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Miasto Gdynia oraz 
Asseco Prokom Gdynia 
zapraszają na „Mistrzow-
skie Otwarcie” w prawdzi-
wie gwiazdorskim stylu. 5 
października o godzinie 
19.00, podczas oficjalnej 
prezentacji drużyny za-
wodnicy Tomasa Pace-

sasa zmierzą się w spotkaniu towarzyskim 
z jednym z gigantów europejskiego basketu, 
drużyną CSKA Moskwa! Zoran Planinic, 
Trajan Langdon czy JR Holden, to tylko 
niektóre gwiazdy jakie staną naprzeciw 
naszych koszykarzy podczas tego prestiżo-
wego pojedynku. Emocje koszykarskie to jak 
zapewniają organizatorzy nie jedyne atrakcje 
przygotowane dla kibiców koszykówki w Trój-
mieście. Czas naszym gościom umili również 
znany na całym świecie, brytyjski wokalista 
– Craig David oraz grupa taneczna „VOLT” 
Agustina Egurroli.

Cena biletów na to spektakularne wyda-
rzenie to 10 złotych - bilet normalny oraz 5 
złotych – bilet ulgowy. Asseco Prokom oraz 
Fundacja Ryszarda Krauze przekaże na 
cele charytatywne między innymi całkowity 
wpływ z biletów z tej imprezy. Pierwszym z 
nich będzie remont oddziału pediatrycznego 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Re-
dłowie, natomiast drugim wsparcie pomocy 
dla siedmioletniego Kubusia chorego na 
ostrą formę białaczki. Uroczyste otwarcie 
sezonu rozpoczniemy już od godziny 17.00 
kiedy przed Halą Sportowo – Widowiskową 
„Gdynia” nasi kibice wezmą udział w licznych 
konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Serdecznie zapraszamy! �

Mistrzowskie otwarcie

Wpływ światowego kryzysu na polską go-
spodarkę, nowe zjawiska i trendy w sektorze 
turystycznym oraz rozwój przestrzeni miej-
skich, to główne tematy IX Międzynarodowe-
go Forum Gospodarczego, które odbędzie 
się 9 października (piątek) w Gdyni. 

Wśród prelegentów znaleźli się przed-
stawiciele firm, instytucji i uczelni z Danii, 
Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji  
i Niemiec (szczegóły dotyczące Forum za-
mieszczamy na str. 2 „Ratusza”).  �

Gdynia to port smaków, w którym spotyka-
ją się potrawy z różnych tradycji kulinarnych. 
Już niedługo będzie można się o tym prze-
konać. Od 2 do 4 października odbędzie 
się wielkie święto gdyńskich restauracji, 
czyli I Weekend Kulinarny Gdyni. 

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce 
opracowało i wdrożyło miejski Szlak Kulinar-
ny. Jest to pomysł na zwiedzanie miasta przy 
jednoczesnym poznaniu jego bogatej oferty 

kulinarnej. Restauracje na Szlaku są położo-
ne w sąsiedztwie najciekawszych gdyńskich 
atrakcji. Dlatego przechadzkę po centrum 
miasta możemy  połączyć z poznawaniem 
specjałów kulinarnych przygotowanych 
przez restauratorów na Szlaku.

Ponadto w Centrum Gemini będzie moż-
na podziwiać pokazy „LIVE COOKING” w 
wykonaniu blisko 30 mistrzów kuchni, a każ-
da restauracja biorąca udział w Weekendzie 
Kulinarnym przygotuje specjalne promocje. 

Przygotowano również dodatkową atrak-
cję – „happy hours”. W określonych porach 
w restauracjach na Szlaku będą serwowane 
mini dania w promocyjnej cenie 5 zł. Na 
rekordzistów, którzy odwiedzą i skosztują 
potrawy z największej ilości restauracji, 
będą czekały atrakcyjne nagrody (dokładny 
program „happy hours” oraz I Weekendu 
Kulinarnego na str. 2 „Ratusza”). 

Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://www.kulinarnagdynia.pl/ .  �

Poznaj Gdynię od kuchni

Projekt „Rozbudowa systemów kanali-
zacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na 
obszarze Gdyni” otrzymał dofinansowanie 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 (działanie – Gospodarka wod-
no-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. 
mieszkańców). 

Inwestycja, którą miasto przygotowało 
wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji, ma na celu zapewnienie 
dostaw wody i odbioru ścieków z obszarów 
rozwojowych Gdyni położonych w dziel-
nicy Chwarzno-Wiczlino. Inwestycja ma 
rozpocząć się w II kwartale 2010 r., zaś jej 
zakończenie przewidywane jest na IV kwar-
tał 2011 r. Przedsięwzięcie zakłada budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 
18,5 km, dwóch przepompowni ścieków 
wraz z drogami dojazdowymi i eksploata-
cyjnymi oraz sieci wodociągowej o długości 
ok. 10,5 km. 

Realizacja projektu, współfinansowanego 
przez Unię Europejską, ułatwi inwestowanie 
na terenach Gdyni – Zachód, zaś w przypad-
ku istniejącej zabudowy pozwoli zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe i podłączyć budynki 
do kanalizacji sanitarnej. Nowy projekt jest 
kontynuacją rozwoju infrastruktury wodno-
ściekowej w Gdyni. Jego realizacja wpłynie 

Kolejne duże pieniądze UE na inwestycje

W imieniu Stowarzyszenia Amazonek 
Gdyńskich serdecznie zapraszamy do 
udziału w Marszu Różowej Wstążki - Mar-
szu Życia i Nadziei, który odbędzie się w 
Gdyni 10.10.2009 r. o godz. 12.00. 

Dzień 10 października jest Ogólnopolskim 
dniem Walki z Rakiem Piersi, a Marsz jest 
manifestacją kobiet, które pokonały choro-
bę. Nasze wspólne uczestnictwo w Marszu 
będzie wyrazem ludzkiej solidarności ze 
wszystkimi, którzy propagują działania słu-
żące ochronie zdrowia.

Warto dodać, że rak piersi jest najczę-
ściej występującym nowotworem złośliwym 
u kobiet. Co roku zapada na tę chorobę 12 
tys. Polek. Prawie połowa z nich umiera, 
bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Rak 
piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% 
uleczalny.  �

Marsz z Amazonkami

W dniach 11 - 15 października 2009 r. 
w Gdyni odbędą się uroczystości upamięt-
niające 70. rocznicę wysiedlenia Polaków, 
mieszkańców Gdyni, ze swoich domów przez 
Niemców - jesienią 1939 r. Szczegółowy pro-
gram uroczystości zamieścimy w kolejnym 
wydaniu „Ratusza”, 9 października 2009 
roku. �

70. rocznica wysiedleń

na podniesienie dostępności do dobrej jako-
ści wody oraz przyczyni się także do ochrony 
wód Zatoki Gdańskiej przed zanieczysz-
czeniami. Długofalowo, przedsięwzięcie ma 
na celu ułatwienie dostępu do obszarów 
rozwojowych, charakteryzujących się dużą 
dynamiką wzrostu pod względem liczby 
ludności i działalności gospodarczej. 

Koszt projektu szacowany jest na około 
44,8 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu 
Spójności wyniesie ok. 18,9 mln zł. �

R A T U S Z
ISSN 1232-6623

INFORMACJE  RADY  I  PREZYDENTA  GDYNI
2 października 2009 r. - 8 października 2009 r. (Nr 921 - rok XVIII)



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 921	 Gdynia, 2 października 2009 r. - 8 października 2009 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Centrum Nauki EXPERYMENT wraz ze 
Stowarzyszeniem Twórców Gier „Games 
Fanatic”  zaprasza w dniach 3-4 październi-
ka 2009 r. na Gdyńskie Spotkania z Grami 
Planszowymi. Na gości czeka kilkadziesiąt 
stołów i ponad 100 planszówek, od prostych 
gier imprezowych po zaawansowane strate-
gie. W czasie spotkań poznamy zasady gier 
planszowych, a także wybierzemy grę naj-
lepszą dla siebie. Zapraszamy całe rodziny, 
młodzież i dorosłych, a także najmłodszych, 
którzy będą mogli spędzić czas w specjalnie 
przygotowanym dla nich kąciku. 

Udział w spotkaniu w ramach biletu 
wstępu 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 
interaktywnej wystawy EXPERYMENTU). 
Więcej informacji o gdyńskich spotkaniach 
z grami planszowymi na http://www.games-
fanatic.pl/gramy/

Centrum Nauki EXPERYMENT,  Pomorski 
Park Naukowo – Technologiczny, al. Zwycię-
stwa 96/98, Gdynia – Redłowo  (teren byłej 
zajezdni autobusowej) czynne jest od wtorku 
do niedzieli (oprócz poniedziałków) w godzi-
nach 10.00 – 16.00, w środę w godzinach 
10.00 – 20.00, www.experyment.gdynia.pl �

EXPERYMENT gier

W ramach Forum odbędą się trzy panele 
dyskusyjne:

Gdynia, Hotel Nadmorski, godz. 9.00-
16.00 - Panel Przestrzeń Miejska, na 
którym zostaną przedstawione współczesne 
uwarunkowania i możliwości kreowania 
atrakcyjnych, tętniących życiem przestrzeni 
miejskich. Dobrze zagospodarowana prze-
strzeń jest wizytówką miasta i czynnikiem 
wpływającym na konkurencyjność miejsca. 
Przyciąga nie tylko turystów, ale i inwestorów 
oraz nowych mieszkańców.

 Najważniejszym celem panelu, obok 
przekrojowego przedstawienia zagadnienia, 
jest umożliwienie nawiązania kontaktów 
i zainspirowanie uczestników do dalszej 
współpracy.

Gdynia, Hotel Nadmorski, godz. 9.00-
16.00 - Tematem Panelu Turystycznego 
będą nowe zjawiska oraz dynamiczne zmia-
ny zachodzące na rynku usług turystycznych 
i marketingu terytorialnego. Panel został 
podzielony na cztery bloki:

- Turystyka wirtualna - podróże bez granic 
(zjawiska wirtualizacji podróży turystycznych 

oraz przeżyć i korzyści, które otrzymuje 
odbiorca dzięki cyfrowym czy fabularnym 
atrakcjom i interakcjom);

- Bariery informacyjne w marketingu te-
rytorialnym - jak je przełamywać? (sposoby 
pozyskiwania efektywnej, możliwie rzetelnej 
informacji z rynku, dotyczącej m.in.: zmian 
w stylach życia, przewidywania i oceny 
trendów, metod badania i oceny wizerunku 
destynacji turystycznych);

- Innowacje w przemyśle czasu wolnego 
- turystyka inteligenta zdobywa rynek (inno-
wacje w marketingu terytorialnym, dotyczą-
ce m.in.: e-marketingu, strategii i metodo 
czytelnego oraz efektywnego oznakowania 
miasta, a także wykorzystania GPS-u do roz-
wijania potencjału produktów turystycznych, 
w tym tematycznych szlaków oraz atrakcji 
miast i regionów);

- Bariery społeczne i cywilizacyjne 
- historia kilku ważnych przypadków (jak 
przełamywać bariery społeczne i cywiliza-
cyjne w relacjach i komunikacji na styku 
różnych kultur oraz na płaszczyźnie człowiek 
– maszyna, blok obejmuje m.in. prezentację 

nowych możliwości w zakresie komunikacji 
opartych na współczesnych generacjach 
translatorów mowy oraz awatarach – wirtu-
alnych postaciach do komunikacji z turystą 
czy klientem).

Gdynia, budynek Prokom, godz. 9.00 
- 15.30 - W ramach Panelu Gospodarka 
Morska, jako wprowadzenie do rozważań 
branżowych, ogólny stan i perspektywy 
polskiej gospodarki wobec skutków kryzysu 
światowego omówią Mirosław Gronicki 
i Jerzy Hausner – ministrowie finansów i 
gospodarki w rządzie premiera Marka Belki. 
Przedstawione zostaną również: strategia 
portu uniwersalnego na czas kryzysu z 
punktu widzenia Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia, przyszłość polskiego przemysłu 
stoczniowego, skutki kryzysu dla  świa-
towych armatorów oceanicznych i drogi 
obrane w strategiach przetrwania i rozwoju, 
przyszłość firm z branży TSL (Transport-
Spedycja-Logistyka) w warunkach zmienia-
jącej się gospodarki światowej.

Szczegóły dotyczące forum: http://www.
forum.gdynia.pl/. �

Forum Gospodracze - 9.10.2009 r.

9 października (piątek) w Sali Rady 
Miasta Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się 
konferencja naukowa „Rola psa asystują-
cego we wspomaganiu aktywności osób 
niepełnosprawnych w aspekcie społecznym 
i prawnym”. 

Celem konferencji jest całościowa analiza 
roli psa asystującego w kontekście noweliza-
cji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. „O rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych”, która dotyczy 
wstępu osób niewidomych oraz niepełno-
sprawnych ruchowo z psami asystującymi 
do miejsc publicznych. Konferencja zakłada 
przybliżenie postanowień tej nowelizacji. 
Udział  w wydarzeniu zadeklarowały niemal 

wszystkie organizacje specjalizujące się w 
szkoleniu psów asystujących.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: 
Andrzej Kłosiński (behawiorysta, psycho-
log, specjalista terapii zachowania zwierząt, 
założyciel AmiChiem), Nina Bekasiewicz 
(terapeuta, psycholog, Prezes Fundacji Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJA-
CIEL) i Aneta Graboś (pionier w dziedzinie 
szkolenia psów w Polsce, Prezes Fundacji 
DOGIQ, autorka gdyńskiego programu 
„Pies w wielkim mieście”). Konferencja jest 
częścią gdyńskiego programu edukacyjno-
informacyjnego „Pies w wielkim mieście”, 
który uwzględnia różne aspekty obecności 
psów w środowisku miejskim. �

Rola psa asystującego - konferencja 

Program I Weekendu Kulinarnego 
Gdyni

2.10.2009 (piątek)  
godz. 12.00 - 22.00 - promocje i atrakcje w 

30 restauracjach na szlaku kulinarnym;
Centrum Gemini I piętro – Skwer Ko-

ściuszki:
godz. 16.00 - 17.00 - pokazy kuchni fran-

cuskiej, chińskiej, włoskiej i greckiej,
godz. 17.00 – prezentacja Szlaku Kulinar-

nego Centrum Gdyni.
3.10.2009 (sobota)
godz. 12.00 - 22.00 - promocje i atrakcje w 

30 restauracjach na szlaku kulinarnym; 
Centrum Gemini I piętro – Skwer Ko-

ściuszki:
godz. 12.00 - 15.00 - pokazy 10 kucharzy 

ze Szlaku - kuchnia polska i międzynaro-
dowa,

godz. 15.00 - 16.00 -„Atelier SMAKU” 
– pokaz autorski gwiazd KUCHNIA.TV 
– kuchnia wegetariańska,

godz. 16.00-17.00 - warsztaty i porady 
kulinarne, w tym „kuchnia dla dwojga”.

4.10.2009 (niedziela)
godz. 12.00 - 22.00  - promocje i atrakcje 

w 30 restauracjach na szlaku kulinarnym 
Centrum Gemini I piętro – Skwer Ko-

ściuszki:
godz. 12.00 - 15.30 - pokazy 10 kucharzy 

ze Szlaku – kuchnia świata,
godz. 15.30 - 18.00 - warsztaty i konkursy 

dla dzieci,
godz. 18.00 - 19.00 - Wieczór Kulinarny 

z nagrodami i muzyką.
HAPPY HOURS w gdyńskich restau-

racjach:
Hollywood  Diner nd godz. 13.00 - 16.00, 

Tokyo Sushi nd godz. 12.00 - 15.00, Bar-
bados pt 11.00 - 14.00, Thai Hut pt 14.00 
- 16.00, sb 13.00 - 15.00, nd 13.00 - 15.00, 
Calipso sb 14.00 - 17.00, nd 14.00 - 17.00, 
Trafik sb 17.00 - 20.00, Coco nd 13.00 -
15.00, Boolvar pt 17.00 - 20.00, Bohema sb 
15.00 - 18.00, Moshi Moshi Sushi pt 12.00 
- 15.00, Kapitan Cook pt 12.00 - 15.00, sb 
12.00 - 15.00, Del Mar nd 12.00 - 15.00, El 
Greco pt 16.00 - 18.00, sb 16.00 - 18.00, 
A-Dong sb 14.00 - 17.00, La Marée sb 
15.00 - 18.00, Santorini sb 12.30 - 14.30, 
nd 18.30-20.30, Monte sb 16.00 - 18.00, nd 
16.00 - 18.00, Gustus sb 16.00 - 18.00, nd 
11.00 - 13.00, La Fortuna sb 12.00 - 15.00, 
Pod Dębem pt 14.00 - 16.00, Pueblo pt 12.00 
- 14.00, sb 12.00 - 14.00, La Vita pt 16.00 
- 19.00, Taj Mahal pt 14.00 - 16.00, Moon pt 
14.00 - 16.00, Petit Paris sb 15.00 - 18.00, 
Eureka sb 17.00 - 21.00.

W jeden weekend możemy poszerzyć 
swoje kulinarne gusta, wybrać miejsce, gdzie 
czujemy się najlepiej. 

Z każdego odwiedzanego lokalu warto 
zabrać specjalny smakowy exlibris – na-
klejkę. Dzięki takiej pamiątce zmysłowych 
wrażeń dłużej nie zatrze czas, a podczas 
niedzielnego finału akcji wśród tych, którzy 
uzbierali ich najwięcej, losowane będą cenne 
nagrody. �

I Weekend Kulinarny - program

Rektor i Senat Akademii Morskiej w 
Gdyni serdecznie zapraszają mieszkańców 
Gdyni na inaugurację roku akademickiego  
2009/2010 która odbędzie się 4 październi-
ka 2009 roku (niedziela) w Gdyni przy al. 
Jana Pawał II (miejsce cumowania żaglowca 
szkolnego „Dar Młodzieży”).

Rozpoczęcie uroczystości - godz. 11.00
W trakcie inauguracji  odbędzie się pre-

mierowe wykonanie WIELKIEJ FANFARY 
MORSKIEJ Jerzego Maksymiuka.

Utwór został skomponowany specjalnie 
przez Mistrza z okazji rozpoczęcia uroczy-
stych obchodów 90-lecia Polskiego Szkol-
nictwa Morskiego oraz 100 - lecia  Daru Po-
morza. Wykonany zostanie przez muzyków 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach. �

Akademia Morska 
inauguruje rok 2009/10
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Fundacja „Gdyński Most Nadziei” za-
prasza gdynian chorych na nowotwory, do 
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
w ramach programu Akademii Walki z 
Rakiem.

6 października (wtorek) o godz. 11.00  - 
zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy 
wsparcia dla osób z diagnozą choroby 
nowotworowej.

GRUPA WSPARCIA, to miejsce gdzie 
zdobędziecie Państwo wiedzę na temat 
mechanizmów powstawania chorób jak i 
procesów zdrowienia. Poznacie praktyczne, 
psychologiczne narzędzia i metody radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach dnia codzien-
nego. W atmosferze zrozumienia i bezwa-
runkowej akceptacji, ale przede wszystkim 
wśród osób z podobnym doświadczeniem, 
wypracujecie własne formy funkcjonowania 
w codzienności, zmienionej na wskutek 
diagnozy choroby nowotworowej. Uczest-
niczący w grupach wsparcia prowadzonych 
przez psychologa, zdobywają racjonalną 
wiedzę na temat choroby nowotworowej, 
jak i sposobów radzenia sobie w trudnej 
sytuacji, jaką jest proces chorobotwórczy, 
rozwiązują dylematy związane z decyzją o 
podjęciu działań zmierzających do mobili-
zacji organizmu jak i wzmocnienia układu 
immunologicznego.

Podczas sesji terapeutycznych Uczestni-
cy mają niepowtarzalną okazję wypowiedze-
nia i rozwiązania trapiących ich problemów. 

Praca z przekonaniami, uświadamianie 
sobie znaczenia własnych stanów emocjo-
nalnych na procesy intra- i interpersonalne, 
redukcja stresu poprzez wypracowanie tech-
nik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych 
połączonych z wizualizacją, usprawnianie 
procesu komunikacji – to zaledwie kilka ele-
mentów programu, jakie oferuje Akademia 
Walki z Rakiem swoim Uczestnikom.

Cotygodniowe spotkania grup wsparcia 
dla chorych, w ramach programu Akademii 
Walki z Rakiem, odbywają się w siedzibie 
Fundacji „Gdyński Most Nadziei” przy ul. 
Władysława IV 51 w Gdyni.

Serdecznie zapraszamy rodziny i naj-
bliższych osób chorych do uczestnictwa w 
terapiach rodzinnych jak również w grupie 
wsparcia dla rodzin i bliskich.

7 października ( środa)  o godz. 10.15  
(Młodzieżowy Dom Kultury) -  zapraszamy 
na pierwsze spotkanie z terapią tańcem 
i ruchem czyli choreoterapią w ramach 
programu Akademii Walki z Rakiem. Zapra-
szamy wszystkich, u których wykryto raka, 
rodziny, bliskich i przyjaciół, niezależnie od 
wieku i płci, na zajęcia terapii tańcem.

Taniec to doskonała forma rehabilitacji 
fizycznej, duchowej i emocjonalnej, pod-
czas zajęć z terapeutką tańcem odkryje-
cie w sobie pokłady możliwości i szans, 
odzyskacie siły witalne i nauczycie się je 
wzmacniać. Choreoterapia to także nauka 
relaksu, gromadzenia pozytywnej energii i 

odnajdywanie w sobie oraz innych nowych 
dróg, nadziei i pozytywnego nastawienia do 
siebie i świata.

Zajęcia odbywać się będą w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, przy ul. Bema 33 ( vis a 
vis Urzędu Miasta Gdyni ).

Ponadto w Fundacji: poradnictwo indywi-
dualne, dostępni specjaliści (po wcześniej-
szym umówieniu):

• psycholog,
• dietetyk,
• wizażystka,
• pracownik socjalny,
• duchowny,
• porady prawne,
• fizjoterapeuta.
Zapisy przyjmuje Anna Rasińska, pod 

numerem 0 694 652 159.
Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, jako 

jedyna w Gdyni organizacja pozarządowa, 
realizuje ogólnopolski program Akademii 
Walki z Rakiem, wspierając osoby chore na 
nowotwory, ich rodziny i bliskich.

Fundacja nie jest organizacją nastawioną 
na zysk. Program Akademii Walki z Rakiem 
finansowany jest ze środków budżetu Miasta 
Gdyni, z odpisów 1% podatku na rzecz Fun-
dacji oraz dobrowolnych wpłat i darowizn.

Jeśli chcesz pomóc, zapraszamy na stro-
nę: www.mostnadziei.pl. Wspólnie możemy 
budować Most Nadziei. �

Jesień na Gdyńskim Moście Nadziei...

Medale dla małżeństw
28.09.2009 roku w gdyńskim Urzędzie 

Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Przyznaje je prezydent RP.

Medale otrzymali:
Antonina i Edward Kuberscy - 60 lat, 

Stanisława i Józef Wojdyniakowie - 58 lat, 
Wanda i Kazimierz Czechowscy - 55 lat, 
Teresa i Jerzy Birn - 55 lat, Leonarda i Witold 
Małachowscy - 55 lat, Jadwiga i Kajetan 
Kostenccy - 54 lat, Zofia i Michał Hołojuch 
- 52 lat, Regina i Czesław Wolniakowie - 51 

lat, Irena Regent-Jakusz i Warcisław Jakusz 
- 50 lat, Barbara i Władysław Kudarenko - 50 
lat, Krystyna i Bogusław Polakowscy - 50 lat, 
Cecylia i Stanisław Motyczyńscy - 50 lat, Jo-
anna i Sylwester Wiśniewscy - 50 lat, Jadwi-
ga i Longin Czepułkowscy - 50 lat, Jadwiga i 
Henryk Wencelowie - 50 lat, Marta i Zbigniew 
Hinc - 50 lat, Janina i Wacław Wojakowscy 
- 50 lat, Helena i Spiro Steriowscy - 50 lat, 
Genowefa i Edward Mielko - 50 lat.

Jubilaci od Miasta w prezencie otrzymali 
albumy, kwiaty i dyplomy.  �

1 października otwarto Ośrodek Rehabili-
tacji „Wyrównywanie Szans” w Gdyni Obłużu 
(ul. Białowieska 1), który powstał z inicjatywy 
Fundacji Ochrony Praw Dziecka. 

Już w 2006 roku w ośrodku  prowadzono 
krótko i długoterminową rehabilitację dla 
dzieci i osób niepełnosprawnych (zwłaszcza 
z rodzin dysfunkcyjnych), jednak budynek 
wymagał remontu i dalszej rozbudowy. W 
tym roku podpisano umowę najmu na kolej-
ne pomieszczenia.

Ośrodek realizuje: projekt dla seniorów 
oraz bezpłatną rehabilitację dla dzieci 
(współfinansowane przez Miasto Gdynię), a 
także bezpłatną rehabilitację osób dorosłych 

(współfinansowana przez  Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w Gdańsku).    

Obecnie z bezpłatnych zabiegów reha-
bilitacji korzysta 80 dzieci i młodych ludzi 
(w wieku 7-18 lat), w tym 90% na wózkach 
inwalidzkich, a także około 100 dorosłych 
niepełnosprawnych (projekt finansowany 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych). 50 seniorów 
korzysta z projektu „Organizacja czasu 
wolnego Gdynia 55+”. 

Rehabilitacja dla dorosłych prowadzona 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
- 15.00 a dla dzieci i młodzieży – w godz. 

15.00-18.00.
Rehabilitacja - wyrównywanie szans to 

przede wszystkim integracja dzieci i osób 
niepełnosprawnych z porażeniem mózgo-
wym i innymi wadami wrodzonymi oraz 
pomoc w ich przystosowaniu do życia w 
społeczeństwie. W ofercie znajduje się sze-
roki wachlarz specjalistycznych zabiegów 
rehabilitacyjnych, jak również bezpłatna 
pomoc specjalistów – ortopedy, neurologa, 
rehabilitanta i psychologa.

Zainteresowane osoby proszone są o 
kontakt pod nr telefonu: (058) 625 00 87 
(od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-
18.00). �

Otwarcie Ośrodka Rehabilitacji „Wyrównywanie Szans” na Obłużu

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok aka-
demicki 2009/2010. 2 października (piątek) o 
godz. 12.00 w auli Akademii Morskiej odbę-
dzie się uroczysta inauguracja nowego roku 
akademickiego Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

W tym roku na Uniwersytet zapisało się 
ponad 300 nowych studentów. Dołączyli 

oni do grona 1378 ubiegłorocznych słucha-
czy. Uczestnicząc w wykładach, seniorzy 
rozwijają, a także często odkrywają swoje 
zdolności i zainteresowania, dzięki czemu 
dążą do zachowania dłuższej sprawności i 
samodzielności. W Gdyni jest ponad 10 tys. 
seniorów, którzy korzystają z różnych form 
aktywizacji. �

Startuje Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Hufiec Pracy 11-12.10.2009 r. w Gdyni 
zaprasza młodzież w wieku 16 - 18 lat na 
warsztaty teatralno- happeningowe „Wyjście 
z cienia”. Projekt warsztatów realizowany i 
finansowany jest z europejskiego programu 
„Młodzież w działaniu” .

W trakcie realizacji projektu można po-
znać nowych ludzi, rozwinąć własne zdol-
ności i wyobraźnię. 

W programie:
- zabawy integracyjne, 
- podstawy tańca, happeningi, 
- występy przed szerszą publicznością, 
- wyjazdy do ośrodków teatralnych i wiele 

innych atrakcji.
Spotkania odbywają się na ul Śląskiej 53 

(budynek Gdynia House) we wtorki o godz. 
16.00.

Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu 
(058) 661 30 26, kom. 0 509 531 750) lub 
mailowo: hp11-12@neostrada.pl �

Warsztaty teatralne           
dla młodzieży
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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. W październiku dy-
żury będą pełnić: 5.10 - Jacek Ziółkowski, 
12.10 - Arkadiusz Bilecki, 19.10 - Kamil 
Góral, 26.10 - Krzysztof Jasiak. 

Informujemy, iż wraz z radnymi dyżu-
rować będą funkcjnariusze Policji i Straży 
Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10 ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 
na dyżury radnych, w kazdą środę w godz. 
17.00 - 18.00: 7.10 - Stanisław Skłodowski, 
14.10 - Piotr Rojek, 21.10 - Edward Kacz-
marczyk, 28.10 - Elżbieta Wróbel. 7.10 
- w godz. 16.00 - 17.00 dyżurować będzie 
radny miasta - Paweł Stolarczyk, 14.10 w 
godz. 17.00 - 18.00 dyżurować bedzie radny 
miasta Marcin Horała. 7.10 i 21.10 w godz. 
17.00 - 18.00 dyżurować będą funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej.

***
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 każdą 
środę w godz. 17.00 - 18.00 w biurze przy 
ul. Witomińskiej 8. I tak: 7.10 - Katarzyna 
Kondraciuk.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w 
godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 
8.10 - Lech Woltersdorf, 15.10 - Barbara 
Cichosz, 22.10 - Mariusz Butowski, 29.10 
- Zenon Roda, 5.11 - Teresa Dyszlewicz, 
12.11 - Rafał Daniluk, 19.11 - Lech Wol-
tersdorf, 26.11 - Ewa Kusio. W każdy 2 
czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dy-
żur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra infor-

muje mieszkańców o dyżurach radnych 
w biurze rady w każdy poniedziałek w 
godz.17.00-18.00.5 i 12.10 dyżuruje wice-
przewodnicząca Ł. Marzec, 19.10 - radna  
B. Barbarowicz., 26.10 - radny Janusz 
Edward, 2.11 radny M.Wnętrzak, 9.11 - 
radna J. Niwińska-Płocka 16.11 - radna B. 
Barbarowicz.

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, iż w 

dniu 5 października 2009 roku, w siedzibie 
rady-  Gdynia ul. Staffa 10, dyżury pełnią : 
16.00 -18.00 radna miasta Mirosława Boru-
sewicz, 17.00 - 19.00 radny dzielnicy Michał 
Łowkiel, a od 17.00 do 18.00 dyżur pełnią 
przedstawiciele Straży Miejskiej.

***
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: 8.10 - Ewa Bałdyga, 15.10 
- Ireneusz Drapaluk, 22.10 - Bolesław 
Augustyniak, 29.10- wiceprzewodnicząca 
ZD Irena Koszucka.

W każdy pierwszy wtorek m-ca w godz. 
15.30 - 16.30 dyżur pełni radny Miasta Sła-
womir Kwiatkowski. Ponadto w każdy trze-
ci czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur 
pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

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

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

W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 
– 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury – 8.10 
- Beatrice Betlejewska, 15.10 - Krzesław 
Kowalski, 22.10 - Piotr Czapliński, 29.10 
- Marek Krause. 

Przewodnicząca – mgr Jolanta Roszczy-
nialska w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 13.00 – 15.00 w biurze Rady. Wi-
ceprzewodniczący – Krzesław Kowalski 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17:00 – 18:00 w biurze Rady. Ponadto 
można umówić się na spotkanie w innym 
terminie za pośrednictwem biura Rady. W 
każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 
17.00 – 18.00 udzielane są społecznie przez 
mgr Doriana Masłowskiego informacje i 
opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
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: 14.10 - Marek Hojda, 21.10 - Bar-
tosz 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. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 
dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Guraz-
da 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 zaprasza-
my na dyżury strażników miejskich. W każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny 
miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w 
poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, 
czwartek w godz.15.00 - 19.00, piątek w 
godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym czasie 
dyżury pełnią: 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: 7.10. – Tadeusz Myszka, 14.10. 
– Renata Pacholarz, 21.10. – Mariusz Pa-
jąk, 28.10. – Małgorzata Pettkowska.

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 mie-
siąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.

Funkcjonuje także forum dyskusyjne pod 
adresem www.witomino.phorum.pl.

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że biuro czynne jest we wtorki i 
środy w godz. 11.00 - 18.00. Biuro mieści się 
w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67. 

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

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

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. �

Trwają jesienne wystawki

11 września ruszyła II edycja Ogólno-
polskich Indywidualnych i Drużynowych 
Zawodów w Programowaniu Gdynia Infor-
matics Cup 2009/2010, ogłoszonych przez 
Prezydenta Miasta Gdyni, Stowarzyszenie 
TALENT oraz firmę ProgMan. 

Zawody przeznaczone są dla gimnazjali-
stów i licealistów, którzy mogą zmierzyć się 
z zadaniami opracowanymi według standar-
dów olimpijskich.

W I edycji konkursu wzięło udział ponad 
450 osób z całej Polski, z czego w finało-
wej rozgrywce znalazło się trzydzieścioro 
uczniów z Gdyni, Bydgoszczy, Wrocławia 
i Szczecina, którzy nie tylko poczuli smak 
zwycięstwa, ale otrzymali też wysokiej klasy 
sprzęt elektroniczny.

W tym roku na zwycięzców również 
czekają atrakcyjne nagrody, których fun-
datorem jest Prezydent Gdyni – miasta 
postrzeganego jako jedno z wiodących 
centrów edukacji informatycznej w Polsce 
i Europie. To właśnie Gdynia w kwietniu 
2008 roku gościła młodych informatyków z 
północnej i środkowej Europy, będąc gospo-
darzem i współorganizatorem XIV Bałtyckiej 
Olimpiady Informatycznej. W Gdyni co roku 
odbywają się gale laureatów ogólnopolskiej 
Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, 
w której nagrody główne funduje Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej. W Gdyni wreszcie 
kształcą się młodzi mistrzowie algorytmiki - 

zwycięzcy i medaliści światowych konkursów 
i olimpiad.

Zadania oraz oprogramowanie spraw-
dzające do konkursu przygotowuje Sto-
warzyszenie TALENT (www.talent.edu.pl), 
które zajmuje się kształceniem młodych 
informatyków podczas obozów, warsztatów 
i turniejów. Uczniowie, biorący udział w dzia-
łaniach Stowarzyszenia, na swoim koncie 
mają 100 medali zdobytych w krajowych i 
międzynarodowych olimpiadach i zawodach 
informatycznych. Wśród tych niezwykłych 
talentów znajduje się Filip Wolski, który jako 
pierwszy Polak został zwycięzcą Międzyna-
rodowej Olimpiady Informatycznej (Meksyk, 
2006) i uzyskał tytuł mistrza świata.

Bazę technologiczną dla przeprowa-
dzenia zawodów zapewnia firma ProgMan 
(www.progman.com.pl), produkująca przyja-
zne programy wspomagające zarządzanie 
w oświacie. 

Zachęcamy do udziału w zawodach, 
których przebieg obejmuje rozwiązywanie 
zadań on-line, a także finały, które rozegrane 
zostaną w Gdyni w lutym 2010 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółowym terminarzem i nowym regulaminem 
turnieju, dostępnym na www.youngcoder.
pl.

Stowarzyszenie TALENT, siedziba:ul. 
Bosmańska 28a/1, 81-116 Gdynia, biuro: al. 
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. �

Konkurs dla młodych informatyków

Klub Filmowy zaprasza w dniach: 2 - 7 
października o  godz. 20.00 na film pt.: „Wino 
truskawkowe”. Kraj: Polska, Słowacja, gatu-
nek: dramat, komedia, rok produkcji: 2008, 
reżyser: Dariusz Jabłoński, występują: Jiří 
Macháček, Jerzy Radziwiłowicz, Maciej 
Stuhr.

Wino truskawkowe to komedia obycza-
jowa wprowadzająca nas w magiczny świat 
prawdziwego środka Europy. Miłość, zbrod-
nia, pokuta są tu naturalnymi składnikami 
życia, tak jak pory roku. 

Główny bohater, Andrzej, porzuca wiel-
komiejskie życie i przenosi się na galicyjską 
prowincję, aby tam odnaleźć wewnętrzny 
spokój i harmonię...

Bilety: 10 zł. 
Szczegóły: www.klubfilmowy.pl �

W poprzednim numerze Ratusza poda-
liśmy wyniki konkursu „Gdynia w Kwiatach” 
w skali miasta i dwóch Rad Dzielnic. W 
bieżącym numerze rozstrzygnięcie konkursu 
„Gdynia w kwiatach” - dodatkowe wyróżnie-
nia Rady Dzielnicy Śródmieście. 

Komisja Konkursowa w składzie: Adam 
Borodo - przewodniczący Komisji, Urszula 
Pronobis - członek Komisji przyznali wyróż-
nienia w następujących kategoriach:

Podwórka kamienic, bloków (jako całość)- 
2 nagrody po 500 zł

-  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Pułaskiego 2.

- Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz 
Dom” przy ul. Władysława IV 38.

II. Fragment Podwórka (trawnik, gazon, 
klomb, kwietnik)- 1 nagroda - 500 zł

- Antonina Kozłowska ul. Władysława 
IV 38

III. Posesja indywidualna
- Brak zgłoszeń.
IV. Piękny i zadbany balkon - 3 nagrody 

po 500 zł
- Barbara Pieluszczak ul. Świętojańska 

8
- Małgorzata Kosińska ul. Władysława 

IV 23/22
- Małgorzata Rink ul. Wójta Radtkego 

30/3
Gratulujemy! �

Gdynia w kwiatach w dzielnicy Śródmieście

Doskonale spisali się młodzi pływacy KS 
„Delfin” Gdynia podczas Korespondencyj-
nych Mistrzostw Polski 10-11 lat. 

Podczas tej imprezy zdobyli łącznie 7 
medali.

4 złote medale wywalczył 11 latek Mate-
usz Arndt. Podopieczny trenera Przemy-
sława Czoków był bezkonkurencyjny na 
dystansach 100, 200 m st. dowolnym oraz 
50, 100 m st. motylkowym. Dzięki temu po-
prawił on swoje osiągnięcie z zeszłego roku, 
gdzie podczas tej imprezy zdobył 3 medale 
(złoto, srebro, brąz).

 Wśród 10 latków dwukrotny tytuł Mistrza 
Polski przypadł Michałowi Laskowskiemu, 
podopieczny trenera Artura Ziniewicza 
zwyciężył rywali z całej Polski na dystansach 
w stylu grzbietowym - 100 i 200 m. 

Tytuł Wicemistrza Polski zdobył 11 letni 
Błażej Mańczak. Obronił on swoje miejsce 
z ubiegłego roku na dystansie 200 m st. 
grzbietowym.

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów 15-
letnich z bardzo dobrej strony zaprezentowa-
ła się Aleksandra Janssen, której niewiele 
zabrakło do medalu na 50 m st. dowolnym., 
ostatecznie zajmując 6 miejsce.  �

7 medali pływaków 
Delfina

Miło nam przekazać informację, że „Li-
meryk Kolejarski” gdynianina Grzegorza 
Lewkowicza – muzyka, satyryka, autora 
tekstów i lidera zespołu „Kamraci”, zajął trze-
cie miejsce w konkursie „Higieja na Trakcie 
Królewsko-Cesarskim”.

Oto on: LIMERYK KOLEJARSKI
Raz po Trakcie Królewsko-Cesarskim,
Dziadek w mundurze szedł kolejarskim.
Higiei wypił wody
I nagle stał się młody…
- dziś gra w miejscowym klubie piłkar-

skim.
Konkurs zorganizował Urząd Miasta Po-

znania, z okazji powrotu studzienki Higiei na 
plac Wolności przed Biblioteką Raczyńskich 
w Poznaniu.  Zadaniem konkursowym było 
ułożenie krótkiego wierszyka w formie np. 
limeryku, fraszki, odnoszącego się do po-
wrotu postumentu.

Grzegorz Lewkowicz to wielokrotny 
laureat konkursów poetyckich i satyrycz-
nych, m.in.: w Gdyni - „O grudę bursztynu” 
i „Strusie jajo”, Gniewinie - „Energia satyry” 
i „Gniewińskie pióro”, Radzyniu Podlaskim 
- „Biały miś”, Olecku - Konkurs Ekologiczny, 
a także w Australii - I Polonijny Konkurs 
Satyryczny. �

Limeryk gdynianina 
nagrodzony w Poznaniu

Tura
jesienna SANIPOR METALPOL

03.10 Orłowo, Mały Kack Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

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

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

24.10 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

W Klubie Filmowym
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5.10 o godz. 20.00 w Klubie Ucho roz-
pocznie się koncert DagaDana. Polsko- 
ukraińska mieszanka folku jazzu i elektroniki 
powraca do Gdyni po tegorocznym występie 
na Heineken Open’er Festival

Skład grupy: Daga Gregorowicz (Polska) 
–wokal, elektronika, Dana Vynnytska (Ukra-
ina)- wokal, instrumenty klawiszowe, Mikołaj 
Pospieszalski (Polska)- kontrabas.

Organizator: Klub Muzyczny Ucho.
ul. Św. Piotra 2 http://www.ucho.com.pl �

Na skutek znacznego spadku popytu na 
liniach komunikacji miejskiej do/z Stoczni 
Gdynia, z dniem 1 października 2009 r. trasy 
wszystkich linii autobusowych prowadzących 
dotychczas do/z pętli „Stocznia Gdynia” przy 
ul. Czechosłowackiej zostają skrócone do 
Dworca Gł. PKP. 

Dotyczy to linii 103 i 134 oraz wszystkich 
kursów na liniach: 133, 140, 160 i 172, wy-
konywanych na przedłużonych trasach, tj. 
do i/lub ze Stoczni Gdynia. 

Zlikwidowany zostaje także w całości 
kurs linii 172 o godz. 5.00 z Kaczych Bu-
ków do Stoczni Gdynia, wykonywany w dni 
powszednie. 

Wszystkie skrócone kursy linii 134 będą 
wykonywane z oznaczeniem linii 133, tym 
samym linia 134 zostaje zlikwidowana. 

Do/z pętli „Stocznia Gdynia” kursować 
będą jedynie trolejbusy linii: 23, 24, 710 i 
723. Rozkłady jazdy tych linii pozostają bez 
zmian. 

Z uwagi na znikome wykorzystanie, z 
dniem 1 października 2009 r. zlikwidowana 
zostaje późnowieczorna, całotygodniowa 
para kursów na ul. Polskiej: 

- kurs linii 172 o godz. 21.44 z przystanku 

„I Urząd Skarbowy” do Dworca Morskiego, 
- kurs linii 700 o godz. 22.06 z Dworca 

Morskiego do Kaczych Buków. 
W związku ze zmianami tras i reorganiza-

cją rozkładów jazdy ww. linii autobusowych, 
nieznaczne zmiany obejmą również linie: 

- 104 - w dni powszednie zlikwidowany 
zostaje kurs dojazdowy o godz. 6.09 z przy-
stanku „3 Maja” do Domu Marynarza, 

- 109 - w soboty dotychczasowy kurs o 
godz. 5.45 z przystanku „Gdynia Dworzec 
Gł. PKP - Morska” na Babie Doły będzie 
wykonywany od początku trasy, tj. od pętli 
„Węzeł F. Cegielskiej” (odjazd z pętli o godz. 
5.34), 

- 700 (kursy zjazdowe do Kaczych Buków) 
- w dni powszednie zlikwidowany zostaje 
kurs o godz. 17.25 z Chwarzna Sokółki, 
uruchomione zostają natomiast kursy o 
godz. 13.48 w dni powszednie z Węzła F. 
Cegielskiej oraz o godz. 21.51 we wszystkie 
dni tygodnia z Dworca Gł. PKP, 

- 760 (kursy dojazdowe do Węzła F. Ce-
gielskiej) - w dni powszednie zlikwidowany 
zostaje kurs o godz. 17.46 ze Stoczni Gdy-
nia, uruchomiony zostaje natomiast kurs o 
godz. 17.45 z Chwarzna Sokółki. �

Uwaga! Zmiany w komunikacji miejskiej

W „Uchu” gra muzyka

Dużym sukcesem zakończył się start 
Joanny Mitrosz w Uniwersjadzie, która od-
była się  w dniach 5 - 12 lipca 2009 r. w Bel-
gradzie. Absolwentka Zespołu Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących zajęła dziesiąte 
miejsce w wieloboju i ósme w finale układu 
ze wstążką.

Joanna potwierdziła także swoją dobrą 
formę podczas odbywającego się w Mińsku 
w dniach 20-24.08 2009 r. Pucharu Świata. 
W wieloboju zajęła 8 miejsce. Startowała tak-
że we wszystkich finałach, zajmując kolejno: 
5 miejsce w układzie ze skakanką, 6 miejsce 
w układzie z obręczą, 7 miejsce w układzie z 
piłką, 7 miejsce w układzie ze wstążką.

Mistrzostwa Świata w Mie (Japonia) w 
dniach 2-12.09.2009 r. to kolejny udany 
występ Joanny, która udowodniła, że jest 
najlepszą polską gimnastyczką w ostatnim 
dziesięcioleciu. Absolwentka ZSSO zajęła 
10 miejsce, a w poszczególnych układach 
w wąskim finale 24 zawodniczek zajęła 
następujące miejsca: układ ze skakanką 
- 10  miejsce, układ  z  obręczą -  7 miejsce, 
układ  z piłką - 12  miejsce, układ ze wstążką 
- 10 miejsce.

Wraz z koleżankami ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego, Angeliką Paradowską 
i Joanną Narolską, zajęła 12 miejsce w 
punktacji drużynowej.

Trenerem Joanny Mitrosz jest pani Alicja 
Urbaniak, choreografem Barbara Pituch, 
a stronę muzyczną układów opracowuje 
Renata Patoka-Pękala.  �

Nasze gimnastyczki             
w świecie 22 września br. jury spośród wszystkich 

propozycji nadesłanych drogą elektroniczną, 
lub złożonych w Biurach Obsługi Klienta 
wybrało 10 haseł promujących komunikację 
miejską, których autorzy zostaną uhono-
rowani miesięcznymi biletami ważnymi w 
sieci ZKM w Gdyni. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które wzięły udział w konkursie a 
ze zwycięzcami skontaktujemy się wkrótce w 
celu ustalenia szczegółów odbioru nagród.

Oto 10 nagrodzonych propozycji (osiem 
haseł i dwa wierszyki - nagrody równorzęd-
ne).

 - „Autobusik do mamusi, autobusik do 
babuni. Chroń Przyrodę! To jest zalecenie 
Unii.” (hasło p. Bronisławy);

- „Z komunikacją miejską bliżej” (hasło 
p. Jacka);

- „Jak do pracy spieszysz się, wsiądź w 
autobus no i jedź! A jak wolisz możesz biec.” 
(hasło p. Manueli);

- „ZKM Gdynia – nowoczesność i ekologia 
w jednym” (hasło p. Leszka);

- „ZKM Gdynia = Zwiększamy Komunika-
cyjne Możliwości” (hasło p. Michała);

- „Zamiast Korkować Miasto – Zaufaj Ko-

munikacji Miejskiej” (hasło p. Bernarda);
- „Nic nie stoi na przeszkodzie, by autobus 

był dziś w modzie” (hasło p. Małgorzaty);
- „Kto z ZKM podróżuje, oszczędza czas i 

środowiska nie truje” (hasło p. Danuty);
- „Gdy chodzenie wciąż piechotą
Nie jest już dla Ciebie cnotą,
Gdy zapalić nie chce motor
Gdynia, Rumia, Hel czy Sopot -
ZKM-u popłyń flotą”. (hasło – wierszyk 

p. Jarosława);
- „Czy cenisz sobie czas i wygodę,
pewność dojazdu w każdą pogodę?
Oto jest właśnie sposób wspaniały-
miły dla oka, niebiesko - biały
bus albo trajtek niskopodłogowy.
Niech Ci ekologia nie zaprząta głowy-
on napędzany prądem lub gazem – 
chronisz środowisko za każdym razem.
A czy to lato czy też zima
w środku masz zawsze przyjemny kli-

mat.
Wszystko to dla Ciebie za tak niewiele-
- ZKM Gdynia Twoim przyjacielem. (hasło 

– wierszyk p. Gabrieli). �

Wyniki konkursu z okazji „Dnia bez Samochodu”

Centrum Kultury w Gdyni Przystań 
Poetycka „Strych” ogłaszają VIII Gdyński 
Przegląd „Połowy Poetyckie 2009”.

W ramach Przeglądu odbędą się dwa 
konkursy:

- konkurs jednego wiersza,
- konkurs na zestaw wierszy.
Konkurs jednego wiersza:
Do udziału w konkursie zapraszamy 

wszystkich twórców. Warunkiem uczest-
nictwa jest osobiste odczytanie jednego 
niepublikowanego wiersza i złożenie czy-
telnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. 
Konkurs odbędzie się w czwartek, 19 
listopada 2009 o godz. 19.00  w kawiarni 
„Strych” w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście 
od  ul. S. Żeromskiego). Pula nagród wynosi 
1000 zł.

Konkurs na zestaw wierszy:
Do udziału w konkursie zapraszamy 

wszystkich twórców z terenu całej Polski. Na-
leży nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w 
pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, 

dotąd niepublikowanych i nienagradzanych 
w innych konkursach. Wiersze należy opa-
trzyć godłem; do zestawu należy dołączyć 
zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym 
godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i 
nazwisko, adres, telefon i e-mail).

Prace należy nadsyłać do 6 listopada 
2009 r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
z dopiskiem „Przegląd Poetycki”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

nastąpi w piątek, 20 listopada 2009 r. o godz. 
19 w „Bohema Jazz Club” w Gdyni. Laureaci 
konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wier-
szy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową 
na koszt organizatorów.

W obydwu konkursach zostaną wręczone 
nagrody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród 
w obydwu konkursach wynosi 8000 zł.

Kontakt: Teresa Wojciechowska (058) 
664 73 77. Patronat prasowy - Radio 
Gdańsk. �

Startują „Połowy Poetyckie 2009” 

Z dniem 1 października zakończył swo-
ją działalność Bałtycki Punkt Informacji 
Turystycznej zlokalizowany przy alei Jana 
Pawła II. Jest to punkt sezonowy i ponownie 
zostanie otwarty 1 maja 2010 r.

Zapraszamy do odwiedzania całorocz-
nych punktów – Centrum Informacji Tury-
stycznej przy ulicy 10 Lutego 24, tel./fax. 
(058) 622 37 66 oraz  Miejskiej Informacji 
Turystycznej mieszczącej się na Dworcu 
Głównym PKP - Plac Konstytucji 1, tel./fax 
(058) 721 24 66, e-mail: gcit@gdynia.pl, it@
gdynia.pl. �

BPIT

4 października w Klubie MW „Riwiera”  
wystąpi Chór męski „Oktoich” – Chór Męski 
przy Cerkwi Prawosławnej św. Św. Cyryla i 
Metodego we Wrocławiu, jest pierwszym w 
Polsce zespołem, który oprócz działalności 
stricte kościelnej, rozpoczął także  koncer-
tową. Repertuar chóru stanowią hymny, 
teksty liturgiczne i ich muzyka w tradycji sło-
wiańskiej – Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, 
Polski Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także  
w jęz. greckim – z kręgu tradycji bizantyjskiej 
i Cerkwi Gruzińskiej.

Wstęp wolny. �

Chór w „Riwierze”
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W dniu 19.09.2009 r. „Eko Dolina” Sp. 
z o.o. zorganizowała pod TESCO w Gdyni 
Chyloni akcję pn. „Drzewko za sprzęt EE”.

Każda osoba, która tego dnia przyniosła 
pod TESCO zużyty sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny otrzymała w zamian sadzonkę 
drzewka oraz gadżety i ulotki informacyjne.

Akcja organizowana przez Spółkę po raz 
pierwszy w takiej formie odniosła olbrzymi 
sukces. Udało się zebrać aż 5 ton elektro-
śmieci!

Co to są te elektrośmieci? Elektrośmieci, 
to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
np. nieużywane, przestarzałe lub zepsute 
pralki, lodówki, komputery, telefony, świe-
tlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, 
sprzęt audio, żelazka, wiertarki itp. Zawierają 
one liczne substancje, które są szkodliwe 
wręcz trujące, jeśli wydostaną się z uszko-
dzonej lodówki, pralki, komputera czy innego 
urządzenia i przenikną do gleby. 

Elektrośmieci wyrzucone do zwykłego 
śmietnika powodują nie tylko zatruwanie 
środowiska naturalnego, ale również są 

zagrożeniem dla zdrowia ludzi.
Elektrośmieci zawierają min.: rtęć, 

kadm, związki bromu, dlatego nie można 
wyrzucać ich do śmietnika – grozi za 
to kara grzywny w wysokości do 5 tys. 
złotych. Elektrośmieci można bezpłatnie 
oddać w specjalnie utworzonych punk-
tach zbierania. Adresy punktów najbliż-
szych miejsca zamieszkania znajdziecie 
Państwo na stronie www.kzg.pl

Można się ich pozbyć także w sklepie, 
ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego 
samego typu.

Oddając swoje elektrośmieci do „Eko 
Doliny” lub Punktu Zbiórki Odpadów Nie-
bezpiecznych możesz być pewien, że 
Twoje elektrośmieci trafią do recyklera, 
który unieszkodliwi szkodliwe substancje i 
pozyska z nich fragmenty nadające się do 
ponownego użytku.

Na kolejną akcję zapraszamy już 
10.10.2009 r. przed Tesco w Gdyni Dąbro-
wie! �

Nowiny z Ekodoliny
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

***
YMCA Gdynia bardzo serdecznie zapra-

sza na wykłady z cyklu: latarnie morskie 
wybrzeża polskiego. Wykłady poprowadzi 
Apoloniusz Łysejko, hydrograf, komandor, 
aktywny miłośnik latarni morskich. 

Spotkania odbędą się w budynku YMCA 
przy ul. Żeromskiego 26 w Gdyni 12 paź-
dziernika oraz 16 listopada 2009 w godzi-
nach od 15.00 - 16.30.  �

Prelekcja i wykłady

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli 20 

września na Skwer Kościuszki z okazji Dnia 
bez Samochodu. Pragniemy podziękować 
sponsorom organizowanego z tej okazji 
konkursu: „Coco Cafe Club & Restaurant”, 
Multikino, Galeon „Dragon” oraz współorga-
nizatorowi - Centrum Gemini. �

1 września 2009 r. przy Biurze Ogrodnika 
Miasta Urzędu Miasta Gdyni po przerwie 
wakacyjnej rozpoczęła działalność „Zielona 
klasa”. Zajęcia przeprowadzane w jej ramach 
adresowane są do szkół podstawowych i 
gimnazjów. Mają na celu zapoznanie dzieci 
i młodzieży z tematyką zieleni w naszym 
mieście a w szczególności z:

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

Gdyni;
c) wykorzystaniem i funkcją drzew w życiu 

codziennym;

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

chorobami drzew;
f) pomnikami przyrody na terenie parku 

Kolibki;
g) tematyką pracy Biura Ogrodnika 

Miasta.
Zajęcia w „Zielonej klasie” prowadzone 

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

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

***
Uwaga - byli pracownicy i absolwenci Szko-

ły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Kra-
jowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40. Jubileusz 50 
- lecia Szkoły odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w 
uroczystościach proszone są o kontakt 
z sekretariatem Szkoły w celu uzyskania 
niezbędnych informacji: tel. (058) 620 66 64 
fax (058) 661 52 50, e-mail:ssp26gdynia@
wp.pl �

Ogrodnik miasta zaprasza szkoły

Jubileusze szkół

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich wraz z nauczycielami na 
specjalne lekcje w Domku Żeromskiego (ul. 
Orłowska 6).

 Uczniowie poznają życiorys i twórczość 
Stefana Żeromskiego – pisarza nazywanego 
„sumieniem polskiej literatury” oraz poszerzą 
swoją wiedzę historyczną. Głównym celem 
zajęć jest edukacja młodzieży i zachęcenie 
do poznawania Orłowa.

W domku, znanym dziś jako Domek Że-
romskiego, pisarz spędził wakacje w 1920 
r. Nad morzem przebywał też latem 1921 r., 
ale już nie w Orłowie, a w centrum Gdyni, 

w domu rybaka Augustyna Plichty na rogu 
dzisiejszych ulic Świętojańskiej i 10 Lutego 
(dom został zniszczony w czasie wojny).

W Domku Żeromskiego, który jest siedzi-
bą Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, można 
także oglądać stałą wystawę pt. „Wspo-
mnienie o Stefanie Żeromskim” - pamiątki 
związane z pisarzem i jego pobytem nad 
Bałtykiem. 

Termin lekcji jest dowolny. Zajęcia są 
bezpłatne.

Chęć udziału należy zgłaszać u pana 
Henryka Wiszniowskiego, tel. 0 609 469 
848. �

O Żeromskim w jego gdyńskim domku

Od lipca do listopada 2009 r. w klubie 
studenckim Bukszpryt Akademii Morskiej w 
Gdyni odbywają się warsztaty z programo-
wania i robotyki. Organizatorem jest AIESEC 
Polska. 

I tura zajęć odbyła się w wakacje. Wzięło 
w niej udział około 40 osób. II turę zaplano-
wano na miesiące październik – listopad.     

Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży 
klas gimnazjalnych, mieszkańców Gdyni. 
UWAGA! Zajęcia skierowane są także do 
osób niepełnosprawnych. Warsztaty, w 
języku angielskim, prowadzą wolontariusze 
z zagranicy. Nauka programowania odbywa 

się w oparciu o zestawy Lego Mindstorms 
– klocki Lego Technics wyposażone w sen-
sory umożliwiające interakcje z otoczeniem 
oraz serwomechanizmy wprawiające ma-
szynerię w ruch. 

Zajęciom towarzyszą prezentacje kulturo-
we przedstawiające kraje, z których pocho-
dzą wolontariusze prowadzący zajęcia. 

Warsztaty są dofinansowane z budżetu 
Miasta Gdyni. 

Wszelkich informacji udziela koordynator 
projektu – Paweł Kalata, tel. 0 501 515 
880. �

Gdyńskie warsztaty z programowania i robotyki

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. 
Gen. Maczka 1 w związku z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
zaprasza na Mszę św., która odbędzie się 
7.10.2009 r. (środa) o godz. 9.00 w kościele 
OO. Franciszkanów ul. Ujejskiego. Msza św. 
odprawiana będzie w intencji wszystkich 
Seniorów. �

Dla seniorów

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt OTOZ „Animals” zaprasza do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciap-
kowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A na 
Dzień Otwarty pod hasłem „Adoptując mnie 
– ratujesz mi życie”. W niedzielę (4 paź-
dziernika) w godzinach od 11.00 do 15.00 
na swych nowych właścicieli czekają psy 
duże i małe, kudłate i gładkie, jednokolorowe, 
w łaty lub przesiane. Z ogonkiem i bez, usza-
mi kłapniętymi lub stojącymi. 4 października 
to także Światowy Dzień Zwierząt. Nie jest 
to data przypadkowa. Upamiętnia Patrona 
Ekologów, Św. Franciszka z Asyżu. Światowy 
Tydzień Zwierząt trwa do 11 października 
2009 roku. Życie bez miłości nie ma sensu, 
a psy ze schroniska kochają podwójnie. Jeśli 
szukasz przyjaciela, jeśli szukasz bezwarun-
kowej miłości i oddania – odwiedź najbliższe 
schronisko dla bezdomnych zwierząt. �

Dzień Otwarty                    
w Ciapkowie
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Zapisy do...
Wszystkich gdynian, którzy ukończyli 45 

lat i w ostatnim półroczu stracili pracę ser-
decznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia 
współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W programie komputer, język 
angielski, wizerunek, negocjacje, spotkania 
z doradcą zawodowym i wiele innych. Infor-
macje i zapisy: EDUSTAR, ul. 10 Lutego 33 
(Cech Rzemiosł), tel. (058) 620 23 55, (058) 
782 02 58 kom. 0 603 979 621

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. 

Bema 33;  tel: (058) 622 83 72 zaprasza 
wszystkie chętne 4 i 5 latki do zabawy w 
pracowni „ Klub  Małolata”. Podczas zajęć 
dzieci rozwijają zdolności wokalne, ruchowe, 
plastyczne i matematyczne. Realizowany 
program jest zgodny z programem wycho-
wania przedszkolnego. Wolne miejsca w 
grupach:

- Grupa IV poniedziałki godz. 10.00-
12.15, piątek godz. 9.00 – 11.15,

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

Dodatkowo Rytmika i „ Liczące Szkra-
by” 

GRY PLANSZOWE -  Gra w planszówki, 
takie jak Osadnicy z Catanu, Carcassonne, 
Blokus, Ingenious czy Ticket to Ride gwaran-
tuje nie tylko  dobrą rozrywkę  , ale również 
uczy podejmowania decyzji i ryzyka oraz 
rozwija logiczne myślenie. Zajęcia w każdy 
wtorek i piątek od godz. 16.00 do 19.00. 

PRACOWNIA TEATRALNA - Niepo-
wtarzalne i wyjątkowe interpretacje tekstów 
literackich oraz wystawianie małych form 
teatralnych to propozycja dla młodzieży 
zainteresowanej teatrem. Podczas prób 
uczestnicy pracują nad ruchem scenicznym, 
emisją głosu, dykcją i improwizacją. Posłu-
gują się rekwizytami i grają w kostiumach, co 
wzbogaca ich poszukiwania twórcze. 

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat 
pod opieką znakomitej aktorki Hanny Kow-
nackiej odbywają się we wtorki i czwartki w 
godz. 16.30 – 18.30.

KLUB LITERACKI - Jest  zaproszeniem 
dla młodzieży, która lubi czytać i uprawiać 
twórczość poetycką oraz prozatorską. Celem 
zajęć jest nauka i doskonalenie warsztatu 
literackiego: poznanie i stosowanie różnych 
systemów wersyfikacyjnych, zastosowaniem 
tropów i figur stylistycznych. Zajęcia wzbo-
gacają umiejętność wypowiedzi, i poprawiają 
estetykę słowa. Zajęcia dla młodzieży w 
wieku 15 – 18 lat odbywają się w piątki godz. 
16.30 – 18.30. 

KLUB EUROPEJSKI - „Szafa projektów” 
– nowopowstały klub przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gdyni. Zajęcia realizowane 
w klubie skierowane są do młodzieży w wieku 
15 – 18 lat. Celem zajęć jest przygotowanie 
młodzieży do tworzenia i realizacji projektów 
lokalnych oraz międzynarodowych, konstru-
owania budżetów, pozyskiwania funduszy 
na realizację własnych pomysłów i pasji. 
Uczestnicy klubu będą mieli możliwość m.in. 
nawiązywania kontaktów z młodzieżowymi 
grupami zagranicznymi, kontaktu z wolon-
tariuszami europejskimi przebywającymi w 
Polsce, poznania Programów Europejskich 
współfinansujących działania młodzieżowe. 
Na spotkanie organizacyjne zapraszamy 8 
września  godz.17.00”.

„Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni za-
prasza wszystkie dzieci lubiące śpiewać  w 
wieku 6-8 lat, do zespołu wokalnego. Pod-
czas zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności 
wokalne i taneczne. Zajęcia odbywają się w 
poniedziałek w godz. 15.00.-16.30.

***
Dom Parafialny Parafii Św. Mikołaja Gdy-

nia, ul. Św. Mikołaja 1 zaprasza do zabawy 
w ramach: Kółka Dzieciastego, które bawi, 
uczy, kręci - Klub Rozwojowy dla Małych i 

Dużych Dzieci
- Dla dzieci w wieku przedszkolnym:  

angielski dla dzieci, zabawy muzyczno-
rytmiczne, zajęcia plastyczne, warsztaty 
wyobraźni,  zabawy logopedyczne, zabawy 
z instrumentami perkusyjnymi, organizujemy 
imprezy dla dzieci np. urodzinki

- Dla dzieci w wieku szkolnym: angielski 
dla dzieci, zabawy muzyczno-rytmiczne, 
zajęcia plastyczne, animator kreskówki i 
komiksu, zajęcia plastyczno-modelarskie, 
warsztaty wyobraźni, 

- Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: gim-
nastyka przy muzyce z elementami tańca, 
gimnastyka zdrowotna, witraże, ceramika 
z gliny, warsztaty teatralne, nauka tańca 
dla narzeczonych, przygotowanie do eg-
zaminów na Akademię Sztuk Pięknych, 
choreoterapia.

Informacje i zapisy: Tel. 0 504 038 470, 
e-mail: l.labudda@gmail.com

***
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 Wito-

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

***
Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” 

Gdynia Oddział PTTK Marynarki Wojennej 
ogłasza zapisydzieci od lat 6 i młodzieży 
do nauki i doskonalenia technik pływackich 
oraz pływania w płetwach od października 
2009. Zajęcia odbywają się w godzinach 
18.00 - 19.00 w poniedziałki, środy, piątki 
na brodziku i na pływalni 25 m na obiektach 
Zespołu Sportowego MW Gdynia - Oksywie, 
ul. Śmidowicza 73. 

Zapisy, informacje Krzysztof Saracen tel. 
0 668 124 060 , mail: ksaracen@o2.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. 

***
Uczniowski klub sportowy „Cisowa” 

Gdynia ogłasza nabór do szkółki piłkarskiej 
chłopców urodzonych w latach 2000 – 2004. 
Zajęcia odbywają się w każdą środę i piątek 
w godz. 16.00 – 17.00 Na hali sportowej ZS 
nr 9 (SP Nr 31) przy ul. Chylońskiej 227. Dla 
najlepszych szansa rozpoczęcia nauki w 
klasie sportowej. Zajęcia prowadzi wysoko 
wykwalifikowana kadra szkoleniowa. 

Tel. kontaktowy – 0 600 273 753.

***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 

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

Zajęcia odbywają się w Szkołach Pod-
stawowych: Nr 46 Gdynia - Karwiny III (ul.
Chwaszczyńska 26), Nr47 Gdynia - Dąbro-
wa (ul. Nagietkowa 73) oraz Nr 48 Gdynia 
- Chwarzno (ul. Jowisza 60).

Kontakt: (058) 621 41 35, 0 503 114 336; 
e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl; www.
ogniskomuzyczne.pl

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

na roczne kursy językowe przygotowane 
specjalnie dla Seniorów. Proponujemy 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, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego 

przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży 
i dorosłych na wszystkich poziomach na-
uczania. Gramatyka francuska w pigułce, 
przygotowanie do matury i DELF-u, konwer-
sacje z lektorem francuskim. TPPF Gdynia, 
Starowiejska 54/4  tel: (058) 621 91 15 
(16.00-19.30), e-mail:tppfgdynia@poczta.
onet.pl, www.tppfgdynia.pl

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francu-

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

***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza 

wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a 
także dorosłych - na zajęcia nauki gry na 
elektronicznych instrumentach klawiszowych 
- keyboard’ach. W ramach zajęć zaintereso-
wani zdobywają praktyczne umiejętności 
gry na instrumentach klawiszowych oraz 
niezbędną do gry wiedzę teoretyczną.

Do wyboru zajęcia grupowe (max. 3 
osobowe) 2 razy 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. Kaszubskim) 
sala 11 (I piętro). 

Zapisy na zajęcia pod nr tel. 0 601 65 03 
63 lub (058) 661 90 17.

***
Koordynator programu Szkoła Otwarta w 

ZS nr 15 na Chwarznie zaprasza dorosłych 
na nowe zajęcia artystyczne pn. BATIK 
– technika ręcznego zdobienia tkanin. 
Wszystkich chętnych zapraszamy 15 paź-
dziernika w godz. 17.00 - 19.00 do ZS nr 15 
na zajęcia otwarte, które poprowadzi autor 
programu Wanda Frąckowska. 

Zainteresowane osoby proszone są o 
kontakt telefoniczny z prowadzącą: kom. 0 
502 143 165; Tel. (058) 622 57 82, lub e-mail: 
wa.fra@vp.pl. �
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Na zdrowie!
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii: program sponsoro-
wany przez NFZ. Bezpłatne badanie przy-
sługuje Paniom (rocznik od 1940 do 1959), 
które nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Programem nie mogą być objęte kobiety 
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
piersi. Rejestracja telefoniczna lub osobista 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
- 16.00. Bliższe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu (058) 78 11 829.

***
„Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu”. Grupy rodzinne Al- Anon 
spotykają się:

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

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

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię  

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

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

***
VITA-MED Przychodnia Lekarska Pustki 

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

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 za-
prasza na bezpłatne badania USG bioderek 
dla dzieci po ukończeniu drugiego miesiąca 
życia (dla mieszkańców Gdyni).

Rejestracja telefoniczna (058) 664 39 19, 
lub osobista w pokoju nr 5.

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych; „rozwiązujesz 
problemy” przy pomocy alkoholu, skorzystaj 
z pomocy Klubu Samopomocy „Przyjazne 

Dłonie” dla osób cierpiących z powodu 
zaburzeń psychicznych i uzależnienia od 
alkoholu. Klub zaprasza na spotkania, które 
odbywają się w Gdyni przy ul.Traugutta 9 
(wejście na tyłach budynku Centrum Zdro-
wia Psychicznego) w poniedziałki od godz. 
12.00 do 16.00 oraz czwartki od godz. 12.00 
do 20.00 (tel. 0 507 64 39 31 oraz 0 601 20 
63 23).  Osoby nowo przybyłe - spotkanie w 
czwartki między godz. 12.00-14.00. Program 
finansowany przez Miasto Gdynia. 

***
 Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

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

- Anonimowi Depresanci , wspolnota-ad@
o2.pl tel. 0 514 668 785,

- Grupa „Optymiści” zaprasza na spotka-
nia  Gdynia ul. Św. Mikołaja 1 przy parafii 
Św. Mikołaja- Dom Katechetyczny, każdy 
piątek,  godz. 18.00.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

Gimnastyki Korekcyjnej zapraszają na bez-
płatną ocenę wad postawy u dzieci w wieku 
6 - 17 lat. Należy umawiać się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-
18.00: 

- 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

***
Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-

kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z 
budżetu Gminy) badania w zakresie wykry-
wania choroby nowotworowej piersi u kobiet 
w wieku 35 do 49 lat. Badania te przeprowa-
dzane są w gab. RTG i mammograficznym 
w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 59 (Przych.
Vita-Med). Rejestracja osobista lub telefo-
niczna pod numerem tel. (058) 623 36 37 od 
pon. do piątku w godz. od 9.00 do 19.00.

***
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. �

 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni, ul. Reja 2a informuje:

- o rozpoczynających się zajęciach 
„Szkoły dla rodziców”. Spotkania odbywać 
się będą w siedzibie ośrodka przy ul. Reja 2 
a w Gdyni. Najbliższe zajęcia odbędą się w 
dniach: 23.10.2009 r. w godz. 16.00 – 20.00 
(część I) oraz 24.10.2009 r. w godz. 9.00 
– 15.00 ( część II)  Temat zajęć: „Jak lepiej 
porozumiewać się z własnym dzieckiem? Jak 
poprawić kontakt rodzic – dziecko?”.

-  że od października 2009 r. rozpoczynają 
działalność nowe grupy w Przychodni Terapii 
Uzależnień w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 
3/5:

1. Grupa młodzieżowa dla osób ekspe-
rymentujących i używających szkodliwie 
substancji psychoaktywnych. 

W tej grupie młodzież będzie miała moż-
liwość zapoznać się z wiedzą o skutkach 
nadużywania substancji psychoaktywnych,  
nauczyć się jak spędzać czas w ciekawy i 
alternatywny sposób oraz jak radzić sobie z 
trudnymi emocjami.

2. Grupa dla rodziców osób eksperymen-
tujących i używających szkodliwie substancji 
psychoaktywnych.

Informacje dot. w/w grup można otrzymać 
w Przychodni Terapii Uzależnień w Gdyni , ul. 
Chrzanowskiego 3/5 ( tel.: 058 620 88 88 ).

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni  informuje, że w Przychodni przy ul. 
Reja 2a w Gdyni przyjmuje prawnik, który 
udziela porad dla osób uzależnionych oraz 
ich rodzin we wtorki i czwartki w godz. 16.30 
– 19.00 oraz pracownik socjalny, który udzie-
la pomocy dla osób uzależnionych oraz ich 
rodzin w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 
w godz. 16.00 – 19.00. �

OPiTU zaprasza

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 
Wielkopolskiej cz. dz. nr 336/114 km. 79 o 
pow. 116 m² przeznaczonej do wydzierżawie-
nia na okres 3 lat. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 
25.09.2009 r. do dnia 15.10.2009 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert                           
             dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego                                           

na realizację zadania: Aktywizacja gdyńskiej młodzieży

z terminem realizacji od 16.11.2009 r. do 30.11.2010 r.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi 130.000 zł.
W ramach realizacji zadania dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu aktywizację gdyńskiej 
młodzieży, grup młodzieżowych, posiadających duży potencjał oraz chęć realizacji własnych pro-
jektów. Działania wykonywane w ramach zadania muszą być nakierunkowane na te osoby, grupy 
oraz muszą służyć im pomocą organizacyjną, wsparciem merytorycznym oraz rzeczowym. 
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy do-
konywaniu wyboru ofert znajdują się w „Biuletynie Informacji Publicznej”, na stronach miejskiego 
portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Prezydenta - Gdyńskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31.
Można tam także konsultować oferty konkursowe.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 października 2009 roku do godziny 19.00 w Biurze 
Prezydenta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 listopada 2009 roku.

Dyrektor 

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: starsze-
go specjalisty, specjalisty w dziale finanso-
wo-księgowym – 1 etat.
Wykształcenie, praktyka zawodowa (niezbęd-
ne): wykształcenie minimum średnie ekono-
miczne, preferowana specjalność – rachun-
kowość, doświadczenie w gospodarowaniu 
majątkiem trwałym, minimum 4-letni staż pracy 
w księgowości - preferencje w księgowości 
budżetowej. Dokumenty należy złożyć w 
zamkniętych kopertach do 26 października 
2009 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, 
al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopi-
skiem „starszy specjalista, specjalista w dziale 
finansowo-księgowym”. Dodatkowe informacje 
można uzyskać u Głównego Księgowego  ZDiZ 
pod numerem telefonu: (058) 7612005

Zespół Szkół Budowlanych 

Gdynia, ul. Tetmajera 65 
poszukuje nauczyciela przedmiotów teore-
tycznych stolarskich. Tel. (058) 622 08 22.
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Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 
wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 
229/2 km. 94 o pow.1.800 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 18.09.2009 r. do dnia 08.10.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nie-
ruchomości przeznaczonej do wydzierżawie-
nia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 
116 A, wykaz nr 706/09/V/M, część działki nr 
2302/9 o pow. 83,50 m², oznaczonej na KM 
18, przeznaczonej do wydzierżawienia w try-
bie bezprzetargowym na czas oznaczony do 
01.11.2014 r., na działalność handlową.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na 
okres 21 dni od dnia 24.09.2009 r. do dnia              
15.10.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych – garaży stanowiących własność gminy Miasta Gdyni

oznaczenie 
garażu, nr i adres ABK 

pow. 
użytkow. 

opis garażu
oznaczenie hipoteczne 

wywoławczy czynsz najmu 
(miesięczny) 

1. ul. Bp. Dominika 3 – 21 
boks nr 28 
ABK Nr 3

ul. Abrahama 55  
16 m²

Boks garażowy murowany, wrota 
drewniane, znajduje się pod budyn-

kiem mieszkalnym, posiada instalację 
elektryczną oraz wodę. 

Położony na działce nr 597/234, KM 
59, KW 13152.

115 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
200 zł

minimalne
postąpienie:

1 zł

2. ul. Górna 23 – 27  boks 
nr 3

ABK Nr 3
ul. Abrahama 55  

19 m²

Boks garażowy murowany, wrota 
drewniane, znajduje się pod budyn-

kiem mieszkalnym, posiada instalację 
elektryczną oraz wodę.

Położony na działce 320/32, KM 61, 
KW GD1Y/00010860/7.

137 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
250 zł

minimalne
postąpienie:

1 zł

3. ul. Abrahama 6 
boks nr 1
ABK Nr 3 

ul. Abrahama 55 15,50 m²

Boks garażowy murowany, wrota 
drewniane, posiada instalację elek-

tryczną. Położony na działce
385, KM 54, KW 1275.

134 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
240 zł

minimalne  
postąpienie:

1 zł
4. ul. Z. Augusta 13 

boks nr 1
ABK Nr 3 

ul. Abrahama 55
18 m²

Boks garażowy murowany, wrota 
drewniane, znajduje się pod budyn-

kiem mieszkalnym, posiada instalację 
elektryczną, c. o. i wodę.

Położony na działce 394, KM 54, 
KW 13286.

155 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
270 zł

minimalne  
postąpienie:

1 zł

5. ul. Zgoda 4 – 6 
boks nr 3  
ABK Nr 3 

ul. Abrahama 55
15,40m²

Boks garażowy murowany, wrota 
drewniane.

Położony na działce nr 752/540, KM 
54, KW 13108 oraz na działce nr 

841/552, KM 54, KW 24757  

133 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
235 zł

minimalne  
postąpienie:

1zł
6. al. Marszałka Piłsud-

skiego 20 
boks nr 1
ABK Nr 4 

ul. Warszawska 67

17 m²

Boks garażowy murowany, wro-
ta drewniane, posiada instala-
cję elektryczną. Położony na 

działce nr  1539/57, KM 60, KW 
GD1Y/00089520/6  .

147 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
260 zł

minimalne  
postąpienie:

1 zł
7. ul. Leszczyki 158 

boks nr 2  
ABK Nr 4 

ul. Warszawska 67 
21 m²

Boks garażwy murowany, wrota drew-
niane, posiada instalację elektryczną. 
Położony na działce nr  817/87, KM 

25, KW GD1Y/00017305/8.

121 zł + VAT 22%
waloryzowany na dzień 
1 lutego każdego roku o 

wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług GUS

wadium:
210 zł

minimalne  
postąpienie:

1 zł
Informacja dodatkowa tożsama dla wszystkich nadmienionych garaży: Czynsz najmu płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku 
opóźnienia w zapłaceniu czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki. 
Przetarg odbędzie się 19 października 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105, na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. 
Wadium płatne gotówką w terminie do 16 października 2009 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do 
wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat 
organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat wynajmu garaży pod nr tel. (058) 668 85 12 lub (058) 668 85 13.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

na remont nawierzchni ul. Płk. Dąbka                                                                            
na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Czernickiego w Gdyni

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stro-
nie internetowej:  http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_58900.html  oraz  ftp://153.19.91.68/
zdiz/dabka
Termin składania ofert: do dnia 13.10.2009r. o godz. 9.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 7.30 – 15.30: w sprawach 
merytorycznych: Bogusław Moniuszko tel. (058) 761 20 23, Bożena Młodzianowska tel. (058) 
761 20 21, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska tel. (058) 761 20 87. 

Dyrektor IV LO w Gdyni
zatrudni od zaraz 
specjalistę d/s administracyjno-gospodar-
czych na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu, 
Szczegółowa treść ogłoszenia jest dostępna 
na stronie http/www.gdynia.pl/bip/jednostki/
info/4288_.html
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Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia 

przeznaczonych do wynajmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na działalność dowolną

Lp Adres KW Karta 
mapy Nr działki

Ob-
szar 
dział-

ki
w m2

Po-
wierzch-

nia 
lokalu w 

m2

Stawka 
wywo-
ławcza 
za w zł/ 

m2

Wa-
dium

w 
PLN

Admini-
strator

1.

ul. Morska 9-9a 
róg  

ul. Wolności 1a
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego

GD1Y/00013552/6 53
423/309
822/309
833/309

523
615
10

62,80 15 2.200 ABK nr 4

2.

ul. Morska 9-9a 
róg  

ul. Wolności 1a
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego

GD1Y/00013552/6 53
423/309
822/309
833/309

523
615
10

87,02 15 3.000 ABK nr 4

3.

ul. Morska 108 C 
lokal  przyległy do 

budynku wielo-
mieszkalnego

12385 49 588/1 709 55,75 15 2.000 ABK nr 4

4.

ul. Traugutta 2
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego
GD1Y/00005275/1

56

58

805/8
898/2

855/43
899/2
900/1

48
857/53

246
457
142
60

449
27
54

113,01 48 7.000 ABK nr 3

5.

ul. Traugutta 2
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego
GD1Y/00005275/1

56

58

805/8
898/2

855/43
899/2
900/1

48
857/53

246
457
142
60

449
27
54

151,30 
w tym 

piwnica
43,80

48
dla piw-
nicy 24

6.000 ABK nr 3

6.

ul. Traugutta 2 
lokal na parterze 
budynku wielo-

mieszkaniowego
GD1Y/00005275/1

56

58

805/8
898/2

855/43
899/2
900/1

48
857/53

246
457
142
60

449
27
54

160,08 
w tym 

piwnica
51,19

48
dla piw-
nicy 24

6.500
ABK nr  3

7.

ul. Świętojańska 
83-83 A -piwnica,  

wejście z klatki 
schodowej budyn-
ku wielomieszka-

niowego,      

GD1Y/00020678/7 56 995/71
992/70

213
213 12,00 10 120 ABK nr 3

8.
ul. Warszawska 

42 - 
piwnica w budynku 
wielomieszkanio-

wym

3829 53 211 400 20,20
5 100

ABK nr 4

9. ul. Widna 3 
-piwnica

GD1Y/00012509/3 65 307/140 1263 54,15 5 300 ABK nr 4

10.
ul. Wójta Radtke-

go 47- 
piwnica w    budyn-
ku wielomieszka-

niowym

GD1Y/00017360/1 53 899/19 527 39,04
10 400

ABK nr 3

11.
ul. Zgoda 1-11 –

piwnica w    budyn-
ku wielomieszka-

niowym

1359 54 1098/559 1201 17,44 8 150 ABK nr 3

PRZETARG odbędzie się dnia 27 października 2009 r.o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni
- Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  22%. 
- Czynsz najmu płatny jest miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca.
- Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu wraz z regulaminem przetargu zostaje wywieszony w siedzibie Urzędu Mia-
sta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/lokale 
(zakładka „najem lokali użytkowych” ).
- Informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, pokój 425 (IV piętro), tel. (058) 668 
89 44. Administracje Budynków Komunalnych udostępniają lokale celem zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości: ABK nr 3, ul. 
Abrahama 55, Gdynia, tel. (058) 621 73 72, (058) 620 51 38; ABK nr 4, ul. Warszawska 67 A, Gdynia, tel. (058) 621 02 70, (058) 620 46 48.
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Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III 
piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został 
wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 573/2  km. 95 o 
pow. 37m² przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres 1 lat. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 
21.09.2009r. do dnia 11.10.2009r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargo-
wej na rzecz Urszuli i Dariusza mał. Szczepań-
skich, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej, 
oznaczonych na km. 17 obręb Gdynia obręb 
Gdynia jako działka nr 613/1 o pow. 938 m² ; 
nr 400/56 o pow. 478 m² ; nr 653/1 o pow. 897 
m 2 i nr 654/1 o pow. 857 m², dla których Sąd 
Rejonowy w Gdyni prowadzi księgi wieczyste 
odpowiednio KW 53398 ; KW 53397; KW 
68838 i KW 65236.
Wykaz nr 705/2009/V/M stanowiący załącznik 
do zarządzenia Nr 12078/09/V/M Prezydenta 
Miasta Gdyni  z  dnia  15 września 2009  roku  
wywieszony  jest na okres 21 dni, od dnia 22 
września  do 12 października 2009 roku.

Dyrektor IV LO w Gdyni
zatrudni od 19.10 specjalistę d/s wynagro-
dzeń  w wymiarze 1/2 etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia jest dostępna 
na stronie http/www.gdynia.pl/bip/jednostki/
info/4288_.html

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu  w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni  na tablicy ogłoszeń  znajdującej 
się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieru-
chomości  przeznaczonej do wydzierżawienia  
na okres 3 lat położonej przy ul. Morskiej o 
powierzchni 8 m² oznaczonej na karcie mapy 
KM 49 jako część  działki nr 8. Przeznacze-
nie przedmiotu dzierżawy: pod lokalizację  
schodów zewnętrznych  i chodnika  do lokalu 
użytkowego. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Bankowiec”, Gdynia,                         

ul. 3 Maja 27-31 
zwraca się o składanie ofert na wykonanie 
renowacji okien i drzwi  w klatce III.
Oferty należy składać do 16 października 
2009 r. do Zarządu  Nieruchomości „Partner”, 
ul. Władysława IV 59/14,Gdynia  w godzinach  
pn - wt 12.00 - 16.00, czw - pt. 9.00 - 12.00.
Bliższych informacji udziela: Gabriela Urba-
nek, tel. 0 695 156 799.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150. 000 euro 

na wykonanie robót budowlanych polegających na                                                  
 „ Budowie Ośrodka Hipoterapeutycznego przy ul. Spółdzielczej  w Gdyni”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
21.09.2009r., sygn. numerem  325488-2009.
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę Ośrodka Hipo-
terapeutycznego w Gdyni, składającego się  z dwóch obiektów: ujeżdżalni z częścią  biurową oraz 
stajni na maksymalnie 32 konie o łącznej kubaturze 14.155,98 m³ i łącznej powierzchni  użytkowej 
2.152,09 m². CPV :  45111291-4,  45211300-2,  45220000-5,   
Szczegółowy zakres robót budowlanych określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą: 200 zł, w 
siedzibie Wydziału Budynków ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia  lub  pobrać ze strony internetowej 
www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.
Termin składania ofert – do dnia  12.10.2009 r. do godz. 11.00 w Wydziale Budynków Urzędu 
Miasta w Gdyni (IV piętro) ul. T. Wendy 7/9, 81-341Gdynia. 
Otwarcie ofert odbędzie się  12.10.2009r. o godz. 12.00 w pok. 48 w Wydziale Budynków Urzędu 
Miasta Gdyni (IV piętro), ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
180 dni od dnia podpisania umowy. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium 
na cały okres związania ofertą w wysokości 50.000 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania  ofertą 30 dni. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest  Danuta Winiarz fax. (058) 66 98 
931, Wydział Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony                                        
do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych                         

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

opis nieruchomości k. m., 
obręb

nr działki Po-
wierzch-

nia

KW Cena
wywo-

ławcza w 
PLN

Nieruchomość położona 
jest w Gdyni przy ulicy 

Sienkiewicza w dzielnicy 
Gdynia – Kamienna Góra  
Jest zabudowana murami 
oporowymi stanowiącymi 

umocnienie klifu.

56

G
D
Y
N
I
A 

 178/245   389 m² 2754 458.000 
Zapłata 
jedno-
razowa 
w ciągu 
21 dni 

od dnia 
przetargu 

wa-
dium:

45.800 
zł

mini-
malne 
postą-
pienie:
4.580 

zł
Przeznaczenie – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty 
strefą - 09 MN1- zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Przetarg odbędzie się 12 października 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu 
Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA 
BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 7 października 2009 
roku. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu 
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i 
jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nierucho-
mościami w pok. nr 336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu 
Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat 
sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 89 38.

Szkoła Podstawowa Nr 13                       
w Gdyni ul. Halicka 8 

zatrudni pedagoga szkolnego w pełnym 
wymiarze godzin na czas usprawiedliwionej 
nieobecności pedagoga szkolnego. 
Kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 
telefonu (058) 622 23 43 lub osobiście.

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 
zaprasza do składania ofert na rozebranie posadzek w prysznicach szkolnych, skucie betonu, 
nałożenie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie płytek ceramicznych. Powierzchnia pomieszczenia: 
30 m². Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny: (058) 620 56 55.
Termin składania ofert: 05.10.2009 r.

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: „Budowa ul. Radosnej w Gdyni”

W dniu 25.09.2009r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 332754 – 2009 oraz na stronie 
internetowej UM Gdyni 
Termin składania ofert – do dnia  16.10.2009r. do godz. 10.00 w  pokoju nr 230,  Sekretariat 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 400,00 zł można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego 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

Do 11 października 2009 r. melomani z 
Gdyni i nie tylko mogą posłuchać koncer-
tów w czterech kościołach w ramach XII 
Festiwalu Muzyki Sakralnej. Patronat nad 
tym wydarzeniem objął Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek.

2 października kościół NSPJ (ul. Armii 
Krajowej 46), godz. 18.00.

Juliusz Łuciuk – Oratorium „Św. Rafał 
Kalinowski – Pielgrzym Boży”, Joseph 
Haydn – Trauer Symphony, Elbląska Orkie-
stra Kameralna, chór „Bel Canto” (przyg. 
Marta Drózda), Przemysław Stanisławski 
(dyrygent), Anna Fabrello (sopran), Piotr 
Kusiewicz (tenor).

3 października kościół oo. Franciszka-
nów (ul. Ujejskiego 40), godz. 18.00.

hymny i teksty liturgiczne Kościoła Pra-
wosławnego, kompozycje M. Rimskiego-
Korsakowa, A. Wedela, P. Czesnokowa, D. 
Christova, D. Bortniańskiego, S. Rachmani-

nowa. Chór męski OKTOICH.
3 października kościół oo. Franciszka-

nów (ul. Ujejskiego 40), godz. 20.00.
Maciej Borowicz „Transitus - pamiątka 

śmierci św. Franciszka z Asyżu”, nabożeń-
stwo franciszkańskie (prosimy o przyniesie-
nie świec), Chór Franciszkańskiego Centrum 
Kultury w Gdyni, Chór Akademii Morskiej w 
Gdyni, zespół muzyki dawnej „Brovarius”, 
Liturgiczna Orkiestra Symfoniczna, Maciej 
Borowicz (śpiew), Bogna Swiłło (dyrygent).

4 października kolegiata NMP (ul. Armii 
Krajowej 26), godz. 18.00.

Romuald Twardowski – „Tryptyk Mariac-
ki”, Johann Sebastian Bach – Aria z Suity 
D-dur, Henryk Mikołaj Górecki – „3 utwory w 
dawnym stylu”, Johann Pachelbel – „Canon”, 
Jean Sibelius – „Valse triste”, Antonio Vival-
di – Koncert C-dur na skrzypce i smyczki, 
Francesco Geminiani – „La Folia”, Orkiestra 
kameralna Hanseatica. �

XII Festiwal Muzyki Sakralnej

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni zaprasza 9 października na pre-
mierowe przedstawienie otwierające sezon 
2009/2010: „Trawmaj zwany pożądaniem” 
(„A streetcar named desire”) Tennessee 
Williams’a.

Przekład: Eugeniusz Cękalski, Reżyse-
ria, opracowanie tekstu i przestrzeń scenicz-
na: Piotr Kruszczyński, Zdjęcia filmowe: 
Julian A. Ch. Kernbach, Kostiumy: Jola 
Łobacz, Muzyka i opracowanie dźwięko-
we: Rafał Kowal, Asystent reżysera: Olga 
Barbara Długońska, Asystent scenografa: 
Marta Koniczuk.

Obsada: Blanche – Beata Buczek-Żar-
necka, Stella – Katarzyna Bieniek, Stanley 

– Jarosław Sacharski (gościnnie), Mitch 
– Filip Frątczak, Inez – Dorota Lulka, Steve 
– Bogdan Smagacki, Doktor – Eugeniusz 
K. Kujawski, Pielęgniarka – Olga Barbara 
Długońska.

Jeden z najważniejszych w amerykań-
skiej literaturze tekstów opowiada historię 
życia Stelli i Stanleya Kowalskich, w którą 
wkracza siostra bohaterki – Blanche, nie-
przewidywalna, fascynująca, balansująca 
na styku kultury i natury – osobowość, za 
sprawą której miłość, namiętność i codzien-
ność nabierają nowych, zaskakujących 
kształtów i barw.

Ceny biletów: normalny - 30 zł, ulgowy 
- 25 zł, grupowy - 20 zł. �

Oddział Morski PTTK zawiadamia, że 
6.10.2009 r. o godz. 17.00 w Siedzibie 
Oddziału przy ul. 3 Maja 27, odbędzie się 
szkolenie dla opiekunów SKKT PTTK, na 
którym omówione zostaną zasady współ-
pracy opiekunów z O/M PTTK, program 
wycieczek i imprez oraz propozycje szkoleń 
dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2009/2010. 

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować 
e-mailem na adres: morski@gdynia.pttk.pl 
- do 30.09.2009 r. 

***
Komisja Ochrony Zabytków - Klub Spo-

łecznych Opiekunów Zabytków przy Od-
dziale Morskim PTTK w Gdyni informuje, że 
zebranie członków odbędzie się 2.10.2009 r. 
o godz. 17.00 w Oddziale Morskim PTTK w 
Gdyni przy ul. 3 Maja 27. W programie spo-
tkania m.in. otwarcie wystawy fotograficznej  
pt. „Zabytki Architektury” - wybranych miast 
Dolnego Śląska oraz krajobrazów okolic 
Ślęzy. Autorem zdjęć i wystawy jest prze-
wodniczący Klubu - Bolesław Okuniewski. 
Spotkanie wspólne z Instruktorami Krajo-
znawstwa PTTK. Zapraszamy członków 

(posiadających legitymacje Społecznego 
Opiekuna Zabytków) oraz wszystkich sym-
patyków i miłośników sztuki i zabytków.

***
Z okazji Międzynarodowego Dnia Space-

ru Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M PTTK 
w Gdyni zaprasza na wycieczkę w sobotę 
10 października 2009 r. na trasie: Bojano 
– Wiczlino zakończoną ogniskiem. 

Zbiórka o godz. 9.45 pętla ZKM Nr 191 
Gdynia Dąbrowa-Tesco. 

Odjazd ZKM nr 191 do Bojana o godz. 
9.48. Ilość km 8, powrót około godz.15.00. 
Zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowa-
nej. Zapraszamy wszystkich chętnych w tym 
osoby niepełnosprawne.

***
Klub Tur. Kolarskiej „ Na Fali” im E. Jezio-

rowskiego zaprasza wszystkich rowerzystów 
do wzięcia udziału w imprezie turystycznej 
3.10 - spotkanie rowerzystów Gdynia Chy-
lonia, godz. 10.00, prowadzący- Izabela i 
Jerzy Formella. 0 507 068 060. 

Szczegóły dostępne na: www.nafali.tury-
styka.pl. �

Tramwaj zwany pożądaniem - premiera 

Wiadomości turystyczne
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1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Teatr Gościnny zaprasza  11.10.2009 
roku do Teatru Muzycznego w Gdyni na 
godz. 19.00 na spektakl pt: „Filozofia po 
góralsku” wg ks J.Tishnera.

Scenariusz, reżyseria i wykonanie Irena 
Jun i Wiesław Komasa oraz Anna Buczek 
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 Je-
rzego Maksymiuka oraz  muzykę ludową.

Irena Jun i Wiesław Komasa stworzyli 
doskonały duet, pisząc scenariusz, reżyse-
rując i grając w Teatrze Studio w „Filozofii 
po góralsku”, zrealizowanej według książki 
legendy księdza profesora Józefa Tischnera. 
W pełnych humoru esejach autor ten wykła-

dał systemy pierwszych filozofów w prze-
kładzie na wspaniałą podhalańską gwarę. 
Ubarwione anegdotami filozoficzne doktryny 
trafiły na znakomitych wykonawców.

Dwójka aktorów wspieranych przez parę 
młodych „górali” w pięknych ludowych stro-
jach, kłócąc się trochę i przekomarzając, pro-
wadzi nas przez świat efektownie i dowcipnie 
uproszczonej Tischnerowskiej myśli.

Skrzydlatych słów w tym przedstawieniu 
nie da się wyliczyć. Tekst Tischnera roi się 
od złotych myśli góralskich. Niektóre filozo-
ficzną prawdę ukrywają w dowcipie. „Dusza 
trzyma człeka w kupie”. „Ciałem się zajmuj, 
bo dusza i tak nieśmiertelna”.

Bilety: Kasy Teatru Muzycznego:
(058) 621 60 24
Przedsprzedaż: 60 zł
W dniu spektaklu: 70 zł
Informacja: (058) 664 69 60. �

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- 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).

***

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 Fo-
tografii 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 Ge-
mini, zaprasza do 15 października na wy-
stawę Jolanty i Zbigniewa Chromiec pt. 
„Współczesna Gdynia w malarstwie”, którzy 
jako jedyni podejmują tematykę wędrówki 
po klimatycznych zakątkach nowoczesnej 
Gdyni. Interesuje ich również: portret, mar-
twe natury, kwiaty, początki lotnictwa. Artyści 
plastycy, konserwatorzy zabytków, dyplomy 
zdobyli na UMK w Toruniu w 1991 roku. 
Jolanta Chromiec, absolwentka Liceum Pla-
stycznego w Jarosławiu (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, spe-
cjalizują się w unikatowych realizacjach dla 
koneserów w kraju i za granicą.

Z powodu przeniesienia Galerii Malarze 
Gdyni na I piętro obok Jarmarku Rękodzieła 
wystawa Jolanty i Zbigniewa Chromiec  czyn-
na będzie dłużej o prawie dwa tygodnie. 

Wstęp wolny, codziennie w godz.12.00-
20.00. 

***
W dniach 3 - 4 października (sobota i 

niedziela) w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w 
Gdyni, ul. Tatrzańska 35 w godzinach 10.00 
- 14.00 odbędzie się wystawa zdjęć „Zlot 
żaglowców” autorstwa Jerzego Gucia.

Częśc zdjęc można zobaczyc na stronie
http://jerzy.guc.net.pl/foto

***
Galeria Debiut serdecznie zaprasza 

na jubileuszową wystawę znakomitej trój-
miejskiej  ceramiczki, rzeźbiarki, malarki i 
graficzki Janiny Karczewskiej Koniecznej. 
Autorka jest absolwentką gdyńskiego liceum 
plastycznego, oraz gdańskiej WSSP. Jest 
laureatką wielu prestiżowych konkursów. 
Zdobyła m.in I Nagrodę na De L`associaton 
Francaise d`Aktion Artistique,którą wręczył 
sam Pablo Picasso. Wystawa zorganizowa-
na została z okazji 50 - lecia pracy twórczej 
artystki. Wernisaż wystawy odbędzie się 
6.10 o godz. 12.20. 

Wystawa potrwa do 23.10.2009 r.
Galeria Debiut Zespół Szkół Plastycznych 

ul. Orłowska 8 Gdynia - Orłowo.
***

Do 27 listopada 2009 roku w godz. 7.00  
- 23.00 w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni 
Orłowie oglądać można prace Nataszy 
Piskorskiej. 

Wernisaż wystawy odbędzie s ię 
9.10.2009r. o godzinie 18.00. 

Wstęp wolny.
Osoby zainteresowane sztuką Nataszy 

Piskorskiej jej realizacje mogą zaboczyć na 
stronie: http://nataszapiskorska.bloog.pl/ �

Teatr Gościnny zaprasza

Wystawy

Bohema Jazz Club zaprasza w niedzielę 
11.10.2009 r. o godz. 19.00 na koncert ze-
społu: Coffee Sound, w składzie:„Domek” 
Dominik Masalski - voc, „Qdłaty” Łukasz 
Osypiuk- gitara,voc, „Huffy” Michał Wojt-
czuk- piano, „Kwacho” Maciej Kwaśniew-
ski- drum, Wojtek Sawicki- bass.

Wstęp na koncert 10 zł (bilety do nabycia 
przed koncertem). �

Bohema zaprasza...

Repertuar teatralny
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 

2 .10, piątek godz . 11 .00 PIĘKNA I BESTIA, musical
2 .10, piątek godz . 19 .00  STRASZNE DZIECI, czarna kome-
dia dla dorosłych
3 .10, sobota godz . 20 .00  FOOTLOOSE - wrzuć luz!, musical
4 .10, niedziela godz . 19 .00  FOOTLOOSE - wrzuć luz!, 
musical
6 .10, wtorekgodz . 19 .00 FOOTLOOSE - wrzuć luz!, musical
7 .10, środa godz . 19 .00  FOOTLOOSE - wrzuć luz!, musical


