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Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, Prezydent Miasta Gdynia, 
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Muzeum Miasta Gdynia zapraszają na uro-
czystości upamiętniające 70. rocznicę wysiedlenia Polaków, miesz-
kańców Gdyni, z ich domów przez niemieckich okupantów - jesienią 
1939 roku. Oto program uroczystości:

11 października 2009 r. (niedziela):
- godz. 12.30 – kościół NSPJ w Gdyni, Msza św. w intencji wy-

siedlonych gdynian, którzy zmarli, zostali rozstrzelani, zamordowani, 
zginęli na wysiedleniu oraz tych, którzy powrócili do ukochanego 
miasta,

- godz. 14.00 – Muzeum Miasta Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1, 
otwarcie wystawy pt. „Gdynia 1939. Losy Miasta i Ludzi”,

- godz. 16.00 – Klub „Kotwica”, Basen Jachtowy, spotkanie oko-
licznościowe członków Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych,

13 października 2009 r. (wtorek):
- godz. 12.00 – dworzec PKP Gdynia Główna Osobowa, złożenie 

kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą ku czci Wysiedlonych Gdynian 
przez okupanta niemieckiego w 1939 r. Wystąpienie przedstawicieli 
władz samorządowych. Asysta Kompanii Honorowej Marynarki 
Wojennej,

- godz. 13.00 – Plac Gdynian Wysiedlonych - Złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy w miejscu, gdzie oczekiwano na transport kolejowy 
jesienią 1939 r.

15 października 2009 r. (czwartek):
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26 

godz. 10.00 – sesja popularno – naukowa Gdynia 1939. Losy Miasta 
i Ludzi. �

70. rocznica wysiedleń

W dniach od 11 do 16 października w Gdyni świętować będziemy 
wspólnie IX Dni Papieskie: Jan Paweł II - Papież Wolności.

11 października, niedziela:
godzina 13.00 - Kościół p.w. św. Michała Archanioła na Oksywiu 

- Koncert chóru parafialnego „Cantata” oraz Zespołu Dziecięcego 
„Cherubinki” pod dyrekcją Doroty Hrycz

godzina 17.00 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepoka-
lanego Poczęcia NMP na Witominie, ul. Hodowlana 3 - Wieczornica 
papieska „Papież wolności”

godzina 17.00 - Spotkanie mieszkańców Gdyni pod pomnikiem-
krzyżem Ofiar Grudnia 1970 (przed Urzędem Miasta) i modlitwa 
z udziałem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, następnie 
procesjonalne przejście ulicą Świętojańską pod pomnik Sługi Bo-
żego Jana Pawła II przy Gdyńskiej Kolegiacie i kościele pw. NMP 
Królowej Polski

godzina 19.00 - Kościół parafialny NMP Królowej Polski, ul. Armii 
Krajowej 26 - Wielka Koncertowa Msza Papieska – Missa Solemnis 

Sandomiriensis BEATI MUNDO CORDE Wojciecha Mrozka, pod 
dyrekcją Volodimira Syvohipa w wykonaniu solistów Bożeny Ha-
rasimowicz (sopran), Anity Rywalskiej-Sosnowskiej (sopran), 
Agaty Savy (mezzosopran), Józefa Fraksteina (bas) oraz Orkie-
stry Filharmonii Lwowskiej „Wirtuozi Lwowa” i Chóru Filharmonii 
Lwowskiej „Gloria”

14 października, środa:
godzina 8.15 - Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II na 

Obłużu, plac św. Andrzeja 2 (kościół górny) - „Catholic Papa-Song” 
oraz montaż poetycki w wykonaniu młodzieży Gimnazjum i Liceum 
Katolickiego im. Jana Pawła II „Jan Paweł II – Papież Wolności”

godzina 9.00 - Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli na Obłużu, 
Plac św. Andrzeja 1 - Uroczysta msza św. celebrowana przez ks. 
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia metropolitę gdańskiego o 
wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II 

15 października, czwartek:
godzina 20.30 - Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego na 

Witominie, ul. Konwaliowa 13 - Apel Papieski
16 października, piątek:
godzina 12.00 - Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II na 

Obłużu, Plac św. Andrzeja 2 (tablica pamiątkowa Jana Pawła II przy 
placu przykościelnym) „Angelus Domini” – modlitwa południowa oraz 
katecheza Jana Pawła II

godzina 16.30 - Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II na 
Obłużu, Plac św. Andrzeja 2 - Wystawa prac plastycznych Salonu 
Młodych Twórców (Galeria Młodych Twórców)

godzina 17.00 - Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II na 
Obłużu, Plac św. Andrzeja 2 - Wieczornica papieska Salonu Młodych 
Twórców (Kawiarenka Artystyczna)

godzina 17.00 - Kaplica Akademicka kościoła NSPJ, ul. Armii 
Krajowej 46 - Sympozjum „Jan Paweł II jako kapłan” organizowane 
przez Klub Myśli Jana Pawła II, oprawa muzyczna w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia - Jan Paweł II 
– Papież Wolności.

godzina 19.00 - Kościół pw. św. Pawła Apostoła, Gdynia Pogórze 
Górne, ul. Gen. Berlinga 2, Montaż słowno - muzyczny „Zaczęło się 
16 października”. �

Marsz z Amazonkami
W imieniu Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich serdecznie za-

praszamy do udziału w Marszu Różowej Wstążki - Marszu Życia 
i Nadziei, który odbędzie się w Gdyni w sobotę 10 października 
2009 r. o godz. 12.00 (wymarsz spod Teatru Miejskiego, ul. Bema 
26). Dzień 10 października jest Ogólnopolskim dniem Walki z Rakiem 
Piersi, a Marsz jest manifestacją kobiet, które pokonały chorobę. 
Nasze wspólne uczestnictwo w Marszu będzie wyrazem ludzkiej soli-
darności ze wszystkimi, którzy propagują działania służące ochronie 
zdrowia. �
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Oddaj krew          
Gdyńscy Krwiodawcy, Strażacki Klub 

HDK przy Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdyni oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Gdańsku organizują 15.10.2009 r. (czwartek) 
ambulansowy pobór krwi.

Wszystkich chętnych do oddania krwi 
zapraszamy przed budynek Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 
12-14. �

30 września na pokładzie „Daru Pomo-
rza” odbyła się 35. w bieżącej V kadencji 
samorządu - jubileuszowa sesja Rady 
Miasta Gdyni.

Uroczysta część sesji poświęcona była 
obchodom stulecia „Daru Pomorza” – le-
gendarnego żaglowca, który pozostaje 
symbolem  morskiej historii Polski i dziś, jako 
pływające muzeum, oddział Centralnego 
Muzeum Morskiego (CMM), uchodzi  za klej-
not gdyńskiego portu. Okoliczności związane 
z wodowaniem żaglowca oraz jego historię 
przedