
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

W dniach 25 - 27 września 2009 roku w godz. 10.00 
- 19.00 w Parku Kolibki w Gdyni Orłowie odbywać się 
będzie już po raz XVI impreza „Dary Ziemi i …Europa 
od kuchni”. To głównie prezentacja, promocja oraz 
sprzedaż płodów rolnych, ogrodniczych i leśnych 
połączona z prezentacją tradycji i kultury różnych 
regionów Polski. 

W ramach prezentacji krajów Unii Europejskiej 
tym razem klimaty muzyczne, potrawy oraz zwyczaje 
kultury brytyjskiej, a także kultura gruzińska. 

Stałym elementem programu są niezmiennie: 
sprzedaż i degustacje płodów rolnych, przetworów z 
owoców i warzyw, miodów oferowanych przez małe 
ekologiczne gospodarstwa  z całej Polski, a także tra-
dycyjnych potraw kuchni polskiej z różnych  regionów 
oraz z Kaszub. W tym roku odwiedzić będzie można 
stoiska z wędlinami z małych masarni oraz z serami z 
autorskich serowni. Tradycyjnie przygotowana będzie 

stylowa oprawa scenograficzna prezentująca charak-
terystyczne elementy krajobrazu prowincji kraju unijnego -  ogród angielski, w sposób synte-
tyczny ukazujący główne cechy charakterystyczne dla tego typu i stylu ogrodów. W pobliżu 
ogrodu pojawi się tradycyjny pub „Dla powracających z Anglii” z wyborem piw angielskich i 
naszego lokalnego browaru, Hyde Park dla nonkonformistów, pole do nauki gry w krokieta 
i golfa oraz innych gier ogrodowych (kule, rzut podkową). By utrzymać klimaty angielskie  
goście usłyszą stylową muzykę a o godz. 15.00 rozpocznie się koncert „The Beatles” w 
wykonaniu zespołu „Żuki” (niedziela 27 września). Codziennie o godz. 17.00 –  w porze 
tea time organizatorzy zachęcać będą do chwili przerwy, by wypić herbatę z ciasteczkiem 
(najlepiej jabłecznikiem) w znajdującej się w pobliżu sceny – herbaciarni „Dilmah”.

W sobotę będzie dzień gruziński. Tego dnia do wieczora gościem będzie 30 - osobowy 
zespół „DIO” z Tbilisi. Mała restauracyjka „Tbilisi” z Warszawy prowadzona przez  rodzinę 
Ziny Amaszukeli serwować będzie wybrane potrawy tradycyjnej  kuchni gruzińskiej, do 
tego rozliczne przetwory warzyw i owoców gruzińskich – no i oczywiście znane na całym 
świecie świetne  gruzińskie wina Marani.

W tym roku potwierdziło swój udział 100 wystawców – z terenu całej  Polski.
Przez trzy  dni na estradzie odbywać się będą koncerty muzyczne, losowania nagród z 

biletów wstępu, finał konkursu „Gdynia w kwiatach” (sobota - 26.09 o godz. 13.00 a wyniki 
konkursu zamieszczamy na str. 2 „Ratusza”), biesiady przy ognisku, przejażdżki na konikach 
i kucykach  dla dzieci. 

Więcej informacji na stronie: www.daryziemi.com 
W związku z imprezą w dniu 27 września 2009 r., uruchomiona zostaje linia trolejbusowa 

21, kursująca w godz. 9.00 - 16.00, co ok. 60 minut. �

„Dary Ziemi i …Europa od kuchni” 

27 września (niedziela), w godz. 12.00-
12.30, przy Płycie Marynarza Polskiego 
w Gdyni (Skwer Kościuszki), odbędzie się 
uroczystość z okazji 70. rocznicy utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego.

Pod Pomnikiem Żołnierzy AK oraz Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie zostaną 
złożone wiązanki kwiatów.  �

70 lat Polskiego             
Państwa Podziemnego

I Weekend Kulinarny
Od 2 do 4 października br. w Gdyni od-

będzie się I Weekend Kulinarny. W Centrum 
Gemini będzie można podziwiać pokazy 
LIVE COOKING (gotowanie na „żywo”) 
w wykonaniu blisko 30 kucharzy, a każda 
restauracja biorąca udział w Weekendzie 
Kulinarnym przygotuje specjalne promocje 
na tę okazję. 

Dodatkową atrakcją będą tzw. „happy ho-
urs”. W określonych porach w restauracjach 
na Szlaku będą serwowane mini dania w pro-
mocyjnej cenie 5 zł. Wśród oferowanych po-
traw znajdą się takie przysmaki jak kurczak 
z szynką parmeńską i sosem kaparowym, 
delicje z truskawek z aksamitnym musem z 
białej czekolady czy chrupiące żabie udka. To 
głównie atrakcja dla osób, które postanowią 
podczas Weekendu Kulinarnego odwiedzić i 
skosztować potrawy w jak największej liczbie 
restauracji, poznając „Gdynię od kuchni”. Na 
rekordzistów będą czekały atrakcyjne nagro-
dy. Potwierdzeniem odwiedzenia restauracji 
podczas Weekendu będą specjalne, pamiąt-
kowe naklejki z nazwą lokalu. 

Więcej informacji w następnym numerze 
„Ratusza” oraz na stronie www.kulinarnag-
dynia.pl. �

Po raz dziewiętnasty Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa, przy 
współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,  
zorganizował konkurs „Budowa Roku”. Naj-
wyższą nagrodę w swej kategorii zdobyła 
Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni, a budynek 
biurowy przy ul. Janka Wiśniewskiego w 
Gdyni i kryta pływalnia przy Zespole Szkół nr 
7 w Gdyni otrzymały nagrodę III stopnia.

III etap budowy Trasy Kwiatkowskiego 
w Gdyni otrzymał nagrodę I-stopnia w 
kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe”. 
Inwestycja obejmuje ostatni etap budowy 
Trasy Kwiatkowskiego – od ul. Morskiej do 
Obwodnicy Trójmiejskiej. Stanowi przedłu-
żenie realizowanego wcześniej odcinka łą-
czącego Bałtycki Terminal Kontenerowy z ul. 
Morską. Oprócz dwóch jednokierunkowych 
dwupasmowych jezdni w obu kierunkach 
zbudowano też trzy wiadukty drogowe. W 
ramach zadania wyremontowano 350 m 
końcowego odcinka istniejącej estakady 
Kwiatkowskiego oraz przebudowano esta-
kady nad ul. Morską. 

Budynek biurowy sześciokondygnacyjny 
przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni zdo-
był nagrodę III stopnia w kategorii „Obiekty 
biurowe”. Znajduje się na terenie Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A., stanowiącym 

teren przemysłowy, przeznaczony głównie 
do obsługi bazy kontenerowej i portu. Jest to 
budynek o funkcji biurowo - administracyjnej, 
z wydzieloną częścią usługową.

Budowa krytej pływalni przy Zespole 
Szkół nr 7 w Gdyni również otrzymała na-
grodę III stopnia, ale w kategorii „Obiekty 
szkolne i sportowe”. Pływalnia mieści się 
przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni. Stanowi I etap 
realizacji budowy zespołu sportowego, skła-
dającego się z basenu oraz hali sportowej, 
która w przyszłości znajdować się będzie 
nad częścią basenową. Wszystkie elemen-
ty usługowe obiektu dostępne są dla osób 
niepełnosprawnych.

W 19. edycji brało udział 61 budów, zgło-
szonych przez inwestorów, deweloperów 
oraz samorządy terytorialne. Wyniki kon-
kursu tradycyjnie zostały ogłoszone w Dniu 
Budowlańca. Z tej samej okazji 17 września  
Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa wręczył 
Bogusławie  i  Ryszardowi Marcinkiewi-
czom, których firma była generalnym wyko-
nawcą budowy krytej pływalni przy Zespole 
Szkół nr 7 w Gdyni oraz trzem inżynierom 
zaangażowanym w budowę Sea Towers 
– Wiesławie Kuczkowskiej, Wojciechowi 
Koziorowskiemu i  Piotrowi Żewierżeje-
wowi, medale „Civitas e mari” - „Tym, którzy 
odważnie realizują marzenia”. �

Trasa Kwiatkowskiego „Budową Roku 2008”

Naukę czas zacząć...
Wielkimi krokami zbliża się nowy rok aka-

demicki 2009/2010. Oto szczegóły dotyczące 
jego inauguracji w gdyńskich uczelniach:

- Akademia Marynarki Wojennej - 2 paź-
dziernika w siedzibie uczelni (ul. Śmidowicza 
69),

- Wyższa Szkoła Humanistyczna – 2 paź-
dziernika, godz. 16.00 (aula główna hotelu 
„Nadmorski”),

- Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej 
- 3 października, godz. 10.00, (aula uczelni, 
ul. Armii Krajowej),

- Akademia Morska – 4 października, 
godz. 11.00, Skwer Kościuszki (miejsce 
cumowania żaglowca szkolnego „Dar Mło-
dzieży”),

- Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
- 6 października, godz. 12.00 (aula uczelni, 
ul. Kielecka 7). �
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14 września br. rozstrzygnięty został 
konkurs „Gdynia w kwiatach 2009”. Przy-
pomnijmy, że była to już piętnasta edycja 
tego konkursu. W rywalizacji mogli wziąć 
udział wszyscy gdynianie, którzy kwiatami 
w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, 
dachach, w ogrodach i na rabatach - przy-
sparzają urody naszemu pięknemu miastu. 

W tym roku zgłoszenia nadesłało 81 
uczestników. Jury pod przewodnictwem 
Maury Zaworskiej – Błaszkiewicz przyzna-
ło: trzy nagrody główne i dziewięć wyróżnień 
w kategorii domów wielorodzinnych, jednoro-
dzinnych oraz wspólnot, instytucji i firm. 

Oto laureaci konkursu:
Kategoria domów wielorodzinnych: 
Nagroda główna: Maria Kowalska – Mig-

da  i  Jerzy Migda z Pustek Cisowskich. 
Wyróżnienia: Elżbieta Kasznia z Babich 
Dołów, Eleonora i Ryszard Budnikowie z 
Witomina, Anna Kaźmirska – Przekwas z 
Działek Leśnych.

Kategoria domów jednorodzinnych:
Nagroda główna: Helena i Jerzy Augu-

styn z Chwarzna - Wiczlina. Wyróżnienia: 

Maciej Downarowicz z Działek Leśnych, 
Barbara Miderska z Dąbrowy, Jacek 
Iskierski i Mirosław Olszewski z Witomina 
Leśniczówki. 

Kategoria instytucji, firm i wspólnot:
Nagroda główna: Wspólnota Mieszka-

niowa z ul. Gryfa Pomorskiego 79. Wyróż-
nienia: NZOZ Wzgórze św. Maksymiliana 
sp. z o.o. przy ul. Legionów 67, Mieszkańcy 
budynku  przy ul. Wyspiańskiego 23, 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Abrahama 
36/44.

Wyróżnienia poprzez publikację w Inter-
necie na stronie www.gdynia.pl: Wspólnota 
Mieszkaniowa „Maszopów 2”, Barbara 
Pieluszczak ze Śródmieścia.

Wręczenie nagród nastąpi 26 września 
o godz. 13.00 podczas imprezy plenerowej 
„Dary Ziemi i ... Europa od kuchni” w Parku 
Kolibki. 

***
Rozstrzygnięto także konkursy w dzielni-

cach Gdyni. I tak:
- najlepsi w dzielnicy Chwarzno-Wicz-

lino”

- Stanisław Fołta - Wiczlino - I Miejsce 
– Nagroda 800 zł, 

- Jan Chełmowski - Chwarzno - II Miej-
sce – Nagroda 400 zł,

-  Agnieszka Socha - Chwarzno - III 
Miejsce – Nagroda 300 zł 

Rada Dzielnicy  gratuluje nagrodzonym i 
zaprasza na  piknik „Dary Ziemi” po odbiór 
dyplomów.

***
Rada Dzielnicy Działki Leśne przeka-

zuje wyniki konkursu „Gdynia w kwiatach”. 
Komisja w składzie: Wojciech Jankowski, 
Kazimierz Jarysz i Katarzyna Kondraciuk 
przyznała następujące nagrody: 

- 400 zł - Maciej Downarowicz, ul. Ta-
trzańska 32, 

- 300 zł - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 
Witomińska 8, 

- 200 zł - Magdalena Żarna, ul. Śląska 
57/36 c, 

- 100 zł - Anna Kaźmirska - Przekwas, 
ul. Olsztyńska 27/2. �

Gdynia w kwiatach 2009 - laureaci konkursu

Nagrody 34. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni zostały przyznane. 

Jury Konkursu Głównego 34. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 
składzie: przewodniczący - Krzysztof Krau-
ze oraz Ewa Braun, Bogdan Dziworski, 
Zbigniew Hołdys, Andrzej Jakimowski, 
Dominika Ostałowska, Anda Rottenberg 
przyznało:

1. Wielką Nagrodę 34. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych „Złote Lwy” dla 
najlepszego filmu: „Rewers” w reżyserii 
Borysa Lankosza w wysokości 100.000 
zł oraz WIELKĄ NAGRODĘ 34. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych „ZŁOTE LWY” 
dla producenta najlepszego filmu: „Rewers” 
- Jerzego Kapuścińskiego.

2. Nagrodę „Srebrne Lwy” 34. FPFF dla 
filmu „Wojna polsko-ruska” w reżyserii Xa-
werego Żuławskiego w wysokości 50.000 
zł oraz Nagrodę „Srebrne Lwy” 34. FPFF 
dla producenta najlepszego filmu „Wojna 
polsko-ruska” - Jacek Samojłowicz.

3. Nagrodę Specjalną Jury za szcze-
gólne wartości artystyczne dla filmu „Las” 
w reżyserii Piotra Dumały w wysokości 
15.000 zł.

4. Nagrody Indywidualne:
- dla Wojciecha Smarzowskiego  za 

reżyserię filmu „Dom zły” w kwocie 20.000 
zł

- dla Łukasza Kośmickiego i Wojciecha 
Smarzowskiego za scenariusz filmu „Dom 
zły” w wysokości 20.000 zł (do podziału)

- dla Katarzyny Rosłaniec za debiut 
reżyserski: film „Galerianki” w kwocie 
15.000 zł (ufundowana przez Prezydenta 
Miasta Gdyni)

- dla Agaty Buzek za główną rolę kobiecą 
w filmie „Rewers” w kwocie 15.000 zł

- dla Borysa Szyca za główną rolę męską 
w filmie „Wojna polsko-ruska” w kwocie 
15.000 zł

- dla Filipa Garbacza za debiut aktorski 
w filmie „Świnki” w kwocie 15.000 zł

- dla Marcina Koszałki za zdjęcia do 
filmu „Rewers” w kwocie 15.000 zł

- dla Włodzimierza Pawlika za muzykę 
do filmu „Rewers” w kwocie 15.000 zł

- dla Elwiry Pluty za scenografię do filmu 
„Magiczne Drzewo” oraz „Wszystko co 
kocham” w kwocie 15.000 zł

- dla Doroty Kolak za drugoplanową rolę 
kobiecą w filmie „Jestem Twój” w kwocie 
12.000 zł

- dla Marcina Dorocińskiego za drugo-
planową rolę męską w filmie „Rewers” w 
kwocie 12.000 zł

- dla Mateusza Adamczyka za dźwięk 
w filmie „Wojna polsko-ruska” w kwocie 
12.000 zł

- dla Pawła Laskowskiego za montaż 
filmu „Dom zły” w kwocie 12.000 zł

- dla Anny Englert za kostiumy do filmów 
„Wojna polsko-ruska” i „Handlarz cudów” 
w kwocie 12.000 zł

- dla Mirosławy Wojtczak, Ludmiły 
Krawczyk i Waldemara Pokromskiego za 
charakteryzację do filmu „Rewers” w kwocie 
12.000 zł (do podziału).

Jury 3. Konkursu Młodego Kina na 34. 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 
Gdyni w składzie: przewodniczący - Janusz 
Zaorski oraz Magdalena Schejbal, Maciej 
Buchwald, Piotr Marecki, Wojciech Me-
cwaldowski przyznało:

Grand Prix Konkursu Młodego Kina w 
wysokości 7.000 zł - „Ciemnego pokoju 
nie trzeba się bać”, reż. Jakub Czekaj, 
za nowatorstwo zarówno treści jak i języka 
filmowego, 

Nagroda Specjalna Jury w wysokości 
4.000 zł - „Hanoi - Warszawa”, reż. Ka-
tarzyna Klimkiewicz, za wpisanie kina 
polskiego w szeroko pojęte procesy eman-
cypacyjne,

Wyróżnienie w wysokości 2.000 zł:
- „Moja Nowa Droga”, reż. Barbara 

Białowąs, 
- „Przyjdź do mnie”, reż. Ewa Banasz-

kiewicz, 
Wyróżnienia honorowe:
- Thu Ha Mai za rolę w filmie „Hanoi - 

Warszawa”, reż. Katarzyna Klimkiewicz
-  Olga Serebryakova za rolę w filmie 

„Przyjdź do mnie”, reż. Ewa Banaszkie-
wicz

- Piotr Skiba za rolę w filmie „Echo”, reż. 
Magnus von Horn.

Jury 8. Konkursu Kina Niezależnego na 
34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni w składzie: przewodniczący - Ja-
nusz Zaorski oraz Magdalena Schejbal, 
Maciej Buchwald, Piotr Marecki, Wojciech 
Mecwaldowski przyznało:

Grand Prix Konkursu Kina Niezależnego 
w wysokości 10.000 zł - „8 w poziomie”, reż. 
Grzegorz Lipiec, za oryginalny scenariusz 
i brawurową reżyserię dla Grzegorza Lipca, 
niespotykany do tej pory w kinie niezależnym 
sposób realizacji zdjęć dla Piotra Materny 
i Krzysztofa Gawałkiewicza oraz świetną 
kreację aktorską dla Tomasza Burki,

Nagroda Specjalna Jury w wysokości 
2.500 zł: 

- Jan Kwieciński za film „Incydent”, 

- Dominik Matwiejczyk za scenariusz do 
filmu „Czarny”, 

Wyróżnienia Honorowe:
- Mateusz Damięcki za rolę w filmie 

„Czarny”, reż. Dominik Matwiejczyk
-  Marcin Kabaj za role w filmach: 

„STiUDENT II” i „Konsumenci”, reż. Hubert 
Gotkowski

- Nagroda Zespołowa dla: Roberta Ja-
rocińskiego, Modesta Rucińskiego, Woj-
ciecha Solarza za film „Tajemnica Alberta”, 
reż. Wojciech Solarz.

Przyznano także nagrody pozaregu-
laminowe 34. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych:

Nagrodę Radia Gdańsk SA Złotego Kla-
kiera dla reżysera najdłużej oklaskiwanego 
filmu na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fa-
bularnych Gdynia 2009 otrzymał Jacek Bor-
cuch za film „Wszystko, co kocham”.

Nagrodę publiczności Multikino 34. Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 
2009 otrzymali twórcy filmu „Rewers”  w 
reżyserii Borysa Lankosza.

Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokal-
nych przyznana została filmowi „Rewers” 
w reżyserii Borysa Lankosza za autorską 
wizję naszych powojennych doświadczeń i 
realizatorską inwencję.

Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych - statuetkę Don Kichota 
przyznano filmowi „Rewers” w reżyserii 
Borysa Lankosza.

Nagrodę Dziennikarzy przyznano filmowi 
„Rewers” w reżyserii Borysa Lankosza.

Nagrodę „Bursztynowe Lwy” 34. Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2009 
dla producentów filmu „Kochaj i tańcz” w 
reżyserii Bruce Parramorea otrzymali Ane-
ta Cebula-Hickinbotham, Izabela Łopuch 
i Dariusz Gąsiorowski.

Nagrodę „Bursztynowe Lwy” 34. Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 
2009 dla dystrybutora filmu „Kochaj i tańcz” 
w reżyserii Bruce Parramorea otrzymało ITI 
Cinema.

Nagrodę Organizatorów Festiwali i 
Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą 
otrzymał film „Rewers” w reżyserii Borysa 
Lankosza.

Złotego Kangura, nagrodę australijskich 
dystrybutorów filmowych, otrzymał Borys 
Szyc za wybitną osobowość sceniczną 
oraz Jacek Borcuch za film „Wszystko 
co kocham”.

Serdecznie gratulujemy! �

Werdykt Jury 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
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Wpływ światowego kryzysu na polską 
gospodarkę, nowe zjawiska i trendy w sek-
torze turystycznym oraz rozwój przestrzeni 
miejskich. To główne tematy, jakie poruszą 
uczestnicy IX Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego, które odbędzie się 9 paź-
dziernika w Gdyni.

To największe wydarzenie gospodarcze 
na Pomorzu zgromadzi kilkudziesięciu wy-
bitnych specjalistów w dziedzinie rozwoju 
turystyki, najaktywniejszych przedstawicieli 
środowiska biznesowego oraz twórców 
sukcesu rozwoju miast.

W ramach Forum odbędą się trzy panele 
dyskusyjne:

- Panel Przestrzeń Miejska, 
- Panel Turystyczny, 
- Panel Gospodarka Morska. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w IX 

Międzynarodowym Forum Gospodarczym. 
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Szczegóły dotyczące Forum oraz formu-
larz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: 
http://www.forum.gdynia.pl/

Organizatorem Forum jest Agencja Roz-
woju Gdyni. Kontakt: Agencja Rozwoju Gdy-
ni , tel. (058) 669 70 04, e-mail: sekretariat@
arg.gdynia.pl �

Liceum Jezuitów              
ma już 15 lat

18 września jubileusz 15-lecia istnienia 
świętowało Ogólnokształcące Liceum Jezu-
itów w Gdyni.

Szkoła powstała w 1937 roku. Ponownie 
uruchomiono ją w maju 1945 roku. 

Dwa lata później została jednak zamknię-
ta przez ówczesne władze. 3 września 1994 
roku po raz kolejny rozpoczęła swoją dzia-
łalność. Patronem szkoły jest św. Stanisław 
Kostka. �

Zbliża się siódma już edycja Pomorskich 
Warsztatów Filmowych w Gdyni. Może w 
nich wziąć udział każdy, kto ma ukończone 
18 i nie skończył jeszcze 30 lat, ma dobry 
pomysł na film oraz chce poświęcić trzy 
miesiące bardzo intensywnej pracy nad 
realizacją etiudy filmowej.    

Warsztaty odbędą się w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy 
al. Zwycięstwa 96/98, w trakcie pięciu sesji, 
w pięć weekendów, w okresie października, 
listopada i grudnia 2009 roku. 

Organizatorzy przewidują  blisko 200 
godzin praktycznych zajęć! Pierwsze  plano-
wane są na weekend 23, 24 i 25 października 
2009 r.

Uczestnicy  wezmą udział w każdym 
z etapów powstawania filmu, od pisania 
scenariusza poprzez zdjęcia z udziałem 
zawodowej ekipy filmowej i zawodowych 
aktorów, aż po montaż i postprodukcję. W 
trakcie warsztatów powstanie jeden krótki, 
10 minutowy film fabularny, wspólne dzieło 
wszystkich uczestników. Będzie on napisany, 
wyreżyserowany i zmontowany przez całą 
grupę szkoleniową. Pracami będą kierować 
znakomici fachowcy, praktycy kina oraz 
uznani wykładowcy. 

Swój udział w warsztatach dotychczas 
potwierdzili: scenarzysta Grzegorz Łoszew-
ski [m.in. „Wszyscy święci”, „Komornik”, 
„Stygmatyczka”], pisarz Paweł Huelle [m.in. 
„Weiser Dawidek”, „Mercedes-Benz”], reży-
ser Wojciech Marczewski [m.in. “Dresz-
cze”, „Ucieczka z kina Wolność”, „Weiser”], 
kierownik produkcji Kamil Przełęcki [m.in. 
„Oda do radości”, „Statyści”, „Katyń”], opera-
tor obrazu Sławomir Pultyn [Życie, miłość, 
śmierć i inne błahostki czyli Jan Saudek 
czeski fotograf] oraz montażyści Milenia 
Fiedler [m.in. „Sauna”, „Fuks”, „Weiser”, 
„Katyń”] i Rafał Listopad [m.in. „Oda do 
radości”, „Statyści”, „Katyń”].

Zainteresowani uczestnictwem w 7. Po-
morskich Warsztatach Filmowych powinni 
wypełnić i wysłać specjalny Wniosek Zgło-
szeniowy. Drugim warunkiem wzięcia udziału 
w naborze na warsztaty jest dołączenie do 
Wniosku Zgłoszeniowego, w formie plików, 
scenariusza/pomysłu na film krótkometra-
żowy [od 2 do maksymalnie 10 stron] oraz 
krótkiej biografii ze zdjęciem. 

UWAGA: przesłany scenariusz/pomysł na 
krótki film fabularny może być podstawą do 
realizacji etiudy warsztatowej.

Zainteresowani kandydaci mogą również 
przedstawić swoje dotychczasowe, własne 
prace twórcze - literackie, filmowe, fotogra-
ficzne lub plastyczne, prace należy szczegó-
łowo opisać, przygotować na płycie CD lub 
DVD oraz dostarczyć osobiście lub wysłać 
pocztą na adres Pomorskiej Fundacji Filmo-
wej [81-389 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24] 
z dopiskiem WARSZTATY [wszystkie pliki 
prosimy zapisywać w popularnych formatach 
tekstowych - DOC, RTF, TXT, filmowych 
- AVI, MPG, MP4, MOV i graficznych - JPG, 
TIFF, PNG, BMP].

Spośród wszystkich kandydatów Komisja 
Selekcyjna wyłoni maksymalnie dwunastu 
uczestników, którzy zostaną zaproszeni na 
warsztaty.

Na zgłoszenia i prace organizatorzy 
czekają tylko do 15 października 2009 
roku!

Jednorazowa opłata pobierana na konto 
Pomorskiej Fundacji Filmowej od osób 
zakwalifikowanych na warsztaty wynosi 
400 zł.

Organizatorami 7. Pomorskich Warsz-
tatów Filmowych są Pomorska Fundacja 
Filmowa i Centrum Kultury w Gdyni. Projekt 
jest wspierany przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.

Kontakt z organizatorem: Jurek Rados 
jurek.rados@festiwalgdynia.pl �

7. Pomorskie Warsztaty Filmowe                                
- jak wziąć w nich udział?

IX Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
nieustannie się rozwija. Jego przedsiębiorcy 
tworzą i sprzedają produkty, które są roz-
poznawalne w Polsce i na rynkach zagra-
nicznych. W tym roku pierwsza firma PPNT 
– InteliWISE S.A. otworzyła filię w Krzemowej 
Dolinie w Stanach Zjednoczonych - ścisłym 
centrum rozwoju nowych technologii. To 
kolejny krok w realizacji strategii wejścia na 
rynek USA.

Przypomnijmy, że firma InteliWISE S. A. 
zajmuje się rozwojem i sprzedażą technologii 
dla Internetu nowej generacji. Spółka wyko-
rzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji 
oraz interaktywne multimedia, które znajdują 
zastosowanie w najnowszych interfejsach 
serwisów www, optymalizacji procesów ob-
sługi klienta i sprzedaży elektronicznej.

Firmowe technologie są przedmiotem 
wniosków patentowych w USA. InteliWISE 
jest partnerem najbardziej dynamicznych 
technologicznych firm na świecie - w tym 
Oracle i Intel.

Do końca 2012 roku Miasto Gdynia wyda 
na wspieranie innowacyjności i rozwój PPNT 
ponad 200 mln zł., które pozyskało z Unii 
Europejskiej. 

Gdyńska filia                       
w Krzemowej Dolinie

Gdyńscy Krwiodawcy, Miejski Klub HDK w 
Gdyni oraz Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku serdecz-
nie zapraszają na ambulansowe pobory krwi 
pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”:

W dniu 30.09 br. (środa) w godz. 9.00-
13.00 do Technikum Transportowego w 
Gdyni Orłowie, al. Zwycięstwa (boisko);

W dniu 1.10 br. (czwartek) w godz. 9.00-
13.00 do II Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni, ul. Wolności (parking).

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do 
oddania krwi. �

Oddaj krew -                
pomóż innym

17 września br. odbyły się VI Wybory Miss 
i Mister Seniora organizowane przez Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Macz-
ka 1 w Gdyni. Seniorzy przyjechali z całego 
województwa pomorskiego między innymi 
z Sopotu, Gdańska, Tczewa czy Słupska. 

Osoby nagrodzone to Miss Pani Mał-
gorzata Patejuk z Gdyni, Mister Pan 
Stanisław Olszewski z Tczewa. Tytuł 
Vice Miss i Mister otrzymali pani Maria 
Głowacz z Gdyni i pan Józef Przybyłek 
ze Słupska. Miss i Mister publiczności zo-
stali pani Jadwiga Sitowska z Gdańska 
oraz pan Tadeusz Pośpiech z Gdyni. 

Gratulujemy i życzymy wiele radości. �

Najpiękniejsi                 
wśród seniorów

Centrum Nauki EXPERYMENT wraz ze 
Stowarzyszeniem Twórców Gier „Games 
Fanatic”  zaprasza w dniach 3-4 paździer-
nika 2009 r. na Gdyńskie spotkania z grami 
planszowymi. Na gości czeka kilkadziesiąt 
stołów i ponad 100 planszówek, od prostych 
gier imprezowych po zaawansowane stra-
tegie. W czasie spotkań poznamy zasady 
gier planszowych, a także wybierzemy grę 
najlepszą dla siebie. 

Zapraszamy całe rodziny, młodzież i do-
rosłych, a także najmłodszych, którzy będą 
mogli spędzić czas w specjalnie przygoto-
wanym dla nich kąciku. 

Udział w spotkaniu w ramach biletu wstę-
pu do Centrum Nauki EXPERYMENT. 

W sobotę, 3 października, zapraszamy w 

godzinach 10.00 - 20.00, w niedzielę, 4 paź-
dziernika, 10.00-18.00 (zarówno w sobotę 
jak i niedzielę, od godziny 10.00 do godziny 
16.00 możliwe jest również zwiedzanie inte-
raktywnej wystawy EXPERYMENTU). 

Więcej informacji o Gdyńskich spotka-
niach z grami planszowymi na http://www.
gamesfanatic.pl/gramy/

Centrum Nauki EXPERYMENT,  Pomor-
ski Park Naukowo – Technologiczny, al. 
Zwycięstwa 96/98, Gdynia – Redłowo  (teren 
byłej zajezdni autobusowej). Centrum Nauki 
EXPERYMENT czynne jest od wtorku do nie-
dzieli (oprócz poniedziałków) w godzinach 
10.00 – 16.00, w środę w godzinach 10.00 
– 20.00, www.experyment.gdynia.pl  �

Granie w Experymencie
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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. Dyżur pełnić 
będzie:  28.09 - Paweł Padias. Z radnym 
dyżurować będą funkcjonariusze Policji i 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawo-
wej Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 
63 18, na dyżury radnych, w każdą środę 
w godz. 17.00 - 18.00: 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. 
Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę 
od godz. 17.00  do 18.00. 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 każ-
dą środę w godz. 17.00 - 18.00 w biurze 
przy ul. Witomińskiej 8. Harmonogram na 
najbliższe tygodnie: 30.09 - Wioletta Cza-
jewska - Chrzanowska, 7.10 - Katarzyna 
Kondraciuk.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w 

siedzibie Rady mieszczącej w Szkole Pod-
stawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 radni 
pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 
17.00 – 18.00. Harmonogram dyżurów: 1.10 
– Zenon Roda, 8.10 – Lech Woltersdorf, 
15.10 - Barbara Cichosz, 22.10 – Mariusz 
Butowski, 29.10 – Zenon Roda, 5.11 – Te-
resa Dyszlewicz, 12.11 – Rafał Daniluk, 
19.11 – Lech Woltersdorf, 26.11 – Ewa 
Kusio. 

W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 
17.00 – 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurze radnej w biurze rady 
w godzinach 17.00 -18.00.

 Przewodniczący Rady Michał Bodziński 
dyżuruje w biurze Rady w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca.

***
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: 1.10. - Krystyna Bieszk, 8.10 
- Ewa Bałdyga, 15.10 - Ireneusz Drapaluk, 
22.10 - Bolesław Augustyniak, 29.10- wice-
przewodnicząca 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 dziel-
nicy w miesiącu wrześniu br.: 28.09 - prze-
wodniczący Zarządu Dzielnicy Wojciech 
Lipiński. Informujemy również, że w każdy 
poniedziałek 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. Stey-
era 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: 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: 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 poniedziałki 
w godz.: 15.00 - 19.00, środy w godz.: 10.00 
- 15.00 i czwartki w godz.: 13.00 - 18.00, 
adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. 

Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedziałki 
w godz. 17.00 - 18.00. I poniedziałek - J. 
Leszczyński, II poniedziałek - W. Nadolska, 
III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni pełnią 
dyżury w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. 

W Biurze Rady dyżurują również dzielni-
cowi z komisariatu Policji Wzg. Św. Maksym. 

- 3 poniedz. miesiąca 17.00 - 18.00, ze Stra-
ży Miejskiej w środy 11.00 - 13.00. 

Radna Miasta J. Chacuk dyżuruje w trze-
cią środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30. 

***
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 naj-
bliższym czasie dyżury pełnią: 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 strony internetowej rady: www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontakto-
wanie 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: 30.09 - Mariusz Pająk. W drugą 
środę miesiąca podczas dyżurów radnych 
dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. 
W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny 
Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze 
rady w godz. 17.00 - 18.00. 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

informuje, że przewodniczący Henryk Rze-
pecki 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 Jażdżewski 
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 miesiąca dyżur 
w radzie pełnią funkcjonariusze Straży Miej-
skiej 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. 

Przewodniczacy Rady Dzielnicy pełni 
dyżury w środy w godz.16.00 - 18.00.  � 

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

GIZMO - Gizmo ma około 10 miesięcy, 
jest wykastrowany. Uwielbia się bawić, jest 
bardzo energiczny, ale pobyt w schronisku 
sprawia, że staje się coraz smutniejszym 
kocurkiem. Potrzebuje człowieka, ktory go 
pokocha i przywróci mu radość życia. Nie ma 
nic przeciwko innym kocim towarzyszom. �

W każdy czwartek na Bulwarze Nadmor-
skim w Gdyni PUMA Polska zaprasza na 
wspólne bieganie wszystkich mieszkańców 
miasta. Zajęcia rozpoczynają się o godzi-
nie 19.00, miejscem zbiórki jest parking na 
końcu al. Marszałka Piłsudskiego. Udział 
w treningu jest bezpłatny, a zajęcia pro-
wadzi wykwalifikowana kadra trenerska. 

Podczas wspólnego biegowego spotka-
nia można dowiedzieć się wielu rzeczy na 

temat prawidłowego odżywiania się, treningu 
biegowego, startów w zawodach, a przede 
wszystkim poznać wiele osób, które rozpo-
czynają dopiero przygodę z bieganiem. 

Na treningach co jakiś czas pojawiają 
się osoby z pierwszych stron gazet. Biegali 
już m.in. zwycięzca I edycji popularnego 
programu telewizyjnego „You can Dance” 
– Maciek Florek „Gleba”, rekordzista Polski 
na 400 m – Tomasz Czubak, Mistrz Świata, 

Europy i Polski weteranów w biegu mara-
tońskim – Antoni Cichończuk oraz wielo-
krotna rekordzistka Polski i mistrzyni kraju 
na dystansie 42 km – Renata Walendziak, 
Mistrz Europy w biegu na 400 m przez płotki 
-  Paweł Januszewski, a także bramkarz 
Bałtyku Gdynia – Darek Grubba.

Szczegóły akcji na www.gosirgdynia.pl 
oraz www.maratonypolskie.pl  �

Biegi z Pumą

Ostatni weekend przyniósł wiele suk-
cesów naszym zawodnikom. W piątek 
11.09.2009 r. w Gdańsku odbyła się III 
runda Pucharu Polski seniorów. Zwycięstwo 
wywalczyła Kinga Kubicka w kat 48 kg, 
natomiast w niedzielę 13.09.2009 r. w hali 
judo WKS Flota Gdynia odbyły się eliminacje 
Pucharu Polski juniorów. Miłą niespodziankę 
sprawił Kamil  Wereszczak kat 60 kg, który 
awansował do finału Pucharu Polski. 

Pozostałe wyniki:
11.09.2009 r. Puchar Polski seniorów 

(III runda). Miejsce zawodów:  AZS AWFiS 
Gdańsk:

• I m-ce kat. 48 kg Kinga Kubicka, 
• VII m-ce +100 kg Michał Rosa. 
Przypomnijmy, że Michał jest jeszcze 

młodzieżowcem.
13.09.2009 eliminacje Pucharu Polski ju-

niorów. Miejsce zawodów: Zespół Sportowy 
MW (Flota Gdynia)

• III m-ce 60 kg Kamil Wereszczak,       
• V m-ce 66 kg Tomasz Schupke,         
• VII m-ce 66 kg Mateusz Schupke,      
• 81 kg Paweł Holtz.               
Tomek jest pierwszym rezerwowym. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów! �

Sukcesy judoków „Floty” 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej zaprasza 2 października 2009 r. o 
godz.17.30 na spotkanie z cyklu Regiony 
Francji. Film o Szampanii komentować bę-
dzie Marian Siekowski.

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

TPPF zaprasza

W słoneczny niedzielny poranek na 
starcie największej imprezy rowerowej w 
Trójmieście organizowanej przez Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji stanęło prawie 
300 kolarzy z całej Polski. 

Jako pierwsi, punktualnie o godzinie 
10.30, ruszyli zawodnicy rywalizujący na 
dystansach GIGA, MEGA oraz Bike Cross a 
tuż za nimi ruszyły wyścigi dla dzieci. 

Od samego początku ton rywalizacji 
nadawali zawodnicy kolarskiej grupy Vitesse 
Bergamont Bikeworld.pl: Krzysztof Krzywy, 
Krzysztof Drabik oraz Bartosz Banach.
Przejechanie pierwszego okrążenia (30 
km) zajęło najlepszemu zawodnikowi 1:10 
a był nim Bartosz Banach, który nie oddał 
prowadzenia do końca i po 3 godzinach i 30 
minutach minął linię mety. Na drugiej pozycji 
uplasował się Krzysztof Drabik, a tuż za 
nim Krzysztof Krzywy, czyli całe podium 
przypadło kolarzom Vitesse Bergamont 
Bikeworld.pl. 

W kategorii pań wygrała Anna Świrko-
wicz z Subaru Trek Gdynia, która linię mety 
przekroczyła przed Moniką Lange oraz 
Weroniką Hoffmann. 

W klasyfikacji MEGA, czyli wyścigu na 
60 km jako pierwszy linię mety przejechał 
Maciej Zielonka reprezentujący barwy 
www.mtbnews.pl, który wyprzedził dwójkę 
kolarzy z Subaru Trek Gdynia – Przemy-
sława Ebertowskiego oraz Sławomira 

Wojciechowskiego, którzy wielokrotnie 
ścigali się i wygrywali w kolarskich imprezach 
organizowanych przez GOSiR. Spośród pań 
triumfowała zawodniczka z Torunia – Jonka 
Szewczyk. Kategoria Bike Cross rozgry-
wana na 30 km pętli została zdominowana 
przez lokalnych zawodników i zawodniczki. 
Wśród pań zwyciężyła Martyna Dobrowol-
ska z gdyńskiej Floty, a wśród panów wygrał 
zawodnik bytowskiej Baszty – Sławomir 
Pituch. 

Nie zapominając o najmłodszych uczest-
nikach warto wyróżnić uczestników wyścigów 
dziecięcych, dla których był to prolog przed 
rozpoczynająca się karierą kolarską. W 
kategorii wiekowej 6 – 9 lat zwyciężyli odpo-
wiednio Sonia Mickiewicz wśród dziewcząt 
oraz Dominik Smoliński wśród chłopców. 
Kolejny wyścig w kategorii wiekowej 10 – 12 
lat rozegrany został na dystansie 2,5 km i 
tutaj jako pierwsi linię mety minęli Mateusz 
Pietrzak oraz Zofia Rzeszutek. Ostatni z 
wyścigów towarzyszących przebiegał na 
trasie 7 -  kilometrowej i triumfatorami zostali 
Weronika Lorkowska oraz Dawid Miotk. 

Dla najlepszych zawodników czekały 
pamiątkowe puchary oraz cenne nagrody 
ufundowane przez sponsorów m. in. rejsy 
promem do Szwecji, talony na profesjonalny 
sprzęt sportowy Saucony, kursy tańca oraz 
karnety do klubu fitness Akademos.  �

Zwycięzcy IV ESKA MTB Maraton

W dniach 14 - 20 września 2009 r w Cadiz 
w Hiszpanii odbyły się już XII Mistrzostwa 
Europy w kat. MASTERS w pływaniu.

W zawodach uczestniczyło ponad  3500  
zawodników z 33 krajów, w tym z Polski 59 
osobowa ekipa. Najmłodszy zawodnik miał 
25 lat, najstarszy ok. 90 lat. Ustanowiono 
wiele rekordów Polski.

Gdyńska 6 osobowa ekipa wypadła zna-
komicie bijąc 6 rekordów Polski, zdobywając 
5 medali. Prawie wszyscy znaleźli się w 
ścisłym finale  to jest wśród 8 najlepszych 
w Europie.

Najlepszym zawodnikiem został Bogdan  
Ciundziewicki – kapitan zespołu, który w 
kat. wiek. 75-79 lat, trzykrotnie stanął na 
najwyższym podium w stylu klasycznym na 

dystansach: 50, 100 i 200 m, ustanawiając 
nowe  rekordy Polski  i nie dając swoim  prze-
ciwnikom cienia szansy na wygraną. Dwu-
krotnie stawał na podium Józef  Klukowski 
w kat. wiek. 60-64 l, który jak jego kolega 
startował w stylu klasycznym zdobywając 
srebro na 100 m,  brąz na 50 m oraz na 200 
m zajmując 4 miejsce.

Trzykrotnie czwarty był nasz najstarszy 
zawodnik – Prezes Stanisław  Wielebski, 
który w kat. 80 - 84 lat pokonał kilku zawod-
ników w stylu klasycznym, a niewiele mu 
zabrakło aby być na 3 miejscu, a na 200 m 
klasycznym ustanowił nowy rekord Polski z 
wynikiem: 5:54,42 .

Ewa Gawlik, która specjalizuje się w 
dystansach długich i siłowych /dowolny i 
delfin/ na 400 m w kat. wiek. 60 - 64 l, zajęła 

9 miejsce ustanawiając nowy rekord Polski, 
poprawiając go aż o 17 sek. Na 100 m del-
finem była 7.  

Również w ścisłym finale znalazł się An-
drzej Skwarło, który startował aż 4-krotnie, 
w stylach klasycznym i zmiennym, na 200 m 
klas. ustanowił nowy rekord Polski, popra-
wiając go aż o 19 sek. i zajmując w swojej 
kat. 8 miejsce. Dwukrotnie był 7. a na 100 
m klas. 6.

Lech Bednarek startując na dyst. krót-
kich w stylu klasycznym i dowolnym w swojej 
kat. 65-69 l na dyst. 50 m klas. uplasował się 
na 12 miejscu.

Życzymy dalszych sukcesów!  �

Mistrzostwa  Europy w kat. masteres zakończone 
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Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej zaprasza na dzień otwartych drzwi 
26 września 2009 r. (sobota) w godz.11.00 
- 14.00. W programie: godz.11.00 - mini 
lekcja języka włoskiego z lektorem włoskim, 
godz.12.00 - mini lekcja języka francuskiego 
dla dzieci od lat 6, godz.13.00 - mini lekcja ję-
zyka francuskiego dla młodzieży i dorosłych, 
oraz prezentacja działań podejmowanych 
przez Towarzystwo w latach 1936 - 2009.

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

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Fran-

cuskiej zaprasza na kursy języka i kultury 
włoskiej dla młodzieży i dorosłych na 
wszystkich poziomach zaawansowania, 
przygotowanie do egzaminów CELI i CISL 
z lektorem włoskim. 

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

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francu-

skiej przyjmuje zgłoszenia na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych na wszystkich poziomach zaawan-
sowania, przygotowanie do matury, DELF-u, 
gramatyka francuska w pigułce, konwersacja 
z lektorem francuskim.

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

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

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

***
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

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, 
prowadzi zapisy dzieci w wieku 3-5 lat. Na-
uka tańca, śpiewu i gry na instrumentach. 
Zajęcia od września 2009 r. w każdą sobotę 
w godz. 9.00 -14.00. Ilość miejsc ograniczo-
na. Fundacja Samarytanie, tel. (058) 624 
10 71, 0 697 72 68 81, e-mail fundacja@
samarytanie.pl

***
W dniach  17 – 18 października w Studio 

Tango w Gdyni (ul. Wolności 16/1) odbędą 
się warsztaty z pięciu styli tanecznych. 
House, hip hop i przede wszystkim dance-
hall poprowadzi Niki Tsappos ze Szwecji. 
Pozostałe trzy style: lyrical jazz, oldschool 

jazz i afro jazz poprowadzą Dori i Stona z 
ekipy Urban Dance Perspective. Cena: po-
jedyncze zajęcia z Niki to 50 zł, pojedyncze 
zajęcia z Dori/Stoną to 25 zł, pakiet zajęć z 
Niki (4 klasy) = 180 zł, pakiet zajęć Niki(4) + 
Dori&Stona (2+2) = 250 zł. Zgłoszenia  przyj-
mowane są pod adresem: udp.warsztaty@
gmail.com do 10 października. 

Szczegółowe informacje na udp.yetiz.pl
***

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

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

NOWOŚĆ! Metoda bezpośrednia Direct 
Method for English. Zajęcia prowadzone 
przez native speakerów. 

- kursy językowe dla dzieci metodą Tal-
king Kids, 

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

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

***
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 

Animatorów KLANZA Oddział w Gdyni za-
prasza na spotkanie pt: „Metody integracyjne 
w pracy z grupą”, które odbędzie się 3 - 
4.10.2009r. (20 h dydaktycznych). Początek 
o godz. 9.00 w Gdyńskiej Szkole Społecznej, 
ul. Kapitańska 37. Podczas spotkania będzie 
można poznać metody i techniki tj: zasady 
organizacji sytuacji początkowych w grupie, 
techniki rozluźniające i integrujące, metody 
prowadzenia dyskusji, elementy arteterapii 
w edukacji, metody aktywizujące w pracy z 
grupą, zasady organizowania imprezy dla 
dużej grupy- scenariusze zabaw fabulary-
zowanych i metody otrzymywania informacji 
zwrotnej. A także możliwość poznania kilku 
tańców integracyjnych przydatnych w pracy 
z grupą. Cena: 120 zł (100 zł dla członków 
Stowarzyszenia i studentów dziennych). 
Zgłoszenia: biuro@klanza.pl, 0 502 348 008, 
0 503 514 474.

***
„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 
Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, e 
- mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
rozpoczął drugi rok swej działalności. Dzięki 
dodatkowym miejscom, prowadzi drugi na-
bór dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Zajęcia prowadzone są w języku angiel-
skim i częściowo polskim. Duża ilość zajęć w 
języku angielskim (wychowawca nie używa 
języka polskiego). Placówka realizuje pod-
stawę programową wychowania przedszkol-
nego zgodnie z programem zatwierdzonym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. 
Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 0  
517 195 596, www.magiczny-zamek.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 zdoby-

wają praktyczne umiejętności gry na instru-
mentach klawiszowych oraz niezbędną do 
gry wiedzę teoretyczną. Do wyboru zajęcia 
grupowe (max. 3 osobowe) 2X w tygodniu 
(45 min.) oraz lekcje indywidualne. Materiały 
do nauki oraz instrumenty w dyspozycji 
Placówki. Lekcje odbywają się w budynku 
YMCA , ul. Żeromskiego 26 (przy pl. Kaszub-
skim) sala 11 (I piętro). Zapisy na zajęcia pod 
nr tel. 0 601 65 03 63 lub (058) 61 90 17.

***
Pracownia malarstwa i grafiki Młodzie-

żowego Domu Kultury w Gdyni zaprasza 
młodzież w wieku 12-16 lat na ciekawe 
zajęcia plastyczne. Wolne miejsca we wtorki 
od godz. 16.45 do godz. 19.45.W programie 
pracowni rysunek i malarstwo, poznanie 
technik graficznych, przygotowanie kandy-
datów do szkół artystycznych, uczestnictwo 
w konkursach plastycznych o zasięgu regio-
nalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
warsztaty plastyczne.  

***
Zapisy do sekcji Kendo - japońskiej sztuki 

walki na miecze: wtorki i czwartki godz 18.45, 
YMCA Gdynia, ul. Żeromskiego 26, tel. 0 601 
21-16-43, gdynia@kendo.pl

***
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.

***
Fundacja „Strefa Tanga” serdecznie za-

prasza na cykliczne praktisy tangowe, które 
odbywają się w niedziele w godzinach 13.00-
14.00, w SP Nr 21 w Gdyni przy ul. Jana z 
Kolna Nr 5. Praktisy to taneczne spotkania, 
na których pod okiem instruktorów, nauczy-
cieli tanga czy doświadczonych tangueros 
można utrwalić nabyte na kursach czy 
warsztatach umiejętności. Koszt od osoby 
to 5 zł; seniorzy i osoby niepełnosprawne 
2 zł. Przyjść mogą również osoby bez 
pary. Niezbędne jest przyniesienie obuwia 
na zmianę! Wszelkich informacji udziela 
Urszula Zalewska 0 693 780 510, e-mail: 
uzalewska@strefatanga.pl 

***
Serdecznie zapraszamy młodzież szkół 

ponadpodstawowych do udziału w zajęciach 
młodzieżowej formacji tanga, które odbywają 
się w soboty godzinach 12.00-14.00, w ZSO 
Nr 6 w Gdyni przy ul. Hallera. Chętni powinni 
mieć ze sobą zgodę Rodziców (formularz do 
pobrania na www.strefatanga.pl ) oraz obu-
wie na zmianę (nie na gumowej podeszwie!). 
Uczniowie ZSO Nr 6 w Gdyni oraz niepełno-
sprawni biorą udział w zajęciach bezpłatnie; 
koszt dla pozostałych uczestników to 20 zł 
miesięcznie. Nauczymy podstaw baletu kla-
sycznego, figur poloneza, wprowadzimy w 
świat tanga argentyńskiego. Formacja bierze 
udział w imprezach kulturalnych Trójmiasta 
(festiwale, pokazy, happeningi). Zajęcia 
„Kocham tango” są dotowane z budżetu 
Miasta Gdyni. Wszelkich informacji udziela 
Urszula Zalewska 0693 780 510, e - mail: 
uzalewska@strefatanga.pl. �

Zapisy do...
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Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii:

Program sponsorowany przez NFZ. Bez-
płatne badanie przysługuje Paniom ( rocznik 
od 1940 do 1959), które nie miały wykonanej 
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 
Programem nie mogą być objęte kobiety ze 
zdiagnozowaną chorobą nowotworową pier-
si. Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu (058) 78 11 829.

***
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

***

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. 

***
Bezpłatne badanie słuchu wykonać 

można w Gabinecie Protetyki Słuchu: Przy-
chodnia „Śródmieście”, ul. Armii Krajowej 44 
gab.106. Istnieje możliwość wygrania lotu 
balonem lub dwuosobowego zaproszenia 
na film „Odlot”. 

Akcja promocyjna trwa do 15.10.2009 
roku.  

Rejestracja telefoniczna, tel. (058) 621 69 
22, 0606 26 30 79. 

Szczegóły akcji w gabinecie.  �

Na zdrowie!

W związku z tworzeniem nowej siedziby 
Stowarzyszenia Eleusis, które działa na 
terenie Gdyni od 2003 roku i organizuje róż-
norodne projekty dla dzieci i młodzieży (mię-
dzy innymi akcję „Być jak świety Mikołaj”) 
potrzebne są m. in. sprzęt biurowy, aparat 
telefonicznym, aparat fotograficzny, ksero-
kopiarka, meble(głownie krzesła, mały stolik, 
fotele), odkurzacz, materiały remontowe 
(potrzebne do odświeżenia lokalu), książki 
o tematyce psychologicznej i pedagogicznej 
do tworzonej w lokalu biblioteczki, czajnik 
elektryczny itp. Potrzebne będą również 
zabawki w związku z akcją „ Być jak świety 
Mikołaj”. Kontakt: e-mail: eleusis@poczta.
onet.pl, tel. 0 602 597 729.

Więcej informacji o stowarzyszeniu na 
stronie internetowej: www.eleusis.org.pl, 
oraz pod podanym numerem telefonu. �

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdy-
ni, ul. Gen. Maczka 1 dziękuje za pomoc w 
zorganizowaniu już „VI WYBORÓW MISS I 
MISTER SENIORA”, który odbył się w Domu 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. Dziękujemy za 
ufundowanie nagród: Firmie Sefora dyr. arty-
styczny Sergiusz Osmański, Firmie Oceanic, 
Perfumerii Douglas, Firmie Lpp Tex, Bankowi 
SKOK, Kawiarni Cyganeria, Restauracji 
Barbados, Hotelowi Hotton, oraz za ufun-
dowaniu poczęstunku: Cukierni MONIKA, 
Piekarni Piotr Gotowała, Hurtowni Wędlin 
„KUMMER”, Hurtowni owoców i warzyw 
„APENA”, Kwiaty ufundowała kwiaciarnia 
ALHAMBRA. 

Dziękujemy wszystkim gościom i senio-
rom.  �

Koło Gdyńskie Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego informuje, że 
zmienił się termin comiesięcznych spotkań 
chorych w GCOP przy ul. 3 Maja 27/31. 
Odbywać się one będą w pierwszą sobotę 
miesiąca o godz. 12.00. Ponadto zachę-
camy do odwiedzin w naszym biurze przy 
ul. Czechosłowackiej 3, pok. 407, gdzie w 
każdy poniedziałek i środę w godz. 9.00 
- 13.00 oraz we wtorki w godz. 9.30 - 13.00 
służą pomocą chorym i ich bliskim nasze 
koleżanki. Koło PTSR dzięki dotacji Urzędu 
Miasta Gdyni oferuje szeroki wachlarz form 
rehabilitacji, np. rehabilitację domową, ćwi-
czenia na basenie i w aquaparku, spotkania 
w kręgielni, nordic walking, kursy językowe, 
spotkania z psychologiem, wizyty domowe 
lekarzy specjalistów, imprezy okolicznościo-
we i integracyjne itp. 

