
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Tegoroczny Dzień bez Samochodu (22 września) 
odbywać się będzie pod hasłem „Popraw KLIMAT 
swojego Miasta”. Z tej okazji w naszym mieście 
przygotowano wiele atrakcji. I tak: konkurs dla posia-
daczy biletów okresowych, akcja pt. „Wycieczka do 
PKT lub PKM i Galeria Autobusowa, zlot pojazdów 
niezmotoryzowanych na Swerze Kościuszki, parada i 
wystawa pojazdów komunikacji miejskiej, okazjonal-
ne linie obsługiwane przez autobusy i trolejbusy, bez-
płatne przejazdy dla posiadaczy i współposiadaczy 
samochodów oraz zlot niezmotoryzowanych...

Na str. 2 „Ratusza” zamieszczamy szczegółowe 
informacje o wszystkich wydarzeniach związanych z Dniem bez samochodu. �

Europejski Dzień bez Samochodu 2009’

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Waw-
rzyńca w Gdyni i Prezydent Miasta Gdyni 
Wojciech Szczurek  serdecznie zapraszają  
mieszkańców Gdyni na koncert charyta-
tywny w ramach największego światowego 
wydarzenia muzycznego „VOICES FOR 
HOSPICES  2009” oraz jesienną edycję 
Pól Nadziei 2010. „Głosy dla hospicjów ” to 
wielkie śpiewanie i granie, które rozbrzmie-
wa na całym świecie tego samego dnia. 
Celem tych koncertów jest zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na działalność Światowego 
Ruchu Hospicyjnego oraz podniesienie 
świadomości potrzeby opieki nad osobami 
terminalnie chorymi. Jest to inicjatywa, która 
uświadamia potrzebę wspólnej troski o umie-
rającego człowieka. Koncert odbędzie się 10 
października 2009 (sobota) o  godz. 15.00 w 
Teatrze Muzycznym przy Placu Grunwaldz-
kim w Gdyni.  Wystąpią: Dziani i Gwiazdy 
Cygańskie. Bilety do nabycia w siedzibie 
Hospicjum przy ul. Dickmana 6 oraz w biurze 
Hospicjum przy Kolegiacie, ul. Świętojańska. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 
(058) 661 55 52 lub 0 510 082 250 u Izabeli 
Sadowskiej. Po koncercie ruszy jesienna 
edycja Pól Nadziei 2010. Każdy z uczestni-
ków koncertu będzie mógł posadzić cebulkę 
żonkila na placu przed teatrem. �

Głosy dla hospicjów

19 września (sobota) w godz. 11.30 
- 13.15 w Gminie Kosakowo odbędą się uro-
czystości z okazji 70. rocznicy zakończenia 
walk w obronie Kępy Oksywskiej. 

W programie:
- złożenie wiązanek kwiatów w miejscach 

pamięci narodowej: pod pomnikiem „Obroń-
ców Ojczyzny” (przy Urzędzie Gminy Kosa-
kowo) –  godz. 11.30 - 11.35, w Kwaterze 
Żołnierzy Września 1939 r. (Cmentarz w 
Kosakowie) – godz. 11.40 - 11.45;

- uroczystość patriotyczno - religijną przy 
Obelisku w Mostach – godz. 12.00 - 13.15, w 
trakcie której w godz. 12.30 - 13.10 odbędzie 
się Msza Polowa.

***
20 września (niedziela) w godz. 10.00 - 

12.30 w Gdyni odbędą się uroczystości „W 
Hołdzie Zesłańcom Sybiru” w 70. rocznicę 
sowieckiej agresji na Polskę. W programie:

- Msza św. w intencji Ojczyzny, Sybiraków 
i Rodziny Katyńskiej w kościele NMP (ul. 
Świętojańska) – godz. 10.00 - 11.15;

- uroczystość pod pomnikiem „W Hoł-
dzie Zesłańcom Sybiru” (ul. Armii Krajowej) 
– godz. 11.30 - 12.30. �

W 70. rocznicę                
agresji  na Polskę

18 września br. startujeTydzień Ekologicz-
ny. W jego ramach w Gdyni przygotowano 
szereg imprez i przedsięwzięć. I tak:

- Miasto Gdynia i DKF „Żyrafa” zapraszają 
18 i 19 września na przegląd polskich filmów, 
w których znaczącą rolę odgrywa pies. 

Więcej szczegółów na str. 3 „Ratusza”.
- „Sprzątanie Gdyni 2009” – odbędzie się 

w dniach 18 – 20 września. Do 11.09.2009 
r. zgłosiło się 5600 uczniów z 39 gdyńskich 
szkół. Po raz pierwszy w akcji sprzątania 
udział wezmą pracownicy Thomson Reu-
ters. W sprzątaniu udział wezmą także 
płetwonurkowie, za namową Łukasza 
Sokołowskiego – Prezesa Naukowego 
Koła Badań Podwodnych „Sea Quest” przy 
Akademii Morskiej w Gdyni. Firma wynajęta 
na koszt miasta dostarczy rękawice i worki 
do szkół, dla pracowników Thomson Reuters 
oraz płetwonurków a następnie odbierze je i 
przekaże do Eko Doliny w Łężycach.

- „Worek pełen przygód” – już po raz 3. do 
akcji „Sprzątania Gdyni” włączy się Kolibki 

Adventure Park. Osoby, które 20 września 
posprzątają śmieci wokół Adventure Parku 
i przyniosą worki ze śmieciami w miejsce 
wyznaczone przez organizatora, otrzymają 
vouchery na kwotę 30 złotych uprawniające 
do korzystania ze wszystkich atrakcji  Ad-
venture Parku. 

- 19 września na terenie Kolibki Adventure 
Park w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie 
się impreza „Psie fikołki” (szczegóły str. 3 
„Ratusza”).

- „Dary Ziemi” ta impreza odbędzie się w 
dniach 25 – 27 września w parku Kolibki.

„Dary Ziemi” to głównie prezentacja, 
promocja oraz sprzedaż płodów rolnych, 
ogrodniczych i leśnych, połączona z pozna-
waniem tradycji i kultury różnych regionów 
Polski. W tym roku pojawią się także klimaty 
muzyczne, potrawy oraz zwyczaje kultury 
brytyjskiej i dla odmiany gruzińskiej, z uwagi 
na bogatą i starą tradycję tego kraju. 

Za tydzień w „Ratuszu” znajdziecie Pań-
stwo szczegóły dotyczące tej imprezy.  �

Gdyński Tydzień Ekologiczny

Lotnisko Gdynia - Kosakowo już w rękach samorządu!
16.09.br. w Ministerstwie Infrastruktury 

odbyła się uroczystość przekazania na ręce 
wójta gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika 
- terenów lotniska wojskowego Gdynia 
- Kosakowo w użytkowanie na potrzeby 
lotniska cywilnego. To bowiem w granicach 
administracyjnych gminy Kosakowo znajduje 
się przekazywany obszar.  

Tym samym zakończył się etap procedur 
formalnych, rozstrzygających o dalszych 
losach tego wspólnego, ambitnego przed-
sięwzięcia samorządów Gdyni i Kosakowa. 

Można będzie wreszcie przystapić do etapu 
realizacji projektu, który ma ogromne zna-
czenie dla rozwoju nie tylko obu naszych 
gmin, ale całej metropolii.

W uroczystości ze strony władz central-
nych wzieli udział: Minister Obrony Naro-
dowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury 
oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Tadeusz Jarmuziewicz, a także 
Wojewodowie, Marszałkowie i Prezydenci 
Miast, Prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Agencji 
Mienia Wojskowego. Gdynię reprezentował  
wiceprezydent Bogusław Stasiak oraz pre-
zes spółki Port Lotniczy Gdynia Kosakowo 
- Janusz Stateczny. 

Podobne decyzje odebrało także kilku-
nastu  wojewódów, marszałków i prezy-
dentów.  

O szczegółach można przeczytać na 
stronach www Ministerstwa Infrastruktury  
- komunikat nr 50(198): http://www.mi.gov.
pl/2-482be1a920074-1791694-p_1.htm �

XXXIV Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych finiszuje 19 września (w sobotę).

Poza pokazami konkursowymi warto 
skorzystać jeszcze z innych propozycji. 
To na przykład projekcje filmów Romana 
Polańskiego - pod księżycem - na plaży 
Śródmieście (wstęp wolny), czy też przegląd 
filmów „Koledzy Szarika” w Klubie Filmowym 
przy ul. Waszyngtona 1- z udziałem psów, 
zarówno na ekranie, jak i na widowni! (więcej 
na str. 3 Ratusza).

Wielbiciele gwiazd polskiego kina mają 
w Gdyni wyjątkową szansę spotkania z 
nimi, zrobienia zdjęć i upolowania auto-
grafów - zwłaszcza podczas uroczystej 
gali finałowej. Przed Teatrem Muzycznym 
pojawi się w sobotę 50 - metrowej długości 

i 4 -metrowej szerokości czerwony dywan, 
po którym w światłach reflektorów kroczyć 
będą ulubieńcy publiczności. Red. Paweł 
Sztompke z radiowej „Trójki” przeprowadzi 
z największymi gwiazdami - wywiady. 

Na telebimie zaś można będzie oglądać 
na żywo przebieg całej uroczystości zakoń-
czenia XXXIV FPFF. Warto tu przyjść już ok. 
godz. 19.00. Zapraszamy!

Ponadto w sobotę 19 września, o godz. 
15.00, w sali nr 1 Multikina Gemini w Gdyni, 
rozpocznie się specjalny premierowy pokaz 
filmu „Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 
1939”, produkcji TVP Gdańsk. 

W pokazie wezmą udział odtwórcy głów-
nych ról i goście specjalni. 

Wstęp bezpłatny. �

Festiwalowe ostatki
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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 19 - 28 września za-
chęcamy wszystkich, a w szczególności 
zmotoryzowanych mieszkańców Gdyni, do 
częstszego korzystania z alternatywnych 
środków transportu, takich jak komunikacja 
miejska i rower. Ponadto pragniemy wyróż-
nić osoby już korzystające ze środków ko-
munikacji miejskiej i przypomnieć, że to oni 
razem z pieszymi i rowerzystami kształtują 
nowoczesne, europejskie i proekologiczne 
wzorce zachowań. 

W ramach kampanii organizujemy: 
1. Konkurs dla posiadaczy biletów 

okresowych. Do wygrania 10 szt. 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.

Regulamin konkursu ZKM:
W konkursie mogą wziąć udział osoby 

posiadające bilety miesięczne, trzydziesto-
dniowe lub semestralne ważne w miesiącu 
wrześniu (przynajmniej w jednym dniu 
września). Odpowiedzi należy wysyłać w 
następujący sposób:

• 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 zatytułowanym „Dzień bez 
Samochodu” na adres marketing@zkmg-
dynia.pl zawierającym dane z poniższego 
kuponu. 

Na zgłoszenia czekamy do 20 wrze-
śnia. 

Prawo do odbioru nagród zostanie zwery-
fikowane na podstawie numeru karty e-biletu 
(wydrukowanego na rewersie karty w lewym 
dolnym rogu). Lista osób nagrodzonych oraz 
zwycięskie odpowiedzi zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Miasta - www.
gdynia.pl i Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni - www.zkmgdynia.pl we wtorek 
22 września oraz w Ratuszu w piątek 25 
września br.

Z laureatami skontaktujemy się do 30 
września br, w celu ustalenia sposobu od-
bioru 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”. 

Każda klasa uczestnicząca w akcji odbyła  
jednodniową wycieczkę do PKA lub PKM lub 
PKT, w trakcie której uczniowie zwiedzali 
zakład, poznali historię komunikacji miejskiej 
i pojazdów komunikacji publicznej, dowie-
dzieli się jak dziś funkcjonuje komunikacja 
miejska i dlaczego autobusy nazywane są 
ekologicznym środkiem transportu. 

Następnie przelali swoje wrażenia z 
wycieczki na papier i wykonanali rysunki 
związane z komunikacją miejską. 20.09.br. 
odbędzie się „Galeria Autobusowa”, czyli wy-
stawa otrzymanych rysunków w autobusach 
(na parkingu na Bulwarze Nadmorskim im. F. 
Nowowiejskiego) oraz w trolejbusach (na pę-
tli Węzeł F. Cegielskiej). 21.09.br. ekspozycja 
zostanie przeniesiona do Centrum Gemini i 
będzie ją można oglądać do 28.09.br. 

3. Zlot pojazdów niezmotoryzowanych 
na Skwerze Kościuszki

W niedzielę 20 września Urząd Miasta 
Gdyni organizuje na Skwerze Kościuszki zlot 
wszelkich pojazdów niezmotoryzowanych. 
Zapraszamy posiadaczy i użytkowników 
rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek, wóz-
ków dziecięcych itp. do przybycia i zasilenia 
grona uczestników. O godzinie 12.00 na 
placu przed Gemini zapraszamy na konkurs 
z wiedzy o Dniu bez Samochodu, a potem 
na wspólne zdjęcie, które 22 września – w 
Dzień bez Samochodu - zamieścimy na 
stronie internetowej Gdyni. 

20 września Skwer Kościuszki będzie 
zamknięty dla ruchu samochodowego, 
dzięki czemu będziemy mieli jedną z nie-
wielu okazji do swobodnego spacerowa-
nia i poruszania się po skwerze naszymi 
„ekologicznymi pojazdami”. Będziemy 
mogli zobaczyć jak pięknie wygląda skwer 
bez zaparkowanych tam samochodów. 

4. Parada i wystawa pojazdów komu-
nikacji miejskiej. W niedzielę 20 września 
o godz. 10.30 wyruszy z pl. Kaszubskiego 
ul. Świętojańską, w kierunku Urzędu Miasta, 
uroczysta parada współczesnych i historycz-
nych autobusów i trolejbusów. Po paradzie 
na Bulwarze Nadmorskim im. Nowowiejskie-
go w godz. 11.00 - 15.00, autobusy biorące 
udział w paradzie zostaną zaprezentowane 
mieszkańcom. Trolejbusy będą wystawione, 
w godz. 11.00 - 15.00, na pętli komunikacji 
miejskiej Węzeł F. Cegielskiej. Na paradę 
dojechać będzie można i powrócić z niej 
specjalnie uruchomionymi liniami komuni-
kacji miejskiej.

5. Okazjonalna linia obsługiwana 

autobusami i trolejbusami. W niedzielę, 
20 września, po zakończeniu uroczystej 
parady pojazdów komunikacji miejskiej ul. 
Świętojańską, uruchomione zostaną dwie 
linie - autobusowa i trolejbusowa dowożące 
wszystkich chętnych na wystawę autobusów 
na Bulwarze i trolejbusów na Węźle F. Ce-
gielskiej. Obsługę linii autobusowej stanowić 
będą specjalnie sprowadzone z okazji naszej 
rocznicy zabytkowe i historyczne autobusy. 
Obie linie funkcjonować będą w godz. 11.00 
- 15.00 z Dworca Głównego PKP w Gdyni do 
Polanki Redłowskiej i Węzła F. Cegielskiej.

6. Bezpłatne przejazdy dla posiadaczy 
i współposiadaczy samochodów. We 
wtorek, 22 września, każdy posiadacz lub 
współposiadacz samochodu będzie mógł 
bezpłatnie korzystać z usług gdyńskiej 
komunikacji miejskiej. Warunkiem jest po-
siadanie podczas podróży ważnego dowodu 
rejestracyjnego.

7. Okazjonalna linia pospieszna Y 
– najszybsze połączenie z Dąbrowy i 
Karwin do Centrum. Także we wtorek, 22 
września, uruchomiona zostanie bezpłatna 
dla pasażerów autobusowa linia pospieszna 
Y, łącząca pętlę przy ul. Miętowej na Dąbro-
wie przez Dąbrowę Centrum, Karwiny ze 
Śródmieściem. Autobusy linii Y kursować 
będą w Centrum trasą okrężną, w godzinach 
szczytu i zatrzymywać się będą na przy-
stankach: Dąbrowa Miętowa, Tymiankowa, 
Piołunowa. Dąbrowa Centrum, Dąbrowa 
Tesco, Myśliwska, Źródło Marii, Buraczana, 
Węzeł F. Cegielskiej (na ul. Droga Gdyń-
ska), Śląska, 3 Maja, Armii Krajowej, Urząd 
Miasta – Władysława IV, Buraczana, Źródło 
Marii, Myśliwska, Dąbrowa Tesco, Dąbrowa 
Centrum, Piołunowa, Tymiankowa, Dąbrowa 
Miętowa.

8. „Jeżdżę autobusem nie korkuję ulic”. 
Wzorem ubiegłych lat ZKM w Gdyni oraz 
wszyscy przewoźnicy autobusowi operujący 
w naszej sieci biorą udział w organizowanej 
przez organizację branżową skupiającą firmy 
komunikacji miejskiej w Polsce - Izbę Gospo-
darczą Komunikacji Miejskiej - akcji promocji 
transportu publicznego. Tegoroczną edycję 
zatytułowano „Jeżdżę samochodem, nie 
korkuję ulic”. Charakterystyczne plakaty z 
hasłem akcji umieszczone zostaną na tyl-
nej ścianie wybranych pojazdów naszych 
przewoźników. Mamy nadzieję, że kierowcy 
i pasażerowie samochodów, jadących za 
trolejbusem lub autobusem z wyklejonym 
plakatem choć na jakiś czas zmienią swoje 
komunikacyjne przyzwyczajenia i przesiądą 
się do pojazdów komunikacji miejskiej. �

Europejski Dzień bez Samochodu w naszym mieście

Konkurs – Dzień bez Samochodu

Hasło promujące komunikację miej-
ską:

Imię i Nazwisko:

Nr karty e-biletu (wydrukowany na 
rewersie karty w lewym dolnym rogu):

Telefon lub e-mail:

Podpis zgłaszającego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobo-
wych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. 133 poz. 8 z późniejszymi zmianami)

Kupon konkursowy dla posiadaczy biletów okresowych:
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Niesamowite widowisko, piękna trasa 
wiodąca szlakami Trójmiejskiego Parku Kra-
jobrazowego, połączenie wielkiej zabawy, 
z prestiżowym wydarzeniem sportowym, 
takimi słowami można określić IV ESKA 
MTB Gdynia Maraton, który odbędzie się 
20 września br.

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji po 
raz kolejny jest gospodarzem imprezy jedy-
nej w swoim rodzaju, łączącej  szeregi zawo-
dowych kolarzy z tymi dla których rowerowe 
szaleństwo jest po prostu pasją.

Dzięki gościnności i zaangażowaniu 
przewodniczącego Rady Dzielnicy Wito-
mino Leśniczówka, miasteczko zawodów 
zlokalizowane będzie w pobliżu wjazdu do 
lasu przy ulicy Wielkokackiej 16 i z tego też 
miejsca dokładnie o godzinie 10.30 zawod-
nicy przystąpią do rywalizacji sportowej na 
dystansach Giga – 90 km, Mega – 60 km 
oraz Bike Crossu – 30 km.

Bezpośrednio po nich na trasę wyruszą 
kategorie młodzieżowe oraz ci, dla których 
będzie to jedna z pierwszych okazji, do za-
poznania się z sportowymi emocjami, a więc 
najmłodsza kategoria dziecięca.

To jednak nie koniec atrakcji. W trakcie 
rozgrywania zawodów na placu witomiń-
skiego boiska odbędzie się rodzinny festyn 
rekreacyjny.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem 
objęli Marszałek Województwa Pomorskiego 
Jan Kozłowski, Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek oraz gdyńskie nadleśnictwo pod  
kierownictwem Jana Szramki.

Patronat medialny nad zawodami spra-
wują: Radio ESKA, Dziennik Bałtycki Polska 
The Times, portal internetowy naszemiasto.
pl., MTB News oraz Maratony Polskie.

Organizatorzy: Gdyński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Rada Dzielnicy Witomino 
- Lesniczówka. �

Maraton ESKA MTB Gdynia 2009

Syntezator mowy z Gdyni - wciąż najlepszy!
4 września na konferencji naukowej 

na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji 
ogłoszono wyniki konkursu dotyczącego 
technologii syntezy mowy – Blizzard Chal-
lenge. Syntezator IVONA firmy IVO Software 
z Gdyni zebrał najwyższe noty za jakość. 
Kilka dni wcześniej (24-26 sierpnia) IVONA 
zyskała również uznanie na konferencji 
SpeechTEK Labs w Nowym Jorku.

W konkursach Blizzard Challenge brały 
udział najważniejsze instytuty naukowe i 
centra badawcze największych korporacji 
technologicznych z całego świata, m.in.: 
IBM, Microsoft, Nokia i Toshiba.

Wszyscy uczestnicy otrzymali identyczne 
nagrania głosu profesjonalnego lektora, 
które posłużyły do stworzenia sztucznego 
odpowiednika w formie syntezatora mowy. 
Następnie musiał on przeczytać kilkaset 
zdań, zawierających skomplikowane zjawi-
ska językowe. Syntezowane teksty oceniło 

grono kilkuset ekspertów i internautów. Syn-
tezator mowy IVONA zdobywał najwyższe 
oceny w tym konkursie już wcześniej, w 2006 
i 2007 roku (w 2008 roku polska ekipa nie 
brała udziału w rywalizacji).

Syntezator mowy IVONA cieszy się coraz 
większą popularnością. Już kilkadziesiąt ty-
sięcy osób używa go jako lektora do filmów, 
internetu i książek. Już wkrótce firma przed-
stawi zupełnie nowe głosy brytyjskie.

Przypomnijmy, że IVO Software założyli 
dwaj absolwenci Politechniki Gdańskiej, Łu-
kasz Osowski i Michał Kaszczuk. Od 2004 
roku, dzięki wygranej w konkursie Gdyński 
Biznesplan, działają w ramach Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdy-
ni. Firma tworzy i rozwija syntezator mowy 
IVONA, także specjalne wersje IVONA 
TTS, znajdujące zastosowanie w biznesie, 
w codziennym życiu oraz rehabilitacji osób 
niewidomych i niedowidzących. �

Pies inspiruje
„Pies w Wielkim Mieście”, jak się okazuje - 

to bardzo inspirujące hasło... W ramach tego 
gdyńskiego programu edukacyjnego tylko w 
tym tygodniu odbędą się dwa wydarzenia.

„Koledzy Szarika”
Klub Filmowy i DKF Żyrafa zapraszają w 

dniach 18-19 września na projekcje filmów 
w ramach przeglądu „Koledzy Szarika”. Im-
preza towarzyszy 34. Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. „Koledzy Sza-
rika” to przegląd polskich filmów, w których 
znaczącą rolę odgrywa najlepszy przyjaciel 
człowieka – pies. Do obejrzenia są zarówno 
współczesne produkcje, jak i filmy sprzed 
wielu lat. Co ciekawe - na seans można 
przyjść z pieskiem!

18 września, od godz. 19.00 widzowie 
będą mogli oglądać blok filmów. Pierwszy 
z nich to „Męska sprawa” Sławomira Fa-
bickiego. Jedynym przyjacielem głównego 
bohatera, trzynastoletniego chłopca, jest pies 
ze schroniska dla zwierząt.

Kolejny film to 14-minutowa „Pańcia” 
Iwony Siekierzyńskiej z 1995 r. w tym 
przypadku czworonożny pupil odmienia życie 
13-letniej Sylwii.

Na koniec przygotowano pokaz 32-mi-
nutowego filmu Janusza Kondratiuka pt. 
„Pies” z 1973 r. Tytułowy bohater jest jedną 
z pierwszych „inwestycji” nowych lokatorów, 
młodego małżeństwa. Staje się przyczyną 
wielkiego zamieszania w całej minispo-
łeczności, reprezentującej różne warstwy 
społeczne i charaktery.

19 września, o godz. 16.00, rozpocznie się 
pokaz filmu Zofii Ołdak o intrygującym tytule 
„Tato, nie bój się dentysty!” z 1985 roku. 
Zrealizowano go z materiałów filmowych z 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych o 
Piesku w kratkę.

Cena biletu: 5 zł – dzień (możliwość za-
kupu w Klubie Filmowym, ul. Waszyngtona 
1 koło Stoczni Nauta oraz w Klubie Ucho, 
ul. Św. Piotra 2).

„Psie fikołki”
W sobotę zaś (19 września) na terenie 

Kolibki Adventure Park (ul. Bernadowska 
1 – dawny tor motocrossowy) w godzinach 
10.00 - 14.00 odbędzie się impreza „Psie 
fikołki”. Główną jej atrakcją będzie Parkur 
Agility – tor przeszkód dla psów, pokonywany 
przy udziale właściciela. Tor będzie obsługi-
wany przez trenerów, którzy podpowiedzą 
jaki stopień trudności byłby wskazany dla 
każdego psiego uczestnika. Przeszkody 
zgodnie z regulaminem zawodów agility 
zostaną podzielone na 3 tory – w zależności 
od wielkości i możliwości psa. Zgodnie z ha-
słem, że pies wybiegany, to pies szczęśliwy, 
w warunkach miejskich stworzono niepowta-
rzalną szansę do rozładowania psiej energii 
i zacieśnienia więzi pomiędzy człowiekiem i 
jego czworonożnym przyjacielem.

Przypomnijmy! Gdyński program eduka-
cyjno-informacyjny „Pies w Wielkim Mieście” 
uwzględnia różne i liczne aspekty obecności 
psów w środowisku miejskim. Jego realizacja 
rozpoczęła się na początku kwietnia tego 
roku. Do tej pory odbyły się dwa festyny  
- 26 kwietnia i 29 sierpnia. W ramach akcji 
na terenie Gdyni zamontowano już 210 
dystrybutorów bezpłatnych torebek na psie 
nieczystości. Miasto zakupiło łącznie 664 
480 torebek. Dotychczas gdynianie i ich 
psiaki zużyli ok. 400 tys. tych torebek.

Nie wszyscy jeszcze jednak są tak po-
rządni... Do tej pory, od stycznia do wrze-
śnia 2009 roku Straż Miejska udzieliła ok. 
110 mandatów za niesprzątanie po psie i 
skierowała kilkanaście wniosków do sądu 
grodzkiego o ukaranie.

Więcej na portalu: www.pies.gdynia.pl �

14 września br. – Prezydent Wojciech 
Szczurek oraz Komendant Miejskiej Policji 
Marek Chrabkowski podziękowali Agniesz-
ce Michalskiej, która w raz z koleżanką, 
Martyną Kruszyńską, pomogła gdyńskiej 
policji w schwytaniu młodocianych bandy-
tów. Druga bohaterka przebywa obecnie za 
granicą i nie mogła przyjechać.

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia, około 
godz. 22.00. Gdynianki z odjeżdżającego 
trolejbusu zauważyły dwóch chłopaków, 
którzy na przystanku autobusowym przy ul. 
Buraczanej zaatakowali nożem starszych 
mężczyzn. Wszyscy wysiedli z tego samego 

trolejbusu. Napastnicy zażądali pieniędzy, a 
gdy ich nie otrzymali zranili jednego z męż-
czyzn nożem w przedramię, a drugiego pobili 
jego własną kulą ortopedyczną. Następnie 
zabrali pieniądze oraz aparat do mierzenia 
ciśnienia i uciekli.

Obie dziewczyny postanowiły pomóc 
mężczyznom i wezwały policję. Wysiadły 
na następnym przystanku, kierując się w 
stronę poszkodowanych. Po drodze minę-
ły sprawców, dobrze im się przyglądając. 
Udzieliły pomocy napadniętym. Pomogły w 
zatrzymaniu sprawców – siedemnastolatka 
i dziewiętnastolatka. �

Wzorowa postawa młodych gdynianek

Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego - ciąg dalszy!
Od połowy września kontynuowana jest 

przebudowa Nabrzeża Pomorskiego w 
Gdyni.

W zadaniu tym, podzielonym na dwa eta-
py, inwestorem jest Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A., a wykonawcą Konsorcjum w 
skład którego wchodzą: Hydrobudowa S.A.,  
Stabilator Sp. z o.o., Energopol –Szczecin 
S.A., Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane 
„TRAKT” oraz Zakład Usług Podwodnych i 
Hydrotechnicznych NEPTUN.

Zakończony w maju br. pierwszy etap 
realizacji tej inwestycji, dotyczył odcinka od 
początku Nabrzeża Pomorskiego do budyn-
ku „Róży Wiatrów”.

Drugi etap rozpoczął się 15 września 
2009 r. i potrwa do końca maja 2010 r. 

Roboty będą prowadzone na całym pozo-
stałym odcinku Nabrzeża Pomorskiego. W 
tym czasie niemożliwe będzie jakiekolwiek 
wejście na teren budowy, jak również przy 
tym odcinku nabrzeża nie będą cumowały 
żadne jednostki pływające.

Jeżeli prace przebiegać będą zgodnie 
z harmonogramem już od czerwca 2010 r. 
gdynianie oraz odwiedzający ten najbardziej 
reprezentacyjny  rejon miasta turyści będą 
mogli podziwiać Nabrzeże Pomorskie w 
całkowicie nowej oprawie.

Łączny koszt realizacji obu etapów przed-
sięwzięcia wyniesie około 24 mln zł i w ca-
łości zostanie pokryty ze środków własnych 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. �
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�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 – 19.00. We wrześniu dyżu-
ry będą pełnić: 21.09 – Jerzy Mikłaszewski, 
28.09 – Paweł Padias. Informujemy, iż wraz 
z radnymi dyżurować będą funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18, 
na dyżury radnych, w każdą środę w godz. 
17.00 - 18.00: 23.09 - Barbara Łończuk, 
30.09 - Krzysztof Borkowski. 

***
Rada dzielnicy Cisowa zaprasza do 

siedziby Rady ul. Lniana 19 tel. (058) 664 
35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy 
czwartek w godz: 17.00 - 18.00. W pierwszy 
czwartek miesiąca w godz.17.00 - 19.00 
dyżuruje Przewodnicząca Rady Jadwiga 
Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/. Po-
nadto w biurze rady dyżurują radni miasta: 
Paweł Stolarczyk w każdą pierwszą środę 
miesiąca w godz.17.30-18.30 oraz Marcin 
Horała w każdy drugi czwartek miesiąca w 
godz.17.00 - 18.00.

 Szczegóły na stronie internetowej www.
gdynia-cisowa.info

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

zaprasza mieszkańców do biura Rady w 
Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Jowisza 
60 (tel. 058 621 40 29) w każdy wtorek,środę 
i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 
i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 
dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. 
Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: 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 dyżury radnych odbywają się w każdą 
środę w godz. 17.00  - 18.00 w biurze przy ul. 
Witomińskiej 8. Harmonogram na najbliższe 
tygodnie: 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. I tak: 24.09 - Teresa 
Dyszlewicz. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurze radnej w biurze rady 
w godzinach 17.00-18.00: 21.09 - Joanna 
Miziorko. Rada Dzielnicy Kamienna Góra 
informuje mieszkańców, że przewodniczący 
Rady Michał Bodziński dyżuruje w biurze 
Rady w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca.

***
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: 24.09 - Artur Beń, 1.10. - Kry-
styna Bieszk, 8.10 - Ewa Bałdyga, 15.10 

- Ireneusz Drapaluk, 22.10 - Bolesław 
Augustyniak, 29.10- wiceprzewodnicząca 
ZD Irena Koszucka.

W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz. 
15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sła-
womir Kwiatkowski. Ponadto w każdy trze-
ci 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.: 21.09 - Szymon 
Kula, 28.09 - przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Wojciech Lipiński. 

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: 23.09 - Michał Ga-
jowy, 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: 23.09. - Beata Kalinowska, 
30.09.- Anna Kamińska. W I środę m-ca w 
godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta 
Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II 
środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 
przy ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w po-
niedziałki 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. Nadol-
ska, III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni 
pełnią dyżury we czwartki w godz. 17.00 
- 18.00. 24.09 - Z. Reclaff komisja Bezpie-
czeństwa 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 trze-

cią środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30. 
Najbliższa sesja Rady Dzielnicy Redłowo 
odbędzie się 22.09.2009 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 
zapraszamy na dyżury strażników miejskich. 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni 
radny miasta Andrzej Bień. 

Biuro czynne jest: w poniedziałek w 
godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w 
godz.15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 
18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 
24.09 - Patrycja Podsiedzik, 1.10 - Anetta 
Głazik, 8.10 - Urszula Pronobis, 5.10 w 
godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 1.10 
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: 23.09 - Aleksandra Korbeń, 30.09 
- Mariusz Pająk. W drugą środę miesiąca 
podczas dyżurów radnych dyżur pełni przed-
stawiciel 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
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Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy i koty 
ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Amigo to ok. siedmioletni pies, średniej 
wielkości, który od ponad dwóch lat jest w 
schronisku. Amigo to cichy i wystraszony 
pies, nie do końca pogodził się z zaistniałą 
sytuacją. Jest on typem psiego indywiduali-
sty, skryty i spokojny. Wycofany, ostrożny i 
nieufny w stosunku do obcych. 

Potrzebuje właściciela cierpliwego, ale i 
konsekwentnego, osoby odpowiedzialnej, 
dzięki której odzyska zaufanie do ludzi i 
zacznie cieszyć się życiem. �

Działania realizowane w ramach pomor-
skiego Miasteczka Zawodów Przez Funda-
cję Gospodarczą w Gdyni:

- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie 

CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygo-
towaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*

- Badanie predyspozycji zawodowych*
- Podstawy edytora tekstu WORD 29 

- 30.09.2009 r. 
*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu 
spotkania

Szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenie 

pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się 
osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia 
miesiąca od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt telefoniczny  pod nr tel. (058) 
622 20 52, (058) 622 60 17, (058) 622 
95 43 lub zgłaszanie się osobiście do 
Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w 
siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia  
ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). 

Strona internetowa: www.fungo.com.
pl Działalność Pomorskiego Miasteczka 
Zawodów jest dofinansowana ze środków 
Miasta Gdyni. �

Fundacja Gospodarcza proponuje

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego 
„Gdynia w fotografii” pod hasłem „Poszu-
kiwacze dawnej Gdyni”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni. Do udziału w 
konkursie zapraszamy wszystkich miłośni-
ków Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw 
fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno 
naszego miasta i jego mieszkańców. 

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

Uczestników konkursu zachęcamy do 
zapoznania się z rejestrem zabytków Gdyni. 
Mile widziane będą również prace pokazu-

jące obiekty historyczne, nie ujęte jeszcze 
w rejestrze.

Każdy uczestnik może złożyć maksy-
malnie 3 prace, w formacie  20 cm x 30 cm 
czarno - białe lub kolorowe. 

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

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa 
fotografii odbędzie się 3 grudnia 2009 r. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.mbpgdynia.pl oraz w placówkach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Autorzy 
najlepszych prac otrzymają nagrody książ-
kowe. Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie  www.mbpgdynia.pl/gdyniawfoto.
htm, oraz w placówkach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

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

„Poszukiwacze dawnej Gdyni”                                       
- konkurs fotograficzny

Warsztaty z programowania i robotyki
Od lipca do listopada 2009 r. w klubie 

studenckim Bukszpryt Akademii Morskiej w 
Gdyni odbywają się warsztaty z programo-
wania i robotyki. Organizatorem jest AIESEC 
Polska. I tura zajęć odbyła się w wakacje. 
Wzięło w niej udział około 40 osób. II turę 
zaplanowano na miesiące październik – li-
stopad. Warsztaty te przeznaczone są dla 
młodzieży klas gimnazjalnych, mieszkańców 
Gdyni, w tym osób niepełnosprawnych. 
Zajęcia, w języku angielskim, prowadzą 
wolontariusze z zagranicy. Nauka progra-

mowania odbywa się w oparciu o zestawy 
Lego Mindstorms – klocki Lego Technics 
wyposażone w sensory umożliwiające inte-
rakcje z otoczeniem oraz serwomechanizmy 
wprawiające maszynerię w ruch.

Zajęciom towarzyszą prezentacje kul-
turowe przedstawiające kraje, z których 
pochodzą wolontariusze prowadzący zaję-
cia. Warsztaty są dofinansowane z budżetu 
Miasta Gdyni. Informacji odnośnie warszta-
tów udziela koordynator projektu – Paweł 
Kalata, tel. 0501 515 880. �

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek odwiedził w tym tygodniu dwie 
jubilatki, które obchodziły setne urodziny.

Pierwsza z nich, Małgorzata Dudziak, 
urodziła się 15 września 1909 r. w Piecho-
wicach. W Gdyni mieszka od 1924 r. Wycho-
wała dwoje dzieci – syna i córkę. Ma również 
czterech wnuków i dwoje prawnuków. Po 
śmierci męża – oficera Straży Pożarnej – w 
1950 r. samotnie wychowywała dzieci i by 
zapewnić im jak najlepsze warunki wyko-

nywała różne prace. Była m.in. krawcową i 
kucharką. Co ciekawe do 90. roku życia pani 
Krystyna jeszcze haftowała.

Druga jubilatka, Krystyna Fink-Finowic-
ka, urodziła się 16 września 1909 r. w Szubi-
nie. W Gdyni mieszka od 1930 r. Ma córkę, 
wnuka i dwóch prawnuków. W przeszłości 
pracowała na rzecz miasta, w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Gdyni. Pani Krystyna 
nigdy nie chorowała. Swą długowieczność 
zawdzięcza zdrowemu trybowi życia. �

Gdyni przybyły dwie stulatki

Zdarza się, że psa potrąci samochód, użą-
dli szerszeń, ukąsi żmija, skaleczy się bardzo 
głęboko, itp. - a my nie wiemy jak go rato-
wać i bywa, że zamiast pomóc - szkodzimy. 
Dlatego 27 września Centrum Kynologiczne 
DogProject zaprasza wszystkich właścicieli i 
miłośników psów, do wzięcia udziału w kursie 
pierwszej pomocy. Będzie to dwugodzinny 
wykład z częścią pokazową, praktyczną, 
przeprowadzony przez lek. wet. Pawła Łu-
kucia. 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

15 września 2009 r. w Urzędzie Miasta 
Gdyni odbyło się spotkanie podsumowujące 
proces konsultacji społecznych projektu „Ob-
wodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej” 
(OPAT).

Zaprezentowano rezultaty dziewięciu 
spotkań konsultacyjnych, trwających od 
lutego, oraz wyniki 1000 badań ankietowych 
opinii społecznej na temat budowy obwod-
nicy. Choć ostateczny wariant inwestycji nie 

jest jeszcze znany, to za OPAT-em opowiada 
się większość mieszkańców Pomorza. Z 
badań wynika, że 91% respondentów po-
piera pomysł zrealizowania takiego przed-
sięwzięcia.

Plan budowy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej jest wspólnym 
projektem samorządów województwa, m.in.: 
Gdyni, Kosakowa, Rumi i Redy. Planowana 
droga ma na celu ułatwienie przejazdu przez 

Gdynię, Rumię i Redę oraz polepszenie 
dojazdu w kierunku Półwyspu Helskiego. 
Budowa przyczyni się także do rozwoju 
gospodarczego obszarów północnych woje-
wództwa pomorskiego. Długość obwodnicy 
wyniesie ponad 14 km. Koszt inwestycji to 
około 1 mld zł, z czego część wyłoży Unia 
Europejska.

Ostateczny wariant budowy poznamy za 
kilka miesięcy. �

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

Jesienne wystawki czas zacząć!

Tura
jesienna SANIPOR METALPOL

26.09.2009 Śródmieście, Kamienna Góra Działki Leśne

03.10.2009 Orłowo, Mały Kack Wielki Kack, Karwiny, Dąbro-
wa

10.10.2009 Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo
Witomino - Radiostacja, Wi-

tomino-Lesniczówka, Chwarzno 
- Wiczlino

17.10.2009 Chylonia, Cisowa, Pustki Cisow-
skie-Demptowo Grabówek, Leszczynki

24.10.2009 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

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

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

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

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

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

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

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

4. Wszelkie zapytania, problemy prosimy 
kierować na adres:

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

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

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

1 września 2009 r. przy Biurze Ogrodnika 
Miasta Urzędu Miasta Gdyni po przerwie 
wakacyjnej rozpoczęła działalność „Zielona 
klasa”. Zajęcia przeprowadzane w jej ramach 
adresowane są do szkół podstawowych i 
gimnazjów. Mają na celu zapoznanie 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

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

***
Uwaga - byli pracownicy i absolwenci 

Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii 
Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40. Jubile-
usz 50 - lecia Szkoły odbędzie się 23 kwietnia 
2010 r. Osoby zainteresowane udziałem 
w uroczystościach proszone są o kontakt 
z sekretariatem Szkoły w celu uzyskania 
niezbędnych informacji: tel. (058) 620 66 64 
fax (058) 661 52 50, e-mail:ssp26gdynia@
wp.pl �

Jubileusze szkół

Gdyński Klub Rotary założono w 1934 
roku. Jego działalność przerwała wojna. W 
1992 roku powstał Rotary Club Gdańsk-So-
pot-Gdynia, a klub gdyński reaktywowano 
30 czerwca 2001 roku. Siedzibą jest Hotel 
Nadmorski, przy ul. Ejsmonda 2. Spotkania 
odbywają się w każdy poniedziałek.

Gdyński klub opiekuje się Ośrodkiem Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym 
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 
(Gdynia Grabówek, ul. Opata Hackiego 
13). Stale zasilany fundusz stypendialny 
przeznaczany jest na wspierania edukacji 
uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzie-
ży. Najlepszym gdyńskim nauczycielom, 
wyłanianym w ramach konkursu Nauczy-

ciel Roku, klub funduje nagrody pieniężne 
oraz statuetkę nauczycielskiego „Oskara” 
(wykonaną przez uczniów Liceum Plastycz-
nego w Gdyni). Dwa razy w roku organizuje 
również przedstawienia teatralne. Dochód z 
zaproszeń przeznaczany jest na działalność 
charytatywną. Klub uczestniczy także w 
programach Rotary International i Rotary Fo-
undation, w międzynarodowych komitetach 
rotariańskich i akcji wymiany młodzieży.

ROTARY to stowarzyszenie przedsię-
biorców i ludzi różnych zawodów z całego 
świata, którzy świadczą pomoc humanitarną, 
promują wysokie normy etyczne w każdym 
zawodzie i pomagają budować dobrą wolę i 
pokój na świecie. �

75 - lecie Klubu Rotary Gdynia

Ambulansowy pobór krwi
Gdyńska Rejonowa Rada HDK, Krwio-

dawczyni Roku Gdyni 2008 Iwona Kondrac-
ka oraz  Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa organizują w dniu 22.09 br. 
(wtorek) w godz. 9.00-14.00 ambulansowy 
pobór krwi pod hasłem „Urzędnicy Miasta 
krew oddają, chętnych również zaprasza-

ją”.
Ludzi dobrej woli, którzy pragną bez-

interesownie pomóc innym oddając krew, 
serdecznie zapraszamy na parking przed 
Urzędem Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsud-
skiego 52-54. �

Trójmiejska Rejonowa Rada HDK, Po-
licyjny Klub HDK w Gdyni oraz Krewniacy 
Club Trójmiasto serdecznie dziękują pro-
boszczowi parafii pw. Matki Boskiej Różań-
cowej w Gdyni Demptowie ks. Grzegorzowi 
Kuzborskiemu oraz parafianom za wspaniałą 
atmosferę podczas akcji poboru krwi w dniu 
13.09 br.

Dziękujemy również naszemu sponso-
rowi firmie „CHIPITA POLAND” sp. z o.o. w 
Warszawie.

Dzięki tej nieocenionej pomocy Pomorski 

Bank Krwi wzbogacił się o kolejne ponad 15 
litrów krwi - leku niczym niezastąpionego, 
leku najcenniejszego, leku ratującego zdro-
wie i życie ludzkie. 

***
Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gdyni serdecznie dziękują 
Kazimierzowi Piotrowskiemu - kierownikowi 
kwiaciarni „Casablanka” za współudział w 
zorganizowaniu spotkania z Wojciechem 
Widłakiem - autorem książek dla dzieci. �

Podziękowania

Z okazji 34. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni przypominamy, że „na 
początku była książka...”, która w wielu przy-
padkach była i jest inspiracją do powstania 
dzieł filmowych. 

„Na początku była książka...” - to akcja 
promująca literaturę zarówno światową 
jak i polską, która została zekranizowana  
i zyskała sławę dzięki ekranizacji. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza do 
bibliotek, w których można wypożyczyć 
książki - inspiracje filmowe.

Zapraszamy do placówek Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdyni!

***
Gdańskie wydawnictwo OSKAR wznowiło 

edycję I części trylogii autorstwa Stanisławy 
Fleszarowej Muskat - „Tak trzymać” -  pt. 
„Wiatr od lądu”, na podstawie której powstał 
scenariusz filmu „Miasto z morza”. 

Okładką książki „Wiatr od lądu” -  jest 
kadr z filmu „Miasto z morza”. Wewnątrz 
zaś czytelnik znajdzie kilkanaście fotosów z 
tego filmu. Książka dostępna jest w księgar-
niach. �

Na początku                      
była książka...



Gdynia, 18 - 24 września 2009 r. 	 „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 919

	„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  �

Rada Dzielnicy Mały Kack i Rada Dzielni-
cy Witomino zapraszają 26.09 mieszkańców 
na festyn rodzinny zorganizowany dzięki 
środkom z konkursu „Bezpieczna Dzielni-
ca”. 

W programie imprezy: 
- leśne marsze rodzinne na orientację, 
- leśne rowerowe zjazdy na orientację, 
- pokazy straży pożarnej, 
- konkurs „posprzątaj swoją okolicę”, 
- konkurs małego samarytanina, 
- poczęstunek: kiełbaski dla wszystkich 

uczestników i gości.
W konkursach mogą wziąć udział grupy 

rodzinne i towarzyskie, 2-3 osobowe lub w 
pojedynkę. Początek o godz. 11.00 na placu 
zabaw przy ul. Wieluńskiej 85. 

Kontakt do koordynatora projektu: Teresa 
Bysewska: 0 501 161 946. �

Festyn rodzinny

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3 - 5 lat na zajęcia opie-
kunczo- wychowawczo- kształcące do 
Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdy-
nia, ul Tatarczana 4 tel. (058) 629 30 62 
- 19.09.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział 
dzieci w zajęciach jest bezpłatny. 

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. 

*** 
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształcenia Mowy 
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym 
wraz z rodzicami / opiekunami na spotkanie 
ze specjalistami: logopedzi, oligofrenopeda-
gog, psycholog 23.09.2009 r. w godz. 16.30 
- 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 
7 w Gdyni ul. Władysława IV 56 tel. (058) 
620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia 
są bezpłatne. 

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia.  �

Dla najmłodszych

Od 2007 roku w MOPS w Gdyni prowa-
dzony jest program edukacyjno - korekcyjny 
dla osób stosujących przemoc wobec naj-
bliższych. Program potrwa do końca roku. 
Są jeszcze wolne miejsca. 

Program ma pomóc sprawcom w zaprze-
staniu przemocy. Ma kształtować postawę 
partnerstwa i szacunku w stosunku do innych 
osób, spowodować branie odpowiedzialno-
ści za zachowania agresywne. Osoby mogą 
zgłaszać się do programu dobrowolnie lub 
za pośrednictwem pracowników socjalnych, 
policji, kuratorów czy też przez sąd. 

Spotkania indywidualne oraz zajęcia 
grupowe odbywają się raz w tygodniu. Są 
to 3 – godzinne sesje w grupie około 6 – 10 
osób. 

Program ma charakter edukacyjny i ko-
rekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy 
zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska 
przemocy. W części korekcyjnej zdobywają 
umiejętności jak nie stosować przemocy, 
trenują umiejętności społeczne  i zachowania 
asertywne, a także naukę konstruktywnego 
rozwiązywania sporów i korzystania ze 
wsparcia społecznego.

Program finansowany jest z Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. 
Do programu mogą zgłaszać się osoby 

pragnące zmienić swoje postępowanie 
które:

▪ pod wpływem złości zaczynają krzyczeć, 
wyzywać, obrażać najbliższych,

▪ wypowiadają słowa i robią rzeczy w sto-
sunku do bliskich, których później żałują,

▪ niszczą lub rzucają przedmiotami
▪ kiedy się zdenerwują grożą bliskim,
▪ zmuszają bliskich do rzeczy, których ci 

nie chcą robić.
Takie zachowanie oznacza przemoc 

wobec bliskich.
Program jest realizowany przez Ze-

spół Placówek Specjalistycznych przy ul 
Wejherowskiej 65. Konsultacje i spotkania 
odbywają się w poniedziałki i piątki  w godz. 
16.00 – 19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gdyni, przy ul Armii Krajowej 
44, IV piętro, pokój 415.

Kontakt telefoniczny pod numerem 0 662 
72 80 05. W poniedziałki  w godz. 15.00 
– 21.00 i w piątki w godz. 9.00 – 21.00. 
Potencjalni chętni nie powinni martwić się 
kosztami połączenia – wystarczy zgłosić się 
pod podany numer, a specjalista prowadzący 
program na pewno oddzwoni.  �

Program dla sprawców przemocy w rodzinie

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

Urząd Miasta zaprasza gdyńskie rady 
dzielnic i ich mieszkańców do wspólnego 
udziału w kolejnej edycji konkursów „Kul-
tura w dzielnicy” oraz „Piękna dzielnica”. 
Wnioski można składać do 1 grudnia tego 
roku.

Wspólną ideą konkursów jest integracja i 
aktywizacja społeczności lokalnej w obsza-
rze szeroko rozumianej  kultury i estetyzacji 
otoczenia .    

Celem konkursu „Kultura w dzielnicy” jest 
upowszechnianie kultury oraz edukacja kul-
turalna. Dzięki pozyskanym środkom będzie 
można realizować programy zaspokajające 
potrzeby mieszkańców, a także rozwijające 
wśród nich zainteresowanie szeroko ro-
zumianą kulturą. Mogą to być wydarzenia 
z różnych dziedzin kultury i o różnej skali 
– festyny, wernisaże, koncerty i spotkania 

z twórcami. 
Środki pozyskane w ramach konkursu 

„Piękna dzielnica” pozwolą na realizację 
przedsięwzięć podnoszących jakość życia w 
dzielnicy i budujących przyjazny wizerunek 
miejsc, w których mieszkamy. Dopuszczone 
do konkursu będą zarówno małe inwestycje, 
jak i działania integrujące mieszkańców 
wokół kwestii związanych z estetyką m.in. 
małej architektury, zieleni, urządzania skwer-
ków, parków dzielnicowych. W ten sposób 
powstaną miejsca spotkań, integracji i wypo-
czynku w poszczególnych dzielnicach.

Na realizację najlepszych pomysłów 
zostaną przekazane środki z budżetu 
Miasta. Pula nagród w konkursie „Kultura 
w dzielnicy” wynosi 125 tys. zł, zaś w kon-
kursie „Piękna dzielnica” 200 tys. zł. 

W konkursie „Kultura w dzielnicy” po-

jedyncza nagroda nie może przekroczyć 
kwoty:

- 25 tys. zł - w przypadku wniosku złożo-
nego przez jedną  Radę Dzielnicy, 

- 40 tys. zł w przypadku wniosku złożone-
go wspólnie przez dwie Rady Dzielnicy,

- 50 tys. zł w przypadku wniosku złożone-
go przez trzy  lub więcej Rad Dzielnic.

Konkurs „Piękna dzielnica” kładzie nato-
miast nacisk na samodzielne projekty. Poje-
dyncza nagroda dla jednej rady dzielnicy nie 
może przekroczyć kwoty 40 tys. zł. 

Wyniki konkursów poznamy już przed 
świętami !!!

Wszelkie dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie portalu internetowego 
www.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzi-
bach rad dzielnic. �

Konkursy dla Rad Dzielnic

Akwarium Gdyńskie zaprasza na spo-
tkanie Klubu Podróżników: 24 września 
2009 r. w czwartek o godz. 18.00 odbędzie 
się prezentacja Beaty Jakuszewskiej, pt.: 
„Witamy w Królestwie Niebios: Indie, La-
dakch, Nepal”. Spotkanie  odbędzie się w 
Sali Kinowej Akwarium. Wejście do budynku 
od strony falochronu.

Wstęp wolny! Szczegóły na www.akwa-
rium.gdynia.pl  �

Klub Podróżników         
w Akwarium Gdyńskim

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

Najbliższe spotkania odbędą się:
- 6 października 2009 roku (wtorek) 

godz. 11.00 - Klub Seniora w Chylonii ul. 
Wawrzyniaka 4,

- 12 października 2009 roku (poniedzia-
łek) godzina 10.00 – Klub Seniora w Orłowie 

ul. Orłowska 66,
Zajęcia w formie warsztatów trwają ok. 

3 godzin.
Udział w warsztatach możliwy wyłącznie 

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 
nr tel.: (058) 624 98 72.

Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie:
www.skef.pl. �

Warsztaty dla seniorów
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Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni serdecznie zaprasza absolwentów, 
byłych i obecnych pracowników oraz przyja-
ciół na spotkanie organizacyjne w sprawie 
obchodów 60-lecia Gdyńskiej Trójki.

Spotkanie odbędzie się w III LO w dniu 
25 września 2009 r. o  godz 17.00. �

Dla absolwentów

Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 
alkoholizmu”. Grupy rodzinne Al- Anon 
spotykają się: 

- „Bezpieczny brzeg”: środa godz. 18.00, 
Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (salka kate-
chetyczna) ostatnia środa m-ca spotkanie 
otwarte

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

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

Gimnastyki Korekcyjnej zapraszają na bez-
płaną ocenę wad postawy u dzieci w wieku 
6-17 lat. Prosimy umawiać się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 -
18.00. MED-ACTIV Gdynia - Działki Leśne, 
ul. Warszawska 41/1, tel. (058) 66 444 00, 
Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. (058) 
629 29 20. www.med-activ.pl

***
VITA-MED Przychodnia Lekarska Pustki 

Cisowskie w Gdyni ul. Czeremchowa 1 
zaprasza na bezpłatną gimnastykę uspraw-
niającą, dla osób po 65 roku życia (tylko 
mieszkańcy Gdyni). Rejestracja telefoniczna 
(058) 664 57 04 lub osobista w rejestracji.

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja 
telefoniczna (058) 664 39 19, lub osobista 
w pokoju nr 5.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych, „rozwiązujesz 
problemy” przy pomocy alkoholu, skorzystaj 
z naszej pomocy. Klub Samopomocy „Przy-
jazne Dłonie” dla osób cierpiących z powo-
du zaburzeń psychicznych i uzależnienia 
od alkoholu zaprasza na spotkania, które 
odbywają się w Gdyni przy ul.Traugutta 9 
(wejście na tyłach budynku Centrum Zdro-
wia Psychicznego). W poniedziałki od 12.00 
- 16.00 oraz czwartki od godz. 12.00 - 20.00 
(tel. 0 507 64 39 31 oraz 0 601 20 63 23 ). 
Osoby nowo przybyłe - spotkania w czwartki 
między godz. 12.00 - 14.00 

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 „Optymi-

ści” zaprasza na spotkania, Gdynia ul. św. 
Mikołaja 1 przy parafii św. Mikołaja - dom 
katechetyczny, każdy piątek, godz. 18.00. 

***
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. 

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania 

nadmiernych ilości jedzenia być może roz-
wiązaniem dla ciebie okaże się Program 
12 Kroków AŻ. Anonimowi Żarłocy wierzą, 
że kompulsywne jedzenie jest uzależnie-
niem, postępującą chorobą, która tak jak 
alkoholizm i inne uzależnienia może być 
powstrzymana. Mityngi AŻ w Klubie przy 
Traugutta 9: w środy, godz. 17.00 (w 1-szą 
środę miesiąca mityng otwarty – można 
przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, 
nie trzeba utożsamiać się z problemem) i w 
niedziele, godz. 13.30.

***
Masz problem ze starym aparatem słu-

chowym? Ustawimy Twój aparat i wyjaśnimy 
problemy związane z jego funkcjonowaniem. 
Dowiesz sie całej prawdy o aparatach słu-
chowych. 

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

***
We wrześniu 2009 r. w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia w Gdyni – Chyloni, przy 
ul. Wejherowskiej 65 rozpoczęto nabór do 
zajęć grupy terapeutycznej dla młodzieży w 
wieku gimnazjalnym (od 14 do 16  lat).

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które: 
doświadczającą trudności w różnych obsza-
rach swojego życia (w domu lub/i w szkole), 
czują się osamotnione, niezrozumiane, nie 
są zadowolone ze swoich relacji z bliskimi 
i rówieśnikami lub chcą poradzić sobie ze 
swoimi problemami, porozmawiać i poznać 
ludzi podobnych do siebie. Udział w grupie 
terapeutycznej jest bezpłatny. W ramach 
grupy ośrodek oferuje także konsultacje 
i wsparcie psychologiczne dla rodziców i 
opiekunów. Zapisy i informacje w rejestracji 
ośrodka: tel. (058) 664 34 50, pon. – czw w 
godz. 8.00 - 18.00, pt. 8.00 - 16.00. �

Na zdrowie!

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Po-
szkodowanym w Wypadkach Drogowych i 
Innych Zdarzeniach „Inter Alia” udziela bez-
płatnych porad prawnych na temat uzyskania 
odszkodowania, kontroli działalności firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji 
z firmami ubezpieczeniowymi. 

Zajmuje się również organizowaniem 
niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy 
prawnej przed Sądami i innymi urzędami. 
Informacje : Gdynia; ul. Abrahama 15; tel 
(058) 620 55 99; fax (058) 620 48 79. Nowo 
otwarte biuro w Gdańsku; ul. Gnilna 2; tel 
(058) 766 74 03. �

Pomogą po wypadku

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

Klub Myśli Jana Pawła II zaprasza w 
poniedziałek 21 września o godz. 16.30 do 
kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni przy ulicy Batorego na co-
miesięczną mszę świętą w intencji Kościoła 
w Polsce i Ojczyzny. W czasie eucharystii ks. 
Franciszek Jarzembowski wygłosi homilię 
o świętym Janie Vianey. �

Klub Myśli zaprasza

W dniach 15 - 17.10.2009 r. w Gdyni 
odbędzie się szkolenie zatytułowane: „Wo-
lontariat Europejski w Twojej organizacji”

Termin zgłoszeń do 4.10.2009 r.  Szkole-
nie odbywać się będzie w języku polskim.

Uczestnicy - Szkolenie przeznaczone 
jest dla osób pełnoletnich - przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub innych insty-
tucji non-profit zainteresowanych realizacją 
projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS-
European Voluntary Service) w ramach 
Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w 
działaniu” - 1-2 osoby z organizacji. 

W szkoleniu weźmie udział do 25 osób z 
różnych organizacji i instytucji z wojewódz-
twa pomorskiego.

Tematyka - Szkolenie ma na celu za-
chęcenie organizacji i instytucji do zaanga-
żowania się w Wolontariat Europejski oraz 
przekazanie wiedzy na temat możliwości 

uczestnictwa w Wolontariacie Europejskim 
przez organizacje. Podczas spotkania zosta-
ną poruszone takie tematy jak: idea wolonta-
riatu w organizacji, budżet oraz formalności 
dotyczące Wolontariatu Europejskiego, 
partnerstwo i współpraca międzynarodowa w 
ramach EVS. Uczestnicy poznają doświad-
czenia innych organizacji goszczących wo-
lontariuszy zagranicznych oraz organizacji 
wysyłających Polaków za granicę.

Zajęcia będą prowadzone w formie in-
teraktywnych warsztatów, pozwalających 
na samodzielne weryfikowanie własnego 
poziomu wiedzy i umiejętności.  Wśród osób 
prowadzących szkolenie będzie przedsta-
wiciel grupy trenerskiej Narodowej Agencji 
„Programu Młodzież w działaniu” oraz przed-
stawicielka Centrum Współpracy Młodzieży 
– organizacji mającej duże doświadczenie 
w EVS. Spotkanie będzie obejmowało w 

sumie 16 godzin szkoleniowych - czwartek 
(godz.16.00-19.00), piątek (godz. 9.00-
19.00), sobota (godz. 9.00 – 13.00).

Koszty - Koszty szkolenia, wyżywienia 
oraz zakwaterowania dla osób z poza 
Trójmiasta pokrywa Centrum Współpracy 
Młodzieży w ramach projektu „Organiza-
cja Wspierająca Wolontariat Europejski” 
finansowanego przez Narodową Agencję 
Programu „Młodzież w działaniu”. 

Uczestnik pokrywa jedynie koszty prze-
jazdu do Gdyni.

Zgłoszenia - należy odesłać wypełniony 
formularza - faxem (058) 660 64 45) lub 
pocztą elektroniczną - (martyna@cwm.
org.pl) do Centrum Współpracy Młodzieży 
najpóźniej do dnia 4.010.2009 r. Formularz 
można pobrać ze strony: www.cwm.org.pl

Organizatorem szkolenia jest Centrum 
Współpracy Młodzieży. �

Zaproszenie na szkolenie

Salon Wookiee zaprasza na turniej gry 
telewizyjnej PES 2009. Eliminacje w dniach: 
22 - 25.09.09 o godz. 16.30. Zwycięzcy za-
grają w dniu 28.09.09 r. w wielkim finale o 
godz. 16.30 . Dwójka mistrzów otrzyma bilet 
na mecz  Arka Gdynia - Lech Poznań. Udział 
w turnieju bezpłatny.

Informacje Salon Wookiee Gdynia, ul. 
Morska 176/184 a, tel: (058) 663 33 95, www.
Wookiee.Tnb.pl �

Dla amatorów gier
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Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły ar-
tystycznej w roku 2009/2010 na zajęcia 
artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne 
dla dzieci od 3 lat i młodzieży. Obejmują 
wszystkie formy aktywności twórczej dziec-
ka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pa-
mięć, koordynację ruchową, poczucie wiary 
i pewności siebie. Dziecko poprzez zabawę 
zdobywa szereg nowych umiejętności. W 
programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra 
na instrumentach, rysunek, tworzenie, zaba-
wy, konkursy, festiwale, koncerty, nagrania 
studyjne, udział w programach telewizyj-
nych. Zajęcia odbywają się w Gdyni: Wielki 
Kack, ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne 
ul. Kwidzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 
25/29. Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-
mail: iwonaguberska@wp.pl.

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zgłoszenia na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych. Wszystkie poziomy, przygotowa-
nie do matury, DELF-u, gramatyka francuska 
w pigułce, konwersacja z Francuzem.

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

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francu-

skiej zaprasza na kursy języka i kultury wło-
skiej dla młodzieży i dorosłych na wszystkich 
poziomach zaawansowania, przygotowanie 
do egzaminów CELI i CISL z lektorem wło-
skim. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4 tel: 
(058) 621 91 15 (16.00-19.30), tppfgdynia@
poczta.onet.pl www.tppfgdynia.pl

***
Zapraszamy studentów, licealistów, 

nauczycieli oraz osoby interesujące się 
problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego 
na bezpłatne zajęcia w ramach Uniwersytetu 
Bałtyckiego, programu realizowanego przez 
Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersy-
tetem w Uppsali (Szwecja).

Pierwsze wykłady kursu „Środowisko 
Morza Bałtyckiego” rozpoczną się 20 
października 2009 roku o godz. 17.15  w 
gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów w 
Gdyni (ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia 
będą odbywały się we wtorki o godz. 17.15. 
Kurs będzie trwać 1 semestr, zakończy się 
egzaminem pisemnym w języku polskim. 
Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają 
dyplom ukończenia kursu podpisany przez 
dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego 
w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni.

Zgłoszenia należy kierować na adres 
unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając 
formularz na stronie: http://www.arrupe.org/
pl/unibal.html. Miejsce zajęć: 81-313 Gdynia 
ul. Tatrzańska 35. Kontakt mailowy: unibal@
poczta.gdynia.pl

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

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

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

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

***
Od 15 września ruszyły bezpłatne zajęcia 

sportowo – rekreacyjne dla  dzieci klas III 
i II szkół podstawowych. W każdy wtorek 
o godz. 17.00 i w sobotę o godz. 10.00 
szkoła zaprasza wszystkich chętnych na 
obiekty Sportowej SP przy ul. Władysława 
IV 54. Zajęcia będą prowadzili doświadczeni 

nauczyciele. 
***

Gdyński Ośrodek Aikido serdecznie za-
prasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na 
bezpłatne treningi japońskiej sztuki walki 
AIKIDO. Zapisy od poniedziałku do piątku w 
godz. 18.30 - 19.00 przy Uczniowskim Klubie 
Sportowym Galeon; ul. Morska 91, Gdynia 
Grabówek (obok Akademii Morskiej).

Szczegóły na stronie: www.aikido.gdynia.
pl lub pod tel. 0 604 442 629.

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zapra-

sza wszystkie chętne 4 i 5 latki do zabawy 
w pracowni „ Klub  Małolata”. Podczas zajęć 
dzieci rozwijają zdolności wokalne, ruchowe, 
plastyczne i matematyczne. Realizowany 
program jest zgodny z programem wycho-
wania przedszkolnego. Wolne miejsca w 
grupach:

- Grupa IV poniedziałek 10.00 - 12.15, 
piętek 9.00 – 11.15

- Grupa I poniedziałek 13.45-16.00, 
13.45-16.00, środa 13.45 -16.00.

Dodatkowo Rytmika i „Liczące Szkra-
by”.

***
Uczniowski Klub Sportowy „RAFA” Gdy-

nia zaprasza dzieci w wieku od lat 5, na za-
jęcia nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia 
odbywają się na pływalni przy Gimnazjum nr 
3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1 w poniedziałki i 
wtorki w godz. 16.00 - 16.45, tel. kontaktowy: 
0 505 414 913.

***
Fundacja „Strefa Tanga” informuje, 

iż  zajęcia taneczno - ruchowe w ramach 
grupy pokazowej „Sempre bellas” odbywać  
się będą w niedziele, w godzinach 12.00 
- 13.00,  w SP Nr 21 w Gdyni przy ul. Jana 
z Kolna Nr 5. Chcemy udowodnić, że taniec 
nie ma wieku ani wyglądu. Zależy nam na 
uczestnikach 55+; panowie bardzo mile wi-
dziani. Preferowane osoby z dystansem do 
siebie i poczuciem humoru oraz sprawnością 
fizyczną. Ilość miejsc ograniczona.

Miesięczny koszt udziału w zajęciach od 
osoby to 20 zł. Niezbędne jest przyniesienie 
obuwia na zmianę!

Wszelkich informacji udziela Urszula Za-
lewska 0 693 780 510, e-mail: uzalewska@
strefatanga.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. Miejsce: Centrum 
Arrupe w Gdyni ul. Tatrzańska 35. Zgłosze-
nia: http://www.arrupe.org/pl/mediations. 
Koszt: dzięki wsparciu Amerykańskiej Fun-
dacji wynosi tylko 50 zł. Uwaga: Zajęcia będą 
prowadzone w języku angielskim

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

na roczne kursy językowe przygotowane 
specjalnie dla Seniorów. Proponuje kursy 
języków hiszpańskiego, włoskiego, angiel-
skiego i niemieckiego oraz francuskiego i 
rosyjskiego. każdy kurs na kilku poziomach 
zaawansowania. Zajęcia prowadzą również 
native speakerzy.

Pierwsze kursy już się rozpoczęły.
Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Kra-

jowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: 
info@siesta.pl. www.siesta.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. 
Zajęcia odbywają się w budynku YMCA, ul. 
Żeromskiego 26 (przy pl. Kaszubskim) sala 
11(I piętro). Zapisy na zajęcia pod nr tel. 
0601 65 03 63 lub (058) 661 90 17.

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

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

***
Wszystkich Gdynian, którzy ukończyli 45 

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

***
Pomorskie Studium Psychologii Stoso-

wanej przy ul. Morskiej 186 ogłasza nabór 
studentów na rok  akademicki  2009/2010. 
Nauka trwa 2,5 roku. Zajęcia odbywają się 
2 x w m-cu: sobota od godz. 10.00 do 18.00 
i niedziela od godz. 9.00 do 15.00. Rok aka-
demicki rozpoczyna  się 10 i 11 października. 
Opłata za m-c 260 zł. Studium jest szkołą 
policealną bez ograniczenia wieku. 

Więcej na: www.psychologia-stosowana.
pl, e-mail: szkoła@psychologia-stosowana.
pl, tel: 0 516 996 178 oraz 0 504 054 127.

***
Lokalna Akademia Informatyczna Cisco 

w Gdyni ogłasza nabór na:
- Kurs Administrowania Sieciami Kom-

puterowymi - CCNA (Cisco Certified Ne-
tworking Associate, materiały do wyboru w 
języku polskim lub angielskim) umożliwiający 
zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji w zakresie 
ICT potwierdzonych certyfikatami uznawany-
mi na całym świecie,

- Kurs CCNA Security dla absolwentów 
CCNA4 - będący naturalnym rozwinięciem 
kursu CCNA  (materiały w języku angiel-
skim).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we 
wtorek 22 września o godz. 18.00 w pracow-
ni NetAcad (27) w siedzibie LAI Cisco przy ul. 
Sambora 48 w Gdyni (dawny „Chłodniczak”). 
Więcej informacji na: http://cisco.zschie.pl

***
„Via Art Consulting” prowadzi zajęcia z 

emisji głosu, interpretacji, indywidualnego 
doboru repertuaru, dykcji. Prowadzi kon-
sultacje do egzaminów na wyższe uczelnie-
teatralne, muzyczne o profilu jazzowymi 
rozrywkowym, teatralne z wydziałem es-
tradowym. Organizuje warsztaty wokalno-
instrumentalne prowadzone przez profesjo-
nalistów z kraju i z zagranicy oraz festiwale 
piosenki dla dzieci i młodzieży.Przyjęcia 
na podstawie przesłuchań 27.09.2009 r. w 
godz. 10.00 - 20.00w szkole muzycznej im. 
Z. Noskowskiego Gdynia Wzg. św. Maksymi-
liana ul. Biskupa Dominika 13 A. Informacje: 
Andrzej Diering, tel.kom. 0 662 260 284, 
e-mail:viaartconsulting@o2.pl. �

Zapisy do...
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 77 w Gdyni
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Morskiej 77 w dzielnicy Gdynia – Grabówek, zabudowana jest boiskiem o na-
wierzchni utwardzonej.  Stanowią ją części działek gruntu: nr 271/12, nr 309/12 oraz 523/144 o łącznej powierzchni ca 1300  m², oznaczonych na 
karcie mapy Nr 50 i Nr 51 obręb Gdynia, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzone są  księgi wieczyste Kw nr 31242 oraz Kw nr 5422. 
Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie hali sportowej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na konstrukcji stalowej 
wraz z jednokondygnacyjnymi  budynkami zaplecza sanitarno – szatniowego, kontenera systemu wentylacji  oraz 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/EH.7331- 12/09/289 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 – 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 kon-
sumpcyjnych 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.
4. Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100 zł, 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 14 października 2009 roku o godz. 11.00, w sali 105 na I pię-
trze 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 12 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 13 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 malto: p.rusinek@gdynia.pl 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej w Gdyni 
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Chylońskiej w dzielnicy Gdynia – Cisowa, zabudowana jest boiskiem o nawierzchni 
utwardzonej.  Stanowią ją części działek gruntu: nr 436/30 oraz nr 474/29 o łącznej powierzchni ca 3000 m², oznaczonych na karcie mapy Nr 18 obręb 
Gdynia, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr GD1Y/00018923/3. Nieruchomość przeznaczona jest na 
budowę i prowadzenie hali sportowej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na konstrukcji stalowej wraz z jednokondygnacyjnymi budynkami 
zaplecza sanitarno – szatniowego, kontenera systemu wentylacji oraz infrastrukturą techniczną. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowego 
terenu. Podstawą zabudowy są warunki określone w Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 kwietnia 2009 r. RUL/EH.7331 - 15/09/308 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 – 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 kon-
sumpcyjnych 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.
4.  Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100, -zł, 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 14 października 2009 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I pię-
trze 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 12 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 13 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 malto: p.rusinek@gdynia.pl 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXII/534/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli obejmującego obszar, 
którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. Wiczlińskiej,
 - od południowego wschodu – wzdłuż linii rozgraniczającej projektowanej drogi biegnącej od węzła w Chwarznie do gminy Szemud,
-  od południowego zachodu – wzdłuż górnego odcinka Potoku Wiczlińskiego i południowej granicy dz. nr 84/2, dalej drogą leśną w kierunku tzw. Wielkiej 
Roli, następnie granicą lasu do ul. Wiczlińskiej, obejmując obszar Wielkiej Roli.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2009. r. do 23 października 2009 r., w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Pla-
nowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 października 2009 r., o godz. 1630, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 
7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2009 r.
          Prezydent Miasta Gdyni
      dr Wojciech Szczurek
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Wejherowskiej w Gdyni     
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Chylońskiej w dzielnicy Gdynia – Chylonia, zabudowana jest boiskiem o nawierzchni 
utwardzonej.  Stanowią ją część działki gruntu nr 973/124 o powierzchni ca 1 500  m², oznaczona na karcie mapy Nr 18 obręb Gdynia, dla której w Są-
dzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 17303. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie hali sportowej o 
powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na konstrukcji stalowej z jednokondygnacyjnymi budynkami zaplecza sanitarno – szatniowego, kontenera 
systemu wentylacji oraz infrastrukturą techniczną. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. Podstawą zabudowy są warunki określone 
w Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 kwietnia 2009 r. RUL/WU.7331 - 11/09/288 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 – 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 kon-
sumpcyjnych 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.
4.  Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100, -zł, 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 14 października 2009 roku o godz. 13.00, 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 5314401026000000000
0401037 w terminie do 12 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 13 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 malto:p.rusinek@gdynia.pl 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej w Gdyni  
Opis przedmiotu przetargu – Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Nagietkowej w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa, zabudowana jest boiskiem o nawierzchni 
utwardzonej.  Stanowi ją część działki gruntu nr 607/2 o powierzchni ca 2950 m², oznaczonej na karcie mapy Nr 28 obręb Wielki Kack, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 14062. Nieruchomość przeznaczona jest na budowę i prowadzenie hali spor-
towej o powłoce pneumatycznej lub typu namiotowego na konstrukcji stalowej na potrzeby krytego kortu tenisowego wraz z jednokondygnacyjnymi 
budynkami zaplecza sanitarno-szatniowego oraz infrastrukturą techniczną. Brak planu zagospodarowania dla przedmiotowego terenu. Podstawą 
zabudowy są warunki określone w Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 maja 2009 r. RUL/EH.7331- 20/09/443 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
celu publicznego. Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 300 zł (słownie: trzysta złotych). Termin wnoszenia czynszu i zasady ak-
tualizacji, inne opłaty:
1. Czynsz płatny miesięcznie z góry do 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 kon-
sumpcyjnych 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.
4. Do czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu miesięczny czynsz dzierżawny obowiązuje w wysokości 100 zł, 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 14 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 5314401026000000000
0401037 w terminie do 12 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 13 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 malto:p.rusinek@gdynia.pl 

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro                                            
 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni                                                                         
wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 150491- 2009  w dniu 
08.09.2009 r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia 7 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania 
ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 
238A –Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni).
Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2009 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie 
się w dniu 24.09.2009 r. godz. 11.30 w pok. nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z jest Wanda Strzyżew-
ska, fax (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III 
piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został 
wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 314/2 i cz. dz. 
345/2 km. 95 o pow. 19 m² przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz 
wywieszono na okres od dnia 07.09.2009 r. 
do dnia 27.09.2009 r.

Dyrektor                                                 
SP nr 39 w Gdyni 

zatrudni od dnia 01.10.2009 r. Głównego 
Księgowego w pełnym wymiarze godzin.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz 
z wymaganiami i dokumentami dostępna jest w 
BIP Gdynia http://www.gdynia.pl/bip/jednostki
Informacje można uzyskać (058) 625 09 71.



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 919	 Gdynia, 18 - 24 września 2009 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Dyrektor

Punktu Przedszkolnego

Mali Samarytanie

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

Miejska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni                         

przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarzy z odpowiednimi kwalifika-
cjami do pracy w karetce „Specjalistycz-
nej”, w poradni chirurgicznej i  pomocy 
nocno-świątecznej.
Tel kontaktowe: (058) 660 88 19 lub (058) 
660 88 11.

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul 3-go Maja 22-24                                  
 prosi o składanie ofert na wykonanie robót:

- naprawa tynków na elewacji budynku od strony ul. Starowiejskiej
- naprawa posadzki balkonów, tynków i balustrad od strony ul. 3-go Maja.
Oferty należy składać do dnia 30.09.2009 r. w Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 
ul. Abrahama 55 pok. nr 9. 
Bliższych informacji udziela Renata Rybicka  pojk nr 5 tel (058) 620 51 38 w. 39.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr  13/2009  
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców:
ul. Opata Hackiego 25/56, Romanowskiego 
6C/17, Zamenhofa 2/7, Opata Hackiego 
27/12, Kartuska 24/1, Janowska 31/ 47, 
Chylońska 59-63/62, Świecka 2/19, Żelazna 
20/16, Żelazna 29/21, Zamenhofa 10/79, 
Świętojańska 141A/11, Wyspiańskiego 14/1, 
Porębskiego 6C/2 .                         
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
07.09.2009 r. do dnia 27.09.2009 r.

Kryta Pływalnia                                 
przy Zespole Szkół Nr 10 Gdynia-
Karwiny, ul. Leopolda Staffa 10 

zatrudni pracownika obsługi – portiera (męż-
czyzna) w pełnym wymiarze czasu pracy, pra-
ca II-zmianowa (również w soboty i niedziele). 
Bliższe informacje można uzyskać osobiście 
lub telefonicznie (058) 629 51 15.

Prezydent Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane: 
„Wykonanie remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

przy ul. Żwirki i Wigury 14 w  Gdyni ”
Zakres robót obejmuje: wykonanie  remontu pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Żwirki i Wigury 14 w  Gdyni. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. Termin realizacji: 10 tygodni od daty zawarcia umowy. Otwarcie ofert odbędzie się 
dnia: 2.10.2009 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni – Wydział Budynków ul. Wendy 7/9 
w Gdyni. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Wydział Budynków lub na stronie 
internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty budowalne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin zwią-
zania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena. Termin składania ofert do dnia 2.10.2009r. 
do godziny 9.00 w Urzędzie Miasta Gdyni ul. Wendy 7/9 w Gdyni – Wydział Budynków. Pra-
cownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 669 89 33 lub Violetta 
Obuchowicz - Klose tel. (058) 669 89 36 – Wydział Budynków.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu odwodnienia liniowego 

płyty boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a)  dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- załącznik nr 
1a do SIWZ,
b) przedmiar robót - załącznik nr 1b do SIWZ,
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej: ftp://153.19.91.68/zdiz/odwodnienie. Termin składania ofert: 02.10.2009 r. 
do godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego pokój numer 101. Osoby uprawnione do porozu-
miewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych - Bożenna Wróbel tel. (058) 761 20 
84 w godz. 7.30 – 15.30, w sprawach proceduralnych - Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w 
godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze 
przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości 
piołożonej przy ul. Harcerskiej, oznaczonej 
geodezyjnie jako część działki nr 336/9, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie  przedmiotu dzierżawy: prowa-
dzenie działalności handlowej w tymczasowym 
pawilonie handlowym (nakłady dzierżawcy).
Wykaz wywieszono na 21 dni od dnia 
15.09.2009 r. do dnia 5.10.2009 r.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

na nasadzenie drzew i krzewów w Gdyni - „Piękna Dzielnica” Redłowo
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/rosliny09. Termin składania ofert do dnia 23.09.2009 r. do godz. 10.00, w siedzibie Za-
mawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 
7.30 – 15.30: w sprawach merytorycznych: Bożenna Wróbel tel. (058) 761 20 84, w sprawach 
proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87. 

Teatr Muzyczny w Gdyni zaprasza na 
przesłuchania wszystkie osoby zaintereso-
wane rozwojem i doskonaleniem umiejętno-
ści technicznych oraz twórczą edukacją w 
Teatrze Junior w myśl  idei: POZNAJ SIEBIE, 
BĄDŹ SOBĄ, POWIEDZ COŚ OD SIEBIE.

20.09 – przesłuchania muzyczne do 
grup:

godz. 10.00 - rozśpiewane dzieci - „Kon-
cert na cztery łapy” (8 - 13 lat) - należy przy-
gotować jedną piosenkę (zwrotka i refren),

- godz. 12.00 Koncert „A mnie jest szkoda 
lata” (od16 lat) - należy przygotować jedną 
piosenkę z lat 50, 60 - tych,

 - godz. 14.00 warsztaty wokalne, techni-
ka, emisja (od 14 lat) -  należy przygotować 

jedną piosenkę (zwrotka i refren),
26.09 – przesłuchania do grup:
- godz. 12.00 Po co komu teatr (10 - 14 

lat),
- godz. 14.00 kabaret Z czego się śmie-

jecie (od16 lat),
- godz. 12.00 warsztaty aktorskie (od 

14 lat), 
27.09 – przesłuchania do grup:
- godz. 10.00 obrazy ruchowe (8 - 13 

lat),
- godz. 12.00 step amerykański (od14 

lat),
- godz. 16.00 spektakl Pułapka (od 16 

lat),
- godz. 16.00 spektakl Kubuś P. (od 16 

lat).
Przesłuchania nie mają charakteru egza-

minu ani castingu. 
Karta zgłoszenia (do pobrania na stronie 

www.teatrjunior.pl lub na portierni teatru).
Należy przesłać wypełnione Karty Zgło-

szenia na adres edukacja@muzyczny.org 
lub zostawić (wypełnione czytelnie!) na 
portierni teatru (wejście od Kamiennej Góry) 
najpóźniej do dnia poprzedzającego datę 
przesłuchania. Wejście na zajęcia, warsztaty 
i przesłuchania – od strony portierni.

Zgodnie z regulaminem, do wejścia na 
teren teatru upoważnione są tylko osoby 
uczestniczące w zajęciach, warsztatach i 
przesłuchaniach! �

Przesłuchania w Teatrze Muzycznym
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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

Wiadomości turystyczne
Klub Turystyki Pieszej PTTK Marynarki 

Wojennej „Belfer” zaprasza wszystkich chęt-
nych członków, działaczy, animatorów PTTK 
oraz sympatyków turystyki na kolejną edycję 
Karczmy Piwnej  pod hasłem „ 50 lecie Wiel-
kiego Karczmarza” z okazji jubileuszu 50- 
lecia działalności w strukturach organizacji 
PTTK kolegi Henryka Wacewicza.

Biesiada odbędzie się 4 października  
(niedziela) 2009 r. od godz. 15.00 - 21.00 
w gmachu Dowództwa KPW Gdynia, tj. 
w Garnizonowym Klubie Marynarskim, ul. 
Rondo Bitwy pod Oliwą. Zgłoszenia wraz 
z odpłatnością przyjmują Koordynatorzy 
biesiady: Mirosława Rozenbangier (058) 
665 50 84, Mirosław Lewandowski 0 605 
955 033.

***
Klub Turystyki Pieszej PTTK MW ser-

decznie zaprasza 3 - osobowe drużyny z 
różnych poziomów szkół wraz z opieku-
nami na „V Gdyński Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno - Krajoznawczo- Ekologiczny” 
o puchar Prezydenta Miasta Gdyni  którego 
eliminacje odbędą się 3 i 24 października  a 
zakończenie 28.10.2009 r. o godz.16.30 w 
Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni.

Pisemne zgłoszenia przyjmuje koordyna-
tor turnieju Mirosława Rozenbangier, mirka.
roze@wp.pl tel. (058) 665 50 84.

***
Z okazji Światowego Dnia Turystyki 

PTTK Gdynia zaprasza na Przedkongreso-
wy Sejmik Krajoznawczy, organizowany w 
związku z przyszłorocznym VI Kongresem 
Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie 
się we wrześniu 2010 r. w Olsztynie. Hasło 
Kongresu to „ Polska w europejskiej rodzinie.
Przenikanie kultur,idei i wartości.Powinności 
krajoznawców”.

Sejmik organizuje Pomorskie Kolegium 
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdań-
sku, wspólnie z Instytutem Geografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego i Oddziałem Gdańskim 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Organizatorzy zapraszają krajoznawców, 
przewodników turystycznych i nauczycieli na 
Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy pt. 

„Pomorze krajobrazy kultury i wartości”. 
Sejmik odbędzie się 28 września 2009r. 

(poniedziałek) o godz. 16.00 w Gdyni, 
al. Marszałka Piłsudskiego 46, Pawilon 
Geografii UG, sala AB. Wygłoszone będą 
następujące referaty:

- Ryszard J. Wrzosek  - „Z historii kon-
gresów krajoznawczych”,

- Teresa Sadoń-Osowicka - „Krajoznaw-
stwo drogi rozwoju”,

- Aleksandra Cicharska - „Mniejszości 
narodowe i etniczne w województwie po-
morskim”,

- Jan Mordawski - „Kaszubi w dziejach 
Pomorza”,

- Piotr P. Woźniak - „Przybysze z północy 
- skały skandynawskie w sztuce i środowisku  
przyrodniczym Pomorza”,

- Jerzy Szukalski - „Krajobrazy Kociewia 
jako produkt turystyczny”,

- Mariusz Czepczyński - „Kultury zapisa-
ne w przestrzeni, krajobrazy znaczące woj.    
pomorskiego”,

- Michał Witkiewicz - „Transformacje i 
tendencje rozwoju przestrzeni turystycznej 
Pojezierza Kaszubskiego”,

- Tadeusz Palmowski - „Przenikanie 
kultur wokół Zatoki Gdańskiej na przykładzie  
Trójmiasta i Kaliningradu”.

***
Stowarzyszenie Aktywni dla Zdrowia 

zaprasza na   spacer z przewodnikiem 
„SZLAKIEM GDYŃSKICH POMNIKÓW”. 
Zbiórka  26 września o godzinie 12.00 przed 
pomnikiem Antoniego Abrahama , na Placu 
Kaszubskim w Gdyni. Przewidywany czas 
spaceru 2 godz. Udział bezpłatny.

***
Z okazji Jubileuszowego 30 Światowego 

Dnia Turystyki Klub Krajoznawców „BLIZA”  
O/M PTTK w Gdyni zaprasza 27 września 
br.(niedziela) na XXII Zlot Turystyczny im. 
prof. Kazimierza Demela w Helu. Celem 
zlotu jest uczczenie 31 rocznicy śmierci 
profesora Demela. Początek o godz. 10.00 
-  złożenie kwiatów pod tablicą prof. Demela 
na budynku Stacji Morskiej Wydziału Oce-
anografii UG. �

Spotkanie z podróżnikiem
Kawiarnia Caffe Anioł, ul. Kilińskiego 6 

(boczna od ul. Świętojańskiej) zaprasza 19 
września br. na  godzinę 19.00 na „Anielskie 
Spotkania Gdynian z...” Wojciechem Dą-
browskim - podróżnikiem i dziennikarzem, 
wieloletnim członkiem Londyńskiego The 
Globetrotters Club, autorem licznych arty-
kułów i audycji radiowych.

Przybędzie do nas prosto z dziewiątej po-
dróży dookoła świata z prelekcją pod tytułem 
„Od krańca do krańca Afryki”.

Jedyny polski podróżnik, który dotarł z 
plecakiem do wszystkich państw na globie 

opowie i przedstawi zdjęcia z najtrudniejszej 
podróży życia, czteromiesięcznej wędrówki 
od Gibraltaru do Przylądka Dobrej Nadziei.

Jego życiowym mottem jest: „Możesz 
utracić wszystko, ale nikt nie zabierze ci 
tego, co w życiu zobaczyłeś i przeżyłeś”.

Podczas spotkania będzie możliwość 
uzyskania autografu autora i zakupu książki 
„Na siedem kontynentów”. 

Wstęp wolny.
Więcej informacji o prelegencie na stro-

nie: www.kontynenty.net �



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 919	 Gdynia, 18 - 24 września 2009 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Do 30 września 2009 roku w Galerii Po-
morskiego Parku Naukowo - Technologicz-
nego w Gdyni prezentowana jest wystawa 
fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w 
Konkursie „Moje Pomorze”. Organizato-
rem zarówno konkursu, jak i wystawy, jest 
Trójmiejska Szkoła Fotografii w Sopocie. 
Wystawa obejmuje około siedemdziesięciu 
z niemal tysiąca prac nadesłanych z różnych 
regionów Polski.

Wystawa czynna jest w godz. od 10.00 do 
18.00 we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem 
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.
- wystawa „Roman Polański. Aktor. Re-

żyser” otwarta do 27.09.2009. Ekspozycja 
przygotowana przez Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi stanowi prezentację dorobku 
jednego z najwybitniejszych i najbardziej 
znanych polskich twórców filmowych, który 
sławę i popularność w kinie światowym za-
wdzięcza takim filmom jak: „Nóż w wodzie”, 
„Matnia”, „Wstręt”, „Dziecko Rosemary”, 
„Chinatown”, „Tess” czy „Pianista”. Postać 
Romana Polańskiego zostanie ukazana 
poprzez prezentację plakatów, zdjęć, we-
rków, fotosów z filmów, które reżyserował i 
w których wystąpił jako aktor. To wyjątkowy 
zbiór archiwaliów, który dotąd nie był w Pol-
sce prezentowany. 

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

- wystawa fotografii „Portrety ostatniego 
stulecia” prezentowana do 27.09.2009 roku. 
Czesław Czapliński sięgnął do zbioru fo-
tografii 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 Słonimsk, 
czy Aleksander Zelwerowicz. 

- 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: 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.mu-
zeumgdynia.pl

***
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 można w „Galerii od 
czasu do czasu”, ul. Armatorów 31, Gdynia, 
do 7.10.2009 r. (bilety Galerii).

- ***
Do 22 września na Placu Grunwaldzkim 

można oglądać wystawę pt: „100 lat pol-
skiego filmu. 1908-2008”. 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, dialogów z fil-
mów, a nawet wierszy. Wystawie towarzyszy 
album oraz strona internetowa - www.100lat-
polskiegofilmu.pl, gdzie oprócz tego, co na 
wystawie można obejrzeć fragmenty filmów 
i wysłuchać wykładów Rafała Marszałka o 
polskim kinie. 

***
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

***
Od 18 września do 15 października b.r. w 

siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych – ul. 3 Maja 27/31 prezen-
towana będzie wystawa pt. „Przygoda z 
pędzlem i paletą”. 

Autorką prac jest Jadwiga Filipczyk. 
Przygodę z malarstwem rozpoczęła uczest-
nicząc w warsztatach w ramach Gdyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczyła się 
rysunku, perspektywy, poznawała różne  
techniki  malarskie. Obcowanie z paletą, 
przebywanie wśród ludzi z tą samą pasją 
daje Autorce nie tylko radość, ale i możliwość 
wymiany  doświadczeń,  uczestnictwa w 
warsztatach i plenerach malarskich. Prace 
Jadwigi Filipczyk prezentowane były na 
10 wystawach zbiorowych. Aktualna jest 
pierwszą wystawą indywidualną. Ekspozycję 
stanowi pejzaż morski i górski oraz martwa 
natura. Autorka jest członkinią Stowarzysze-
nia Nadbałtyckich Plastyków im. Mariana 
Mokwy w Gdańsku i Koła Plastyków im. 
prof. W. Szczeblewskiego, działającego przy 
Towarzystwie Miłośników Gdyni. 

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
fotografii Marzeny Stokłosy „Śladami Ojca 
Mateusza”. Wystawę można oglądać do 13 
pażdziernika w lokalu artystycznym „TY-
GIEL” w Gdyni, ul. Abrahama 86, wejście 
od ul. Władysława IV.

Wspaniałe zdjęcia z realizacji znanego 
serialu TVP „Ojciec Mateusz”  przez pra-
wie miesiąc będą przypominały nam, że 6 
września rozpoczęła się emisja II serii tej 
popularnej realizacji.

„Sto lat temu, istniał zwyczaj przekazy-
wania fotografii z pokolenia na pokolenie. 
Wspaniałe dagerotypy ze znanych atelier 
Lwowa, Krakowa i Warszawy były cennym 
darem, dowodem przywiązania, miłości, 
sentymentu. Ludzkie twarze zatrzymane w 
czasie.Skarby z kufra prababci. Dzisiaj na-
wet dziecko potrafi zrobić zdjęcie. Fotografia 
traci swoją wyjątkowość na rzecz setek 
kolorowych obrazków, na których wzrok nie 
zatrzymuje się dłużej niż trzask migawki. Ma-
rzena Stokłosa szuka w ludzkich twarzach 
tamtej dawnej wyjątkowości, niezatartej 
przez coraz bardziej anonimową codzien-
ność indywidualności. Przede wszystkim 
szuka piękna wewnętrznego, które oprze 
się próbie czasu. Fotografuje ludzi bliskich 
i dalekich, oczekiwanych i przypadkowych 
którzy przed obiektywem odsłaniają twarze, 
doświadczenia, emocje i tajemnice. Sama o 
swojej pracy mówi: „Kiedy fotografuję ludzi, 
sama lubię być człowiekiem. Staram się 
nawiązać kontakt z moim modelem - zdjęcia 
stają się efektem delikatnej więzi.” Przed 
obiektywem Marzeny nie można być „gdzie 
indziej”. Trzeba z nią  zostać.

Szczegóły: www.artinfo.pl/profile �

Koncert, prelekcja i spotkanie...

Wystawy

18 września 2009 r o godz. 19.00 w 
Bohema Jazz Club (Centrum Gemini), 
ul. Waszyngtona 21 zaprasza na Hell 
- Mood Epitafium, koncert poświęcony 
pamięci: Gustawa Holoubka, Jerzego 
Kawalerowicza, Jana Machulskiego, 
Stanisława Różewicza, Zbigniewa Za-
pasiewicza i innych, którzy odeszli...

Wystąpią: Helmut Nadolski - kontra-

bas, Ryszard Ronczewski - medytacje. 
Wstęp wolny.

***
27 września (niedziela) o godz. 16.00, 

hotel „Kuracyjny” w Gdyni Orłowie, al. 
Zwycięstwa 255, zaprasza na spotkanie z 
Kazimierzem Małkowskim - autorem książ-
ki „Kolibki, Orłowo, Redłowo. Mały Kack”, 
pierwszej z cyklu „Gdynia nasze miasto”.

***
Koło Starych Gdynian serdecznie za-

prasza na prelekcję „Jak powstawal obóz 
emigracyjny w Gdyni” którą poprowadzi dr 
Jerzy Biedrzycki.

 Spotkanie odbędzie się  30  września br. 
(środa) o godz. 16.30 w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników  Gdyni przy ul. Władyslawa IV 51.�


