmowy mikroświat, pełen znanych posta-
ci, konkursowych zmagań i intrygujących 
wydarzeń. 

Projekcje kolejnych pięciu odcinków Kro-
niki 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni będą odbywały się codziennie, 

wieczorem, przed wybranymi projekcjami 
w Multikinie. W tym roku Kronika będzie 
emitowana też na antenie TVP Polonia, w 
portalach internetowych Stopklatka, Wirtu-
alna Polska, Trójmiasto.pl oraz na oficjalnej 
stronie Festiwalu www.festiwalgdynia.pl.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
Miasta Gdyni.

Kronika festiwalowa

obędzie się także międzynarodowa kon-
ferencja. Głównym celem wydarzenia jest 
prezentacja dokonań filmowców z Izraela w 
dwóch wymiarach: artystycznym i organiza-
cyjnym. W ramach Dnia Izraelskiego poka-
zanych zostanie 8 produkcji, które powstały 
w minionych latach. Kinematografia tego 
kraju zyskuje coraz większą popularność w 
Polsce, wciąż jednak niewielka ilość tytułów 
trafia na ekrany kin. 

W Gdyni pokazane zostaną jedne z 
najciekawszych filmów, wyselekcjonowane 

wraz z izraelskimi partnerami Festiwalu. 
Oto filmy, które zostaną zaprezentowane 

w ramach Dnia Izraelskiego na 34. FPFF.
Meduzot/ Meduzy/ Jellyfish Reż. Etgar 

Keret, Shira Geffen
Shalosh Ima’ot/ Trzy Matki/ Three Mo-

thers  Reż. Dina Zvi – Riklis
Hofshat Kaits/ Mój Ojciec, Mój Pan/ My 

Father, My Lord Reż. David Volach
Vasermil Reż. Mushon Salmona
Hakol Mat’hil Bayam/ Wszystko zaczy-

na się w morzu/ It all begins at sea Reż. 

Eitan Green
Bufor/ Twierdza Beaufort/ Beaufort 

Reż. Joseph Cedar
Bikur Ha - Tizmoret/Przyjeżdża orkie-

stra/The Band’s Visit Reż. Eran Kolirin
Ha-Hov/ Dług/ The Debt  Reż. Assaf 

Bernstein
Surrogate Reż. Tali Shalom - Ezer
Valentina’s Mother  Reż. Arik Lubetzky, 

Matti Harari
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Zapisy do...
Akademia Twórczej Rodziny prowadzi 

zapisy na zajęcia dla dzieci 3-5 letnich 
„Igraszki przedszkolaka” czyli warsztaty 
rozwoju twórczości dziecięcej. Specjalnością 
akademii jest edukacja przez sztukę, celem 
wydobycie i rozwijanie naturalnej dziecięcej 
ciekawości i kreatywności. Zapisy trwają. 
Akademia czynna jest codziennie w godz. 
7.30 - 16.30. Szczegółowe informacje na 
stronie www.atrakcja.net. Kontakt: Gdynia, 
ul. Swarzewska 35, tel. 0 503 514 474.

***
Akademia Twórczej Rodziny ATRakcja  

zaprasza na ciekawe zajęcia dla dzieci, 
rodziców i całej rodziny! W programie Aka-
demii:  ATRakcje Cuda z Malowanej Skrzyni 
- warsztaty plastyczne dla dzieci, które 
lubią prace manualne, jak i dla tych którym 
czynności plastyczne sprawiają trudność. 
ATRakcje Muzykowanie Ruchem i nie tylko 
- czyli: zabawy ruchowe z muzyką, śpiewanie 
piosenek, zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające 
dzieci na podstawowe elementy muzyki.
ATRakcje - Fiki Miki otrografiki- zajęcia dla 
dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, 
ATRakcje - igraszki dla maluszka - zajęcia 
ogólnorozwojowe dla najmłodszych oraz 
warsztaty dla dorosłych. Akademia czynna 
codziennie w godz. 7.30-18.30. Zapisy już 
trwaja: e-mail: biuro@atrakcja.net Gdynia - 
Chylonia, ul. Swarzewska 35 Tel: (058) 664 
09 92; 0 503 514 474; www.atrakcja.net

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

go, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego 
i rosyjskiego, na różnych poziomach za-
awansowania. 

NOWOŚĆ! Metoda bezpośrednia Direct 
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.

***
„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. Zajęcia prowadzą również 
native speakerzy. Rozpoczęcie kursów już 
we wrześniu 2009.

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

***
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców im. Pedro Arrupe w Gdyni zaprasza 
nauczycieli (szkół gimnazjalnych i średnich) 
na trzydniowe szkolenie zatytułowane „Roz-
wiązywanie konfliktów w szkole poprzez 
grupowe mediacje.” Szkolenie jest oparte 
na autorskim programie Amerykańskiej Fun-
dacji (Peace Education Foundation), która 
proponuje nauczycielom jak konstruktywnie 
rozwiązywać konflikty na poziomie inter-
personalnym aby później umiejętnie radzić 
sobie z nimi w większej grupie. Więcej na 
temat szkolenia na www.arrupe.org. Zostało 
już tylko kilka wolnych miejsc.

Termin: 16 -18.10.2009 r. Miejsce: 
Centrum Arrupe w Gdyni ul. Tatrzańska 35. 
Zgłoszenia: http://www.arrupe.org/pl/media-
tions. Koszt: dzięki wsparciu Amerykańskiej 
Fundacji wynosi tylko 50 zł. Uwaga:  zajęcia 
będą prowadzone w języku angielskim.

***
Gdyńska YMCA zaprasza młodzież i 

dorosłych na warsztaty fotografii cyfrowej, 
które odbywać się będą w każdy wtorek o 
godz.15.00 w budynku YMCA przy ul. Że-
romskiego 26 w Gdyni. Rozpoczęcie zajęć 
w październiku. Cena zajęć 60 zł/mc. Zapisy 
już teraz! Tel: (058) 620 31 15.

***
Towarzystwo  Polsko-Niemieckie w Gdyni 

przyjmuje dodatkowe zapisy na kursy języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych  na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Zajęcia organizowane są przy wsparciu 
Goethe Institut.

Początek zajęć: II połowa września 2009. 
Dodatkowe zapisy wyłącznie telefoniczne w 
poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30. 
Tel. (058) 698 98 53, 0513 37 46 46. Można 
zapisać się też drogą mailową: e-mail: tpng-
dynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl 

***
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 zdobywają praktyczne umie-
jętności gry na instrumentach klawiszowych 
oraz niezbędną do gry wiedzę teoretyczną. 
Zapisy na zajęcia odbywają się pod nr tel.  0 
601 65 03 63, lub (058) 61 90 17.

***
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, różnorod-
ne zajęcia dodatkowe oraz dużo zajęć na 
świeżym powietrzu. Tel. 0 508 878 701. �

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach  9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 
(058) 620 81 70 wewn. 43 lub 36. 

Program zajęć obejmuje: psychoeduka-
cję, psychoterapię, psychorysunek, ćwicze-
nia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia 
integracyjne, terapię zajęciową. 

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii: Program sponsoro-
wany przez NFZ - Bezpłatne badanie przy-
sługuje 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 informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 
(058) 78 11 829.

***
„Przychodnia Orłowo” NZOZ w Gdyni 

ul. Wrocławska 54 zaprasza mieszkańców 
Gdyni w wieku 40 - 50 lat na bezpłatne 
badania profilaktyczne, mające na celu 
wczesne wykrywanie jaskry. Rejestracja  tel. 
(058) 664 88 99. Badania finansowane przez 
gminę Gdynia.

***
„NZOZ Przychodnia Orłowo” zaprasza 

mężczyzn w wieku 50 - 60 lat, mieszkańców 
Gdyni, na bezpłatne badanie w celu wcze-
snego wykrycia raka gruczołu krokowego. 
Finansuje Urząd Miasta Gdyni. Rejestracja    

tel. (058) 668 04 12.
***

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.

***
Masz problem ze starym aparatem słu-

chowym? Zadzwoń i przyjdź! Ustawimy Twój 
aparat słuchowy i wyjaśnimy problemy zwią-
zane z jego funkcjonowaniem. Przychodnia 
Lekarska „Śródmieście” ul. Armii Krajowej 
44 gab. 106, tel. (058) 621 69 22. 

***
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 do 16.00 oraz czwartki od godz. 12.00 
do 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 spotkania, Gdynia, ul. Św. 
Mikołaja 1 przy parafii, św. Mikołaja - dom 
katechetyczny - każdy piątek, godz. 18.00. �

Na zdrowie
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne 

„Promyk” w Gdyni realizuje projekt dofinan-
sowany przez PFRON „Terapia psycho-
logiczna i wsparcie psychologiczne osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin”. 

W ramach tego projektu przed wakacjami 
(od kwietnia do czerwca br.) odbywały się 
spotkania dla Rodziców i Opiekunów osób 
niepełnosprawnych prowadzone przez psy-
chologa. Ich celem było poszerzanie wiedzy 
psychologicznej oraz rozwijanie takich umie-
jętności, które przydatne są w codziennym 
życiu (m. in. z zakresu komunikacji, uczuć, 
sposobów radzenia sobie ze stresem). Jed-
nak najważniejszym celem tych spotkań oka-
zało się wzajemne zrozumienie i wsparcie, 
którego Uczestnicy dostarczali sami sobie. 
Stąd Stowarzyszenie serdecznie zaprasza 
Rodziców i Opiekunów osób niepełnospraw-
nych na kolejne spotkania i doświadczenie, 
że obecność drugiego człowieka pomaga 
przeżywać i rozwiązywać własne kłopoty. 

Spotkania odbywają się w każdy wtorek 
w godz. 18.45 – 20.15 w Ośrodku Adaptacyj-
nym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11. �

Terapia w„Promyku”

Urząd Miasta Gdyni wydał najnowszą 
edycję Informatora „Jak rozpocząć działal-
ność gospodarczą?”, który oparty jest o nowe 
przepisy po 31 marca 2009 roku i ułatwia 
załatwienie wszystkich formalności związa-
nych z założeniem własnej firmy. 

Informator otrzymać można w Gdyńskim 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
(GCWP) 81 - 404 Gdynia, ul. Świętojańska 
141. �

Nowy informator UM 
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Dyrektor Zespołu 
Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych 

w Gdyni, ul. Morska 77 
zatrudni nauczyciela teoretycznych przed-
miotów zawodowych (z zakresu hotelarstwa 
i turystyki) na zastępstwo. Zgłoszenia należy 
kierować e–mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie 
pytań nr tel. (058) 620 52 07.

GCWP Jesteś przedsiębiorczy?                       
Masz potencjał?       

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Zgłoś się do nas - Gdyńskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojań-
ska 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.gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr  698/2009/V/M stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr 11889/09/V/M Prezydenta Mia-
sta Gdyni z dnia 02.09.2009 r. - nieruchomości 
położonej przy ul. Stryjskiej o powierzchni 160 
m², oznaczonej na karcie mapy KM 69 jako 
części działki nr 255/48, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. 
od 04.09.2009 r. do 25.09.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza  przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona w Gdyni     
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomości zlokalizowana jest przy ul. Waszyngtona w dzielnicy Gdynia – Śródmieście, na terenie utwardzonym,  skła-
dająca się z części działek gruntu nr 46/4 oraz nr 66/2 o łącznej powierzchni  2 720 m², oznaczonych na karcie mapy Nr 134 obręb Gdynia, dla których 
w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste Kw nr 1041 oraz Kw nr 28572. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie 
tymczasowego, ogólnodostępnego parkingu strzeżonego. Dzierżawca zobowiązany zostaje do utwardzenia przedmiotu dzierżawy materiałami 
podlegającymi rozbiórce po zakończeniu umowy dzierżawy, takimi jak: płyty jumbo, drobnowymiarowe elementy wibroprasowane lub temu podobne, 
bez możliwości trwałego zainwestowania. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 9 384 zł. W okresie przeprowadzania przez Gminę 
prac ziemnych miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1000 zł. Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty:
1. Czynsz płatny 20 – go dnia każdego miesiąca. 2. W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi 
Dzierżawcę , zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 3.  Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 22% oraz podatek od nieruchomości. 
WADIUM: 12 000 zł MINIMALNE POSTĄPIENIE: 100 zł  Przetarg odbędzie się 28 września 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu 
Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadia płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. 
w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 24 września 2009 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z 
potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu dostępny jest w Referacie Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod 
nr tel. (058) 668 85 16, na temat warunków dzierżawy nieruchomości pod nr tel. (058) 668 81 49. Kontakt e-mail: p.rusinek@gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 informuje,                                 
że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP nr ogłoszenia 306044- 2009 

został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro 

na roboty budowlane: 
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowni ciepła  na 
potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz pomieszczenia dla Klubu Seniora z 
pomieszczeniami towarzyszącymi  położonego w Gdyni przy ul. Widnej 8. 
Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: 
80 dni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 25.09.2009 r. o godz. 12.00  
w Urzędzie Miasta Gdyni – Wydział Budynków ul. Wendy 7/9 w Gdyni. SIWZ można odebrać w 
siedzibie Zamawiającego – sekretariat – Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty warian-
towej .Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena. 
Termin składania ofert do dnia 25.09.2009r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miasta 
Gdyni ul. Wendy 7/9 w Gdyni – Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów 
jest: Anna Nowicka tel. (058) 669 89 38.

Zarząd Dróg i Zieleni  81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
zadania: 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/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/nadzor
Termin składania ofert: do dnia 14.09.2009r. 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 w sprawach 
proceduralnych: Kamila Kostkiewicz tel. (058) 761 20 87.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej w Gdyni     
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej w dzielnicy Gdynia – Orłowo, zabudowana jest boiskiem o nawierzchni 
utwardzonej. Stanowi ją część działki gruntu nr 367/35 o powierzchni ca 1000 m², oznaczonej na karcie mapy Nr 79 obręb Gdynia, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 8855. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie hali sportowej o 
powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na konstrukcji stalowej wraz z jednokondygnacyjnymi budynkami zaplecza sanitarno-szat-
niowego, kontenera systemu wentylacji oraz infrastrukturą techniczną. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. Podstawą 
zabudowy są warunki określone w Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2009 r. RUL/WU.7331-17/09/328 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 
Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 300 zł (słownie: trzysta złotych). Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty: 
1. Czynsz płatny miesięcznie z góry do 20 dnia każdego miesiąca. 2. W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego 
roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wy-
dzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 3.  Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 22% oraz 
podatek od nieruchomości. 4.  Do czasu rozpoczęcia użytkowania  obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100zł, po tym okresie  
obowiązuje miesięczna stawka czynszu oferowanego. 5.  Dzierżawca uiszcza czynsz w ustalonej wysokości  niezależnie od ilości godzin użytkowania 
hali przez tegoż Dzierżawcę. Wadium: 1000 zł (słownie:tysiąc złotych). Część jawna przetargu odbędzie się 7 października 2009 roku o godz. 
10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadia płatne przelewem bankowym na 
konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 października 2009 roku. Wpłata wadium przez 
uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty 
przetargowe należy składać w pok. nr 400 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 6 października 2009 roku (do godz. 16.00). Szczegółowe 
warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w 
Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu 
można uzyskać pod nr tel. (058) 668 85 16. Kontakt e-mail:p.rusinek@gdynia.pl 
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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

Oddział Morski PTTK zawiadamia, że 
6.10.2009 r.o godz.17.00 w siedzibie Od-
działu odbedzie się szkolenie opiekunów 
SKKT PTTK, na którym omówione zostaną 
zasady współpracy opiekunów z OM PTTK, 
program wycieczek i imprez oraz propozycje 
szkoleń dla nauczycieli, dzieci i młodzieży 
w roku szkolnym 2009/2010. Zgłoszenia 
na szkolenie należy kierować  e-mailem 
- morski@gdynia.pttk.pl - w terminie do 
30.09.2009 r.

***
Komisja PPO PTTK informuje, że plano-

wana wycieczka autokarowa dla osób niepeł-
nosprawnych wokół Jeziora Żarnowieckiego 
odbędzie się 19.09.2009 r . 

***
Oddział Morski PTTK i MKT „WATRA” 

przyjmuje zapisy członków rodzin i sympaty-
ków PTTK na grzybobranie, które zakończy 
się konkursem i pieczeniem kiełbasek na 
Polanie w Kąpinie (lasy piaśnickie). Wyjazd 
autokaru z ul. Batorego 26.09.2009 r. o godz. 
7.00. Przewidywany powrót o godz. 14.00.

***
Z okazji zbliżającego się Światowego 

Dnia Turystyki Klub Krajoznawczy”BLIZA” 
O/M PTTK Gdynia zaprasza wszystkich 
chętnych, w tym osoby niepełnosprawne, 
na wycieczkę zakończoną ogniskiem w 
dniu 12 września 2009 r.(sobota) na trasie:
Cmentarz Kosakowo – Pierwoszyno- Galeria 
Domowa – Obłuże.  Zbiórka o godz. 9.00 
przystanek ZKM nr 105 róg ul. Władysława 
IV a ul. J.Piłsudskiego. Odjazd ZKM nr 105 
do Kossakowa o godz.9.15. Ilość km 8. Po-
wrót około godz. 16.00.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni informuje, 

że kończy 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 tel. (058) 621 77 51.

***
***

Oddział Morski PTTK w Gdyni przyjmu-
je zapisy na kurs pilota wycieczek. Ilość 
miejsc ograniczona. Rozpoczęcie 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 pozostało jeszcze kilka miejsc na kurs 
przewodnika miejskiego po Trójmieście.

Początek 8 października 2009 r. o godz. 
18.30. Szczegóły i zapisy: www.gdynia.pttk.
pl oraz pod numerem tel. (058) 621 77 51.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„Watra” zapraszają na wycieczkę: Kanał 
Elbląski w termnie 27.09.2009 na trasie 
Buczyniec - Elbląg.

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 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 tel. (058) 621 77 51.

***
Klub Rowerowo - Narciarski „Fala” przy 

Oddziale Morski PTTK w Gdyni zaprasza 
dzieci i młodzież na spotkanie organizacyjne 
w dniu 16.09.2009r. o godz. 18.00 do Klubu 
Turysty w siedzibie Oddziału Morskiego 
PTTK w Gdyni przy ul. 3 Maja 27. �

Wiadomości turystyczne

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. 
Tadeusza Wendy w Gdyni zaprasza byłych 
pracowników i absolwentów na Jubileusz 80 
- lecia Szkoły, który odbędzie się 23.10.2009 
r.Osoby zainteresowane udziałem w uro-
czystościach 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

***

Uwaga - byli pracownicy i absolwenci 
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy 
Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40. 
Jubileusz 50 - lecia Szkoły odbędzie się 
23 kwietnia 2010 r. Osoby zainteresowane 
udziałem w uroczystościach proszone są o 
kontakt z sekretariatem Szkoły w celu uzy-
skania niezbędnych informacji: tel. (058) 620 
66 64 fax (058) 661 52 50, e-mail:ssp26gdy-
nia@wp.pl �

Jubileusz szkoły

W dniach 12-13 września (sobota-niedzie-
la) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni 
(ul. Kazimierza Górskiego 8), w godzinach 
10.00-17.00, odbędą się Targi Mieszkaniowe 
tabelaofert.pl. 

Oprócz ofert mieszkaniowych uczestnicy 
targów będą mogli skorzystać z pomocy 
doradców. Nowość na targach stanowi 
Galeria Gotowych Mieszkań – oferta goto-
wych mieszkań opublikowana na łamach 
Przewodnika Targowego. Poszukiwanie 
nowego mieszkania ułatwią: Centrum Infor-
macji Mieszkaniowej, darmowe publikacje 
– Przewodnik Targowy, Katalog Miesz-

kaniowy, a także Sala Zabaw dla Dzieci. 
Wśród bogatej oferty wystawców będzie 
można znaleźć także stoisko Urzędu Miasta 
Gdyni. Zainteresowane osoby zapoznają 
się z informacjami o miejskich terenach 
inwestycyjnych, działkach i gruntach pod 
indywidualną zabudowę. By otrzymać dar-
mowy bilet wystarczy zarejestrować się na 
stronie internetowej http://targi.tabelaofert.
pl. Tam też można znaleźć więcej informacji. 
Dodatkowo wszyscy zainteresowani kup-
nem nowego mieszkania będą mogli przez 
siedem dni (od dnia rozpoczęcia Targów) 
przeglądać na stronie oferty. �

Targi mieszkaniowe w Gdyni
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W dniach od 16 do 30 września 2009 
roku w Galerii Pomorskiego Parku Naukowo 
- Technologicznego w Gdyni prezentowana 
będzie wystawa fotografii nagrodzonych i 
wyróżnionych w Konkursie „Moje Pomorze”. 
Organizatorem zarówno konkursu, jak i wy-
stawy, jest Trójmiejska Szkoła Fotografii w 
Sopocie. Wystawa obejmuje około siedem-
dziesięciu z niemal tysiąca nadesłanych z 
różnych regionów Polski prac.

Zrealizowana w maju 2009 druga już 
edycja konkursu „Moje Pomorze” objęta 
została patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego, 
prezydentów Gdyni, Sopotu oraz Gdańska, 
a także rektorów Politechniki Gdańskiej i 
Uniwersytetu Gdańskiego

Wernisaż wystawy połączony z wręcze-
niem nagród laureatom konkursu odbędzie 
się 16 września 2009 roku o godzinie 18.00.  
Wystawa będzie czynna  w godz. od 10.00 
do 18.00 we wszystkie dni tygodnia z wyjąt-
kiem poniedziałków. Wstęp wolny.

Galeria PPNT, Pomorski Park Naukowo 
- Technologiczny, Gdynia al. Zwycięstwa 
96/98 www.tsf.edu.pl, www.ppnt.gdynia.pl

***
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 

Czarnego 1.
- 15-27.09.2009 - „Roman Polański. Ak-

tor, reżyser”. Ekspozycja „Roman Polański. 
- 15 -27.09.2009 - Wystawa prac „Artyści. 

Portrety ostatniego stulecia”, 
- nowa wystawa stała, eksponowana w 

Domku Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 
w Gdyni pt.: „Zanim powstało miasto. Jak 
dawniej mieszkano”. 

Nowa ekspozycja zaprasza na wyprawę 
w czasy nie tak odległe, ukazuje zmiany w 
życiu codziennym zachodzące na terenach 
dzisiejszego miasta od pierwszych lat XX 
wieku. Szczególne miejsce przypada kuchni, 

jako podstawowemu miejscu, w którym od 
zawsze tętniło życie rodzinne, gdzie nie tylko 
przygotowywano posiłki, ale znajdował się 
również warsztat pracy, sypialnia, spiżarnia, 
pomieszczenie do prania czy kąpania się. 
Prezentujemy kuchnie z lat przełomu XIX/
XX wieku oraz z lat 30. XX wieku. Widoków 
dopełnia kącik czystości, galeria zdjęć z 
przeszłości miasta oraz pokój z meblami 
Jana Radtkego z pierwszych dziesięcioleci 
XX w. Na piętrze przygotowano dwa pokoje 
mieszkalne, w których wyeksponowano 
typowe meble z początku XX w. 

Całość uatrakcyjnia nowa oferta edu-
kacyjna w Domku Abrahama. Podczas 
zajęć będzie można poznać tajniki kuchni 
nie tylko od strony kultury materialnej, ale i 
obyczajowości. Na warsztatach kuchennych 
uczestnicy będą mogli wykonać własnoręcz-
nie przedmioty z masy solnej, a swoje dzieła 
zabrać na pamiątkę do domu. Najmłodszych 
muzeum zaprasza na zajęcia z czytaniem 
bajek regionalnych połączone z twórczym 
wykonywaniem maskotek, przedstawiają-
cych ulubionych bohaterów. Wszystkich 
chętnych do poszerzenia wiedzy o naszej 
Gdyni z dawnych czasów zapraszamy na 
zajęcia historyczne.

Wystawa została zrealizowana przy 
współpracy Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, Oddziału Etnogra-
fii oraz osób prywatnych.

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. Wstęp na wystawę: 
od wtorku do czwartku w soboty i niedziele, 
bilety w cenie: normalny 7 zł i ulgowy 4 zł, w 
piątek wstęp wolny. Więcej 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 Bąd-
kowski” przygotowanej przez Europejskie 
Centrum Solidarności w Gdańsku. Ekspo-
zycja 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 linkiem: 
http://www.ecs.gda.pl/files/41bc948/lech_
badkowski_album_2.pdf

***
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 zbioro-
wą malarstwa „Barwy Kaszub” do lokalu arty-
stycznego „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. �

Wystawy

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 war-
szawskim 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 Pawlikow-
ską - Jasnorzewską z muzyką Jerzego 
Satanowskiego, Leszka Możdżera, Zyg-
munta Koniecznego, czy Włodzimierza 
Wysockiego. Skład zespołu: instrumenty 
klawiszowe: Marcin Partyka, gitara i vocal: 
Andrzej „e-moll” Kowalczyk, saksofony: 
Sebastian Feliciak oraz gitara i vocal: Ma-
rianna Janczarska.

Bilety: Przedsprzedaż - 60 zł, w dniu kon-
certu - 70 zł.  Do nabycia: Salon Muzyczny 
Puls, ul Waszyngtona 21 (Centrum Gemini), 
tel. (058) 661 32 72. Informacje, tel. (058) 
664 69 60. 

***
11.09.2009 r. o godz. 17.30 w sali audio 

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarne-
go 1 rozpocznie się wykład W. Klońskiego 
„Do ostatniego tchu, obrotu motoru i naboju. 
Wysiłek bojowy i akty bohaterstwa lotnika 
polskiego podczas wojny obronnej Polski 
1939 r.” Wstęp wolny.

***
16.09.2009 r. w godzinach od godz. 17.00 

do 19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 
odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 
cyklu Polska - Ojczyzna Jana  Pawła II. Mgr 
Elżbieta Zaręba, dyrektor II Liceum Ogól-
nokształcącego im.  Adama Mickiewicza w 
Gdyni,  przedstawi temat pod tytułem „Pa-

triotyzm jako umiłowanie Ojczyzny drogą do 
uporządkowanej miłości społecznej”.Ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcącego przedsta-
wią ilustrację artystyczną dla wykładu.

***
W sobotę 12 września o godz. 12.00  

na Bulwarze przy Rybkach rozpocznie się 
drugi Filmowy Spacer po Gdyni szlakiem 
realizowanych tu filmów.  Autorka książki  
„Filmowy spacerownik po Trójmieście” Ka-
tarzyna Fryc - dziennikarka Gazety Wybor-
czej Trójmiasto - opowie m.in. o „Człowieku 
z żelaza” Andrzeja Wajdy, „0_1_0” Piotra 
Łazarkiewicza, „Rapsodii Bałtyku” Leonarda 
Buczkowskiego, „Jutro Meksyk” Aleksandra 
Ścibora-Rylskiego i innych, a także o seria-
lach: „Stawka większa niż życie”, „Czwarta 
władza”, „SOS”, „Kryminalni” i jeszcze wielu 
innych filmowych obrazach, w których za-
grała Gdynia. 

Wspólnie ze Sławomirem Kitowskim, 
autorem albumów o mieście i znawcą gdyń-
skiej historii, uczestnicy spaceru przemierzą 
gdyńskie Śródmieście. Odwiedzą m.in. Bul-
war, Kamienną Górę, skwer Kościuszki, ulicę 
Świętojańską i dworzec kolejowy. 

To szósty już filmowy spacer po Trójmie-
ście (i ostatni z cyklu) będzie także akcen-
tował miejsca związane z rozpoczynającym 
się 14 września Festiwalem Polskich Filmów 
Fabularnych (Teatr Muzyczny, Fotelik Kino-
mana).

***
W Klubie Filmowym, ul. Waszyngtona 1 w 

dniach 11-13.09 o godz. 18.00 i 20.00 obej-
rzec będzie można film pt: „Coco Chanel”. 

Reżyser: Anne Fontaine. Obsada: 
Audrey Tautou, Alessandro Nivola.

Bilety: 10 zł.  �

Koncert, wykłady, spacer filmowy...

1 września 2009 r. przy Biurze Ogrod-
nika Miasta Urzędu Miasta Gdyni po prze-
rwie wakacyjnej rozpoczęła działalność 
„Zielona klasa”. Zajęcia przeprowadzane 
w jej ramach adresowane są do szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Mają na celu zapo-
znanie dzieci i młodzieży z tematyką zieleni 
w naszym mieście a w szczególności z:

a) rodzimymi gatunkami drzew;
b) gatunkami drzew występującymi w 

Gdyni;
c) wykorzystaniem i funkcją drzew w życiu 

codziennym;
d) rolą drzew w środowisku miejskim;
e) zagrożeniami dla drzew w mieście, 

chorobami drzew;
f) pomnikami przyrody na terenie parku 

Kolibki;
g) tematyką pracy Biura Ogrodnika 

Miasta.
Zajęcia w „Zielonej klasie” prowadzone 

będą w każdy piątek tygodnia, w godz. 8.00 
- 16.00. Wychowawców prosimy o telefonicz-
ne zapisywanie chętnych do uczestnictwa w 
zajęciach klas, pod numerem tel. (058) 620 
72 86.  �

Ogrodnik miasta 
zaprasza szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
absolwentów oraz byłych pracowników, a 
także przyjaciół Gdyńskiej Trójki na spotkanie 
organizacyjne Zjazdu Absolwentów z okazji 
Jubileuszu 60-lecia III LO w Gdyni w 2010 
roku. Spotkanie rozpocznie się w piątek 25 
września 2009 r. o godz. 17.00 w auli III LO 
w Gdyni. �

Uwaga, absolwenci!