W podanych godzinach można się z nami 
skontaktować pod nr tel. (058) 660 81 96. �

Koło SR informuje

Podziękowanie

Potrzebny sprzęt...

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym ogłasza do-
datkowy nabór dla dzieci w wieku 3 - 5 lat nie 
uczęszczające na co dzień do przedszkola. 
Zajęcia odbywają się codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. 15.00 do 17.00 i 
17.30 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 
w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. (058) 
620 01 44. Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny. Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia.  �

Dla najmłodszych 

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.),dy-
wany, skrzynki, rynny, opony (pojedyncze 
sztuki) itp.

2. W celu usprawnienia przebiegu zbiórki 
osoby chcące skorzystać z „wystawki”, po-
winny wystawić ww. odpady 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 należy 
kierować na adres:

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

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

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

Tura
jesienna SANIPOR METALPOL

26.09 Śródmieście, Kamienna Góra Działki Leśne

03.10 Orłowo, Mały Kack Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

10.10 Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo
Witomino - Radiostacja, Wito-
mino - Lesniczówka, Chwarzno 
- Wiczlino

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

24.10 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

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

Jesienne wystawki czas zacząć!

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego 
„Gdynia w fotografii” pod hasłem „Poszu-
kiwacze dawnej Gdyni”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni.

Do udziału w konkursie zapraszamy 
wszystkich miłośników Gdyni, którzy potra-
fią przez obiektyw fotograficzny dostrzec 
i utrwalić piękno naszego miasta i jego 
mieszkańców. Celem tej edycji konkursu 
jest przypomnienie i popularyzacja zabytków 
architektury i nie tylko, przypominających o 
historii naszego miasta. Na terenie stosun-
kowo młodej Gdyni mamy wiele obiektów 
architektury i przyrody, które znajdują się, lub 
powinny się znaleźć w rejestrze zabytków. 
Miłośnicy fotografowania mają okazję poka-
zać jak obecnie wyglądają obiekty, często 
niepowtarzalne lub wyjątkowe, związane z 
historią Gdyni.

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

jące obiekty historyczne, nie ujęte jeszcze 
w rejestrze. Każdy uczestnik może złożyć 
maksymalnie 3 prace, w formacie  20cm x 
30cm czarno-białe lub barwne.

  Zdjęcia należy składać w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dziale 
Instrukcyjno - Metodycznym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni ul. Party-
zantów 39/IV, 81-423 Gdynia, do dn. 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 pla-
cówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni. Autorzy najlepszych prac otrzymają 
nagrody książkowe. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie  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 

29.09.2009 r. o godz. 17.30 w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 od-
będzie sie promocja książki Przemysława 
Pragerta „Herbarz Szlachty Kaszubskiej. 
Tom III”. Wydawnictwo BiT Beata Żmuda 
Trzebiatowska. Wstęp wolny. �

W Muzeum Miasta
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Zapraszamy we wtorek, 29 września na 
piąty wieczór z cyklu Spotkania ze Sztuką 
zatytułowany „Żywioły baroku”. 

O stosowanej przez artystów manierze 
tenebrosa, nowej dramaturgii sztuki oraz wy-
odrębnieniu się martwej natury i pejzażu jako 
samodzielnych tematów opowie Władysław 
Pitala. Prelekcja odbędzie się w sali 213 w 
Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”.  Roz-
poczęcie o godzinie 17.30. Wstęp wolny. �

Spotkanie ze sztuką 

Nowe książki o Gdyni
Dwie nowe książki o Gdyni: „Polski wrze-

sień 1939 w Gdyni” i „Zeszyty Gdyńskie Nr 
4”, wydane przez Wyższą Szkołę Komuni-
kacji Społecznej znów można otrzymać w 
siedzibie uczelni, w Gdyni, ul. Armii Krajowej 
46. Pierwszy nakład, 300 egzemplarzy roz-
szedł się w dn. 14 - 15 bm i postanowiono 
dodrukować następne 200 egz.  �

27.09.2009 (niedziela) o godz. 13.00 w 
Domu Parafialnym Parafii Św. Mikołaja w 
Gdyni (ul. Św. Mikołaja 1) Teatr Klapa za-
prasza na spotkanie z szewcem Dratewką. 
O przygodach bohatera opowiedzą Kminek 
i Koperek.Bohaterowie zawitają z wizytą 
do Chyloni. Jak zwykle opowiedzą ciekawą 
historię, w której bohaterem będzie szewc 
Dratewka. Ci, którzy przeczytali książkę Ja-
niny Porazińskiej pod tym samym tytułem i 
myślą, że doskonale znają przygody Dratew-
ki, są w błędzie. Okazuje się, bowiem że losy 
dzielnego szewczyka, może pogmatwać nie 
tylko ziejący ogniem smok, ale i postacie wy-
glądające z pozoru na bardzo niewinne... 

Bilety: 10 zł 
Rezerwacja miejsc: Lucyna Labudda, 

tel.: 0 504 038 470, l.labudda@gmail.com �

Szewczyk Dratewka       
w Teatrze KLAPA

„Rockz” pub, Gdynia, ul. Warszawska 
5 (wejście w bramie) zaprasza na koncert 
The Włodek Stepuro - klimat rocka, ale 
kameralnie. Czas: niedziela, 4 października 
2009, godz. 19.00. Wstęp wolny.

***
W piątek 25 września o godz.19.00 

rozpocznie się koncert duetu gitarowego 
BLUES ROCK GUITAR DUO w pubie na 
statku DRAGON  w Basenie Prezydenta. �

Koncerty...

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni za-
prasza dzieci i młodzieży na Dzień Otwarty 
placówki „Zdrowo i sportowo witamy rok 
szkolny”. W programie: lekcje otwarte pra-
cowni, konkursy, zabawy, karaoke, jazda na 
rolkach (należy zabrać swoje rolki). 

Wszystkich chętnych zapraszamy w 
poniedziałek 28.09.2009 r., godzina 16.00.-
18.00. �

Dzień otwarty w MDK

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 702/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12037/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 15.09.2009 r. - nieruchomości położonej przy  ul. Wielkopolskiej o powierzchni 
52 m², oznaczonej na karcie mapy KM 94 jako działki nr 439/2, obręb Gdynia, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
2. Nr 703/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12038/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 15.09.2009 r. - nieruchomości położonej przy  ul. Wrocławskiej o powierzchni 150 
m², oznaczonej na karcie mapy KM 87 jako działka nr 114/30, obręb Gdynia, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.  
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 17.09.2009 r. do 08.10.2009 r.

W dniu 30 września 2009 r. mija termin 
wpłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2009r. 

Wpłaty  można dokonać  w kasie Urzędu 
Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank 

Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 
0000 0033 5045  

Kopie dowodów wpłaty należy przed-
łożyć do 30 września 2009r. w pokoju 223 
Urzędu Miasta w godz.od 8.00 do 16.00. �

UWAGA, sprzedawcy alkoholu

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro                                               
   na jesienną zbiórkę liści na ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/liscie
Termin składania ofert do dnia 29.09.2009 r. do godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiają-
cego pokój nr 101
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz.  7.30 – 15.30: w sprawach 
merytorycznych: Wojciech Zalewski tel. (058) 761 20 74, w sprawach proceduralnych: Kamila 
Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87.

Gdyńskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza 24 
września (czwartek) na pierwsze z cyklu  - 
Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze w ramach 
programu „Szerokie Horyzonty”. Początek 
– godz. 17.00.

Łukasz Szolc, gdyński podróżnik, po-
radzi jak przygotować się do pierwszej 
podróży. Tematem spotkania będzie Azja.  
Podróżnik powie jak się spakować, co ze 
sobą zabrać i dokąd warto jechać. Poruszy 
tematy zdrowia, pożywienia i bezpieczeń-
stwa. Przedstawi swoje doświadczenia zwią-
zane z wizytami w dżungli Borneo, górach 
Pakistanu czy pływaniem wśród rekinów i 

raf koralowych. 
Projekt Gdyńskich Warsztatów Podróż-

niczych „Szerokie Horyzonty” realizują 
wspólnie „Polski Klub Przygody” oraz Miasto 
Gdynia. Program adresowany jest do osób 
ciekawych świata i żądnych przygody.

GCOP planuje organizować spotkania 
połączone z prelekcjami, pokazami slajdów 
i wymianą doświadczeń w każdy trzeci 
czwartek miesiąca. Będzie można spotkać 
ludzi ze wspólną pasją, podzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, poznać innych podróż-
ników, być może przyszłych towarzyszów 
wypraw.  �

Gdyńskie Warsztaty Podróżnicze -                        
 poszerzają horyzonty

20 września br. w stolicy Niemiec, Berlinie 
odbył się maraton, który na stracie zgroma-
dził aż 40 000 zawodników. 

W biegu uczestniczył także gdynianin 
Antoni Cichończuk, który od wielu już lat 
osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej 
w biegach maratońskich w swojej grupie 
wiekowej.

W Berlinie okazał się najlepszym z Po-
laków. W kategorii open zajął 202 miejsce, 
wygrywając kategorię wiekową M-60 w 

rewelacyjnym czasie 2:41,00. Wygrał też 
młodszą kategorię M-55. Oto wyniki: 

1. POL Antoni Cichończuk 2:41,00
2. GER Winfried Schmidt 2:44,27
3. GER Martin Kuhne 2:57,57
4. ESP Alvarez Perez 2:59,43
Maraton w open wygrał niezmordowany 

Etiopczyk Haile Gebrselassie czasem 
2:06,03.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów! �

Maratończyk z Gdyni - kolejny sukces

Teatr Gościnny zaprasza  11.10.2009 roku 
do Teatru Muzycznego w Gdyni na godz. 
20.00 na spektakl pt: „Filozofia po góralsku” 
wg ks. J.Tishnera.

Scenariusz, reżyseria i wykonanie Irena 
Jun i Wiesław Komasa oraz Anna Bu-
czek i Bartosz Blachura/Mariusz Jagoda, 
współpraca scenograficzna Aleksandra Se-
menowicz, opracowanie muzyczne Maria 
Wieczorek, Bartosz Blachura, konsultacja 

choreograficzna Anna Staszak.
W przedstawieniu wykorzystano fragmen-

ty „Orawy” Wojciecha Kilara w wykonaniu 
Orkiestry Simfonia Varsovia pod dyrekcją 
Jerzego Maksymiuka oraz  \muzykę lu-
dową.

Bilety: Kasy Teatru Muzycznego
(058) 621 60 24
Przedsprzedaż: 60 zł
W dniu spektaklu: 70 zł. �

Teatr Gościnny zaprasza

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu 
Koktajl Artystyczny w „Riwierze”. Tym razem 
w niedzielę, 27 września o godzinie 17.00 
(przy ulicy Zawiszy Czarnego 1) wystąpi ze 
swoim programem Anna Chodyna. Woka-
listka zaprezentuje program z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej, zatytułowany „Ale 
banalne…”. 

Wstęp wolny. �

Koktajle Artystyczne          
w „Riwierze” 
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Prezydent Miasta Gdyni 

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

KW KM Nr 
działki

Powierzch-
nia Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie zago-
spodarowania

Cena nieru-
chomości

29321 13

G
D
Y
N
I
A

1025/82 1 416m² 1. Chylońska 138A
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana 
jest na terenie zurbanizowanym w dzielnicy 
Gdynia Chylonia w pasie terenu pomiędzy 
ulicą Chylońską a torami kolejowymi. Teren 
niezabudowany, niezagospodarowany, miej-
scami zakrzaczony.
Kształt działki nieregularny o konfiguracji pła-
skiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i wielorodzinna a w nieco 
dalszej odległości obiekty handlowo-usługowe. 
Dojazd do nieruchomości należy zaprojekto-
wać w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i 
Wydziałem Inżynierii Ruchu tutejszego Urzędu 
z urządzonej ulicy Chylońskiej.

Przedmiotowy 
teren położony 
jest w jednostce 

oznaczonej 
symbolem 4 
UM - usługi 
nieuciążliwe 
z dopuszcze-

niem mieszkań 
wbudowa-

nych – domy 
wolnostojące i 

szeregowe

850 000 zł
+ 22%VAT

Zapłata jed-
norazowa
w ciągu 21 
dni od dnia
przetargu.

Wadium:
85 000 zł
Postąpie-

nie:
8 500 zł

29321 13

G
D
Y
N
I
A

1024/82 1 751m² 2. ul. Chylońska 138 B
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizo-
wana jest na terenie zurbanizowanym w 
dzielnicy Gdynia Chylonia w pasie terenu 
pomiędzy ulicą Chylońską a torami kolejo-
wymi.Teren niezabudowany, niezagospo-
darowany, miejscami zakrzaczony.
Kształt działki nieregularny o konfiguracji 
płaskiej.Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzin-
na a w nieco dalszej odległości obiekty 
handlowo-usługowe. Dojazd do nierucho-
mości należy zaprojektować w uzgodnie-
niu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydzia-
łem Inżynierii Ruchu tutejszego Urzędu z 
urządzonej ulicy Chylońskiej.

Przedmiotowy 
teren położony 
jest w jednost-
ce oznaczonej 
symbolem 2UM 

– usługi nieuciąż-
liwe z dopuszcze-

niem mieszkań 
wbudowanych – 
domy szeregowe 
oraz 3U – usługi 
o uciążliwości 
zamykającej 

się w granicach 
lokalizacji, usługi 

rzemieślnicze, 
drobna wytwór-

czość, małe 
hurtownie.

1 050 000 zł
+ 22% VAT
Zapłata jed-
norazowa
w ciągu 21 
dni od dnia
przetargu.

Wadium:
105 000 zł
Postąpie-

nie:
10 500 zł

3089 125

G
D
Y
N
I
A

417/342 1 340 m² 3. ul. Aragońska
Przedmiotowa nieruchomość 
zlokalizowana jest na terenie zur-
banizowanym w dzielnicy Gdyni 
Oksywie. Kształt nieruchomości 
nieregularny. Teren nieruchomości 
o konfiguracji płaskiej lub lekko 
pofałdowanej.Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz tereny zadrzewione.
Dojazd do nieruchomości drogą 
gruntową.

Gmina 
dysponuje decyzją 

o warunkach zabudowy
 wydaną przez 

Prezydenta Miasta Gdyni 
Nr RAA-I-

331/533/2006/785/
dz.335/EM z 28.06.2007 r. 

polegającą na budowie 
dwukondygnacyjnego 
(parter z poddaszem

 mieszkalnym), 
wolnostojącego 

budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

wraz z niezbędnymi 
przyłączami instalacyjnymi, 

na terenie działki 
nr 417/342 – KM 125, 

ołożonej w Gdyni 
przy zbiegu ulic: 

Aragońskiej i Andaluzyjskiej.

650 000 zł
+ 22% 
VAT

Zapłata 
jednora-

zowa
w ciągu 

21 dni od 
dnia

przetargu.

Wadium:
65 000 zł
Postąpie-

nie:
6 500 zł

3446

3089

125

G
D
Y
N
I
A

330
331
332
333

418/315
415/334

413 m²
267 m²
249 m²
310 m²
471m²
37 m²

1 747 m²

4. ul. Aragońska 24 – 30 
Przedmiotowa nieruchomość zlokali-
zowana jest na terenie zurbanizowa-
nym w dzielnicy Gdyni Oksywie.
Działki 330, 331, 332 są niezabudo-
wane i niezagospodarowane.
Na działce 333 znajdują się pozo-
stałości po baraku mieszkalnym 
(fundamenty i kondygnacja piwnic).
Działki 418/315 i 415/334 są poro-
śnięte drzewami i krzakami.
Kształt nieruchomości nieregularny. 
Teren nieruchomości o konfiguracji 
płaskiej lub lekko pofałdowanej.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
tereny zadrzewione.
Dojazd do nieruchomości drogą 
gruntową. Ewentualną wycinkę 
drzew znajdujących się na nierucho-
mości należy uzgodnić z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. 
Urzędu.

Gmina dysponuje decyzją 
o warunkach zabudowy 

wydaną przez Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr RAA-I-
738/7331/37/2007/785/

dz. 330/EM z dnia 
11.05.2008 r.  dla 

inwestycji polegającej 
na rozbiórce baraku 

mieszkalnego (fundamen-
ty i kondygnacja piwnic) 
oraz budowie zespołu 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych III-kon-

dygnacyjnych (przyziemie 
gospodarcze oraz 2 

kondygnacje mieszkalne) 
w zabudowie szeregowej 

– 4 segmenty wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

techniczną.

850 000 zł
+ 22% VAT

Propor-
cjonalnie 
do części 
niezabu-
dowanej 
nierucho-

mości 
o pow. 

1 437m² 
stanowią-
cej działki 

nr 330, 
331, 332, 
418/315, 
415/334
Zapłata 
jednora-
zowa w 
ciągu 21 

dni od dnia 
przetargu.

Wadium:
85 000 zł
Postąpie-

nie:
8 500 zł

Przetarg odbędzie się 5 października 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem banko-
wym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 1 października 2009 
roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania 
Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 
81 63, (058) 668 89 39 lub (058) 668 89 40.
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Zespół Szkół Usługowych w Gdyni,   
ul. Morska 77

zatrudni nauczyciela-bibliotekarza w peł-
nym wymiarze godzin. Wymagania – wy-
kształcenie wyższe magisterskie w zakresie 
bibliotekoznawstwa z przygotowaniem peda-
gogicznym, znajomość obsługi komputera i 
programu MOL. 
Bliższe informacje pod tel. (058) 621 61 92 w 
godz. 8.00 – 15.00 lub osobiście w siedzibie 
szkoły.

Zespół Szkół Budowlanych 

ul. Tetmajera 65, 81-421 Gdynia
poszukuje nauczyciela 
przedmiotów teoretycznych stolarskich.
Tel. (058) 622 08 22

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdyni 
zatrudni z dniem 01.11.2009 r. pracownika na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni.
Wymagane wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy. 
Preferowane doświadczenie kierownicze, wysokie zdolności interpersonalne oraz biegła obsługa 
komputera.
Aplikacje można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00  
(058 623 67 45 ) lub e-mail: administracja@gimnazjum3.gdynia.pl do 30.09.2009 r. 

GCWP Jesteś przedsiębiorczy?               
Masz potencjał? 

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Zgłoś się do nas - Gdyńskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojań-
ska 141, tel. (058) 625 76 14, 625 76 16, 625 
76 19, fax: (058) 625 76 13, www.gcwp.gdynia.
pl, e-mail: biuro@gcwp.gdynia.pl

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni 

ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego                                                   
na  prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu 

wraz z terapią uzależnienia tych osób w okresie od 16.10. 2009 r. do 31.08.2011 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie 
nie mniejszej niż 75.000 zł do końca 2009 r.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja Warunków 
Konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 
- 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.
mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 15.10.2009 r. 
prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w kopertach z 
napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie schro-
niska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób”, 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, 
pok. 500 do godz.12.00.

Prezydent  Miasta  Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń 
znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych  
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonych przy: 
- ul. Warszawskiej 42, lok. A, o pow. 84,35 m², działka nr 211, k.m. 53, KW GD1Y/00003829/6; 
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu lokalu na 
podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy upłynął dnia 16 września 2008 r.
- ul. Śląskiej 51, o pow. 33,96 m², działka nr 984/9, k.m. 58, KW GD1Y/00010620/3;
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu lokalu na 
podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy upłynął dnia  18 sierpnia 2008 r.
Wykazy wywieszono od dnia 22 września 2009 r. do dnia 13 października 2009 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

ul. Witomińska 76 81-311 Gdynia

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego                                                    
na wykonanie muru urnowego (kolumbarium)                                                                  

na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej  
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej http://www.zck.pl oraz w siedzibie ZCK przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni (od 
poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 14.00, pok. nr 17). Pracownikiem upoważnionym do kontaktów 
jest Jarosław Turosz tel. (058) 660 89 56.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieru-
chomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 
położonej w Gdyni:
- przy ul. Gospodarskiej, wykaz nr 701/09/V/
M, działka nr 193/124 o pow. 41 m², oznaczonej 
na KM 13, przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres do 3 lat, na działkę przydomową;
Wykaz został wywieszony na tablicy, na 
okres 21 dni od dnia 18.09.2009 r. do dnia              
09.10.2009 r.

Dyrektor

 Zespołu Szkół Nr 10  

  w Gdyni ul. Staffa 10
zaprasza do złożenia ofert na wyburzenie 
3 ścian działowych z gazobetonu w salach 
lekcyjnych o wymiarach długość 585 cm, wy-
sokość 316, grubość 24 wraz z obróbką.
W ofercie należy podać czas realizacji wy-
burzenia.
Dodatkowych informacji udzieli kier. adm. pod 
nr tel. (058) 629 20 00.
Termin składania ofert do dnia 5.10.2009 r.

Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni

ul. Nagietkowa 73
poszukuje pracownika na stanowisko: robotni-
ka terenowego (w wymiarze pełnego etatu). 
Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną w ka-
drach do 2.10.2009 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły 
-12.10.2009 r. od godziny 12.00. 
Tel. (058) 629 00 37, fax (058) 629 07 73.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €                  
na robotę budowlaną:

„Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni”
W dniu 21.09.2009r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 324830 – 2009 oraz na stronie 
internetowej UM Gdyni 
Termin składania ofert – do dnia 13.10.2009r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100 zł można odebrać w siedzibie Za-
mawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta 
Wójcicka fax. (058) 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl  – Wydział Inwestycji.
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TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 668 80 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 988
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333,0 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .(058) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 781 86 40

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta 
Gdyni w składzie: Joanna Grajter, Małgorzata Omachel-Kwidzińska, Sylwia Szumielewicz, Bartosz Matejko.
Kontakt: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. (058) 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax (058) 620 30 86,
e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 25.000 egzemplarzy, ukazuje się w każdy piątek w 130 punktach miasta. Jest również dostępny na 
stronach www.gdynia.pl
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną do piątku 
poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy.
Ze względu na brak miejsca, prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też, że nie 
publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych, posłów i senatorów) oraz 
szefów jednostek samorządowych, straży miejskiej i policji. Informacje, które przyjmujemy do „Ratusza” powinny być 
zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk: Drukarnia „Labelpoland.com”, Sopot, ul. Kolberga 6B/21,
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl.
Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip

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  
uczczenia 31. rocznicy śmierci profesora 
Demela Program zlotu:

-  godz. 6.45 zapalenie zniczy przy pomni-
ku poległych Bohaterów II wojny św. Zbiórka 
przy kasach PKP Gdynia Główna,

- godz.  7.06 Odjazd pociągiem PKP do 
Helu,      

-  godz. 10.00 złożenie kwiatów pod 
tablicą prof. Demela na budynku Stacji       
Morskiej Wydziału Oceanografii UG, 

 - godz.11.00 msza święta,
- godz. 12.00 zwiedzanie Muzeum Obroń-

ców Wybrzeża
- godz. 16.32 Powrót z Helu PKP,            
- godz. 18.15 Przyjazd do Gdyni.

***
TP Bluszcz i KOP Gdańsk zapraszają 

27.09.2009 r. na wycieczkę przyrodniczą. 
Zbiórka: przystanek SKM Gdynia Cisowa 

o godz. 9.30. Trasa 10 km. Zakończenie wy-
cieczki ok. godz. 14.00. Uczestnicy wyciecz-
ki ubezpieczają się we własnym zakresie.

***
Oddział Morski PTTK Gdynia oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące wy-
cieczki turystyczne:

- Kanał Elbląski w termine 27.09.2009 r.
- Chmielno - Pojezierze Kaszubskie 3 

- 04.10.2009 r.
- grzybobranie - 17.10.2009 r.
- sanatorium Jantar w Truskawcu 5 -

18.10.2009 r.

- Tropikalna Wyspa - Park Rozrywki w 
terminie 23 - 25.10.2009 r.

- Livigno  - Włochy - Wyjazd narciarski w 
terminie 4 - 13.12.2009 r.

Szczegóły i dodatkowe informacje pod 
nr tel. (058) 621 77 51 oraz na stronie www.
gdynia.pttk.pl

 ***
Oddział Morski PTTK Gdynia oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące kur-
sy:

- przewodnika miejskiego po Trójmieście, 
rozpoczęcie kursu - 8.10.2009 r.

- wychowawcy kolonijnego, rozpoczęcie 
kursu - 3.10.2009 r.

- kierownika placówek wypoczynku 
dzieci i młodzieży, rozpoczęcie kursu - 
10.10.2009r.

Szczegóły i dodatkowe informacje pod 
nr tel. (058) 621 77 51 oraz na stronie www.
gdynia.pttk.pl

***
Klub Krajoznawczy ”BLIZA” O/M PTTK w 

Gdyni zaprasza członków i sympatyków  na 
zebranie klubowe w piątek 2 października o 
godz.17.00 do Klubu Turysty ul. 3 Maja 27 
w Gdyni. W programie zebrania:

- otwarcie wystawy Bolesława Oku-
niewskiego „ Architektura i przyroda okolic 
Sobótki – Góry Ślęzy”,

- podsumowanie działalności  klubu za 
III kwartał,

- omówienie programu na 2010 r.,
- Pomorski  Przedkongresowy Sejmik 

Krajoznawczy w Gdyni,
- XXII Młodzieżowy Złaz Jesienny,
- Rajd im. dr. M. Orłowicza. �

Wiadomości turystyczne

W dniach 26 września – 11 października 
2009 r. melomani z Gdyni i nie tylko będą 
mogli posłuchać dziewięciu koncertów w 
czterech kościołach w ramach XII Festiwalu 
Muzyki Sakralnej. Patronat nad tym wyda-
rzeniem objął Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek.

Choć w Gdyni nie ma filharmonii i wielkich 
sal koncertowych, to miasto zdecydowanie 
nadrabia oddaną i liczną publicznością. 
Ogromną popularnością cieszą się m.in. 
koncerty z cyklu „Niedziela Melomana”, a 
tegoroczne „Letnie Koncerty Muzyki Prome-
nadowej na Kamiennej Górze” zgromadziły 
około 6 tys. osób. Z tego względu gdyńskie 
imprezy muzyczne są co roku rozbudo-
wywane. Przypomnijmy, że zeszłoroczna 
edycja Festiwalu Muzyki Sakralnej liczyła 6 
koncertów, a obecna – już 9.

Najbliższe dwa koncerty odbędą się w 
sobotę i niedzielę (26 i 27 września). 

26 września – kościół oo. Franciszka-
nów (ul. Ujejskiego 40), godz. 18.00:

Witold Lutosławski – I Symfonia/ Joseph 

Haydn – Theresienmesse.
Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 

Kai Bumann (dyrygent), Marta Boberska 
(sopran), Katarzyna Krzyżanowska (alt), 
Piotr Kusiewicz (tenor), Sławomir Jurczak 
(baryton).

27 września kościół NSPJ (ul. Armii 
Krajowej 46), godz. 18.00:

Alessandro Scarlatti – Su le sponde 
del Tebro,

Georg Friedrich Händel – Uwertura D-
dur, Suita D-dur HWV 341, Eternal source of 
light divine, Aria „Rejoice greatly” z oratorium 
„Mesjasz”,

Georg Philipp Telemann – Sonata D-
dur,

Marek Czerniewicz – „I noc Cię otoczy 
jak światło”,

Magdalena Witczak (sopran), Paweł 
Hulisz (trąbka), zespół Tesori di Musica.

Prowadzenie koncertów: Krzysztof Dą-
browski, Konrad Mielnik.

Wstęp wolny! �

XII Festiwal Muzyki Sakralnej w Gdyni
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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 zre-
alizowana przy współpracy Muzeum Miasta 
Gdyni, Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Oddziału Etnografii 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 w Galerii).

- ***
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. 

Katalog wystawy obecny jest pod linkiem: 
http://www.ecs.gda.pl/files/41bc948/lech_
badkowski_album_2.pdf

***
Do 15 października br. w siedzibie Gdyń-

skiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
- ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wy-
stawa 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 możli-

wość 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. 

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
fotografii Marzeny Stokłosy „Śladami Ojca 
Mateusza”. Wystawę można oglądać do 13 
października w lokalu artystycznym „TY-
GIEL” w Gdyni, ul. Abrahama 86, wejście od 
ul. Władysława IV. Wspaniałe zdjęcia z reali-
zacji znanego serialu TVP „Ojciec Mateusz” 
przez prawie miesiąc będą przypominały 
nam, że 6 września rozpoczęła się emisja II 
serii tej popularnej realizacji.

Szczegóły: www.artinfo.pl/profile 
*** 

W „Mini Galerii” Oddziału Morskiego 
PTTK oglądać będzie można od 2 paździer-
nika br. wystawę fotograficzną pt. „Zabytki 
Architektury” - wybranych miast Dolnego 
Śląska oraz krajobrazów okolic Ślęzy. 

Autor zdjęć i wystawy - Bolesław Oku-
niewski - członek Polskiej Organizacji 
Fotografii Krajoznawczej PTTK. 

Wystawa czynna: 2.10 - 31.11.2009 r. 
w „Mini Galerii” Oddziału Morskiego PTTK 
w Gdyni przy ul. 3 Maja 27 w godz. 10.00 
- 17.00 (pon. - pt.). 

Otwarcie wystawy o godz. 17.00.
***

Galeria Malarze Gdyni w Centrum  Gemi-
ni, zaprasza na wystawę Jolanty i Zbignie-
wa Chromiec pt. „Współczesna Gdynia w 
malarstwie”, którzy jako jedyni podejmują 
tematykę wędrówki po klimatycznych za-
kątkach nowoczesnej Gdyni. Interesuje 
ich również: portret, martwe natury, kwiaty, 
początki lotnictwa. Artyści plastycy, konser-
watorzy zabytków, dyplomy zdobyli na UMK 
w Toruniu w 1991 roku. Jolanta Chromiec, 
absolwentka Liceum Plastycznego w Jaro-
sławiu (woj.przemyskie).

 Zbigniew Chromiec jest gdynianinem, 
wnukiem art. plast., kom. por. Zbigniewa Li-
twina, który prowadził Pracownię Marynarki 
Wojennej w Gdyni w latach 1945-1978.

Po studiach powołali Pracownię Dawnych 
Technik Malarskich i Pozłotniczych w Pań-
stwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Kiel-
cach, gdzie stworzyli 5-letni autorski program 
nauczania, zatwierdzony przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w Warszawie realizowany 
do dziś, w tej i podobnych placówkach, na 
terenie kraju. Kontynuacją działalności peda-
gogicznej są podjęte w Gdyni lekcje rysunku 
„Odkryj talent”, adresowane do osób od 10 
do 100 lat. Zajęcia uczą „otwartego patrze-
nia” i stymulują nieaktywne obszary mózgu. 
Artyści, w swojej pracowni  od wielu lat, 
specjalizują  się w unikatowych realizacjach 
dla koneserów w kraju i za granicą.

Wystawa potrwa do 3 października 2009r. 
Wstęp wolny, codziennie w godz.12.00-
20.00. �

26 września (piątek, godz.19.30) Teatr 
Muzyczny w Gdyni  zaprasza na pierw-
szą premierę nowego sezonu teatralnego 
„Straszne Dzieci” na podst. utworów Hein-
richa Hoffmanna - nowatorski projekt aktor-
sko-lalkarski Tomasza Czarneckiego.

Scenariusz i reżyseria Tomasz Czar-
necki, muzyka Anna Świętochowska 
Aranżacje, Artur Jurek, scenografia Mi-
chał Dziekan, Maria Żynel, aktorzy Alicja 

Piotrowska, Tomasz Czarnecki, Aleksy 
Perski.

Muzycy Zbigniew Kosmalski – fortepian, 
Jacek Mazurkiewicz – kontrabas, Paweł 
Szewczyk - perkusja.

Wyjątkowa, czarna komedia, nowatorskie 
połączenie teatru lalek i teatru muzycznego,   
intrygujący eksperyment. 

Więcej informacji: http://www.muzyczny.
org/ �

Premiera w Teatrze Muzycznym na otwarcie sezonu
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej

25 .09 pt godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, godz . 19 .30 
- scena kameralna - STRASZNE DZIECI
26 .09 so godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, godz . 19 .30 
- scena kameralna - STRASZNE DZIECI (premiera) 
27 .09 n d godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, godz . 19 .30 
- scena kameralna - STRASZNE DZIECI
29 .09 wt godz . 11 .00 PIĘKNA I BESTIA 
30 .09 śr godz . 11 .00 PIĘKNA I BESTIA
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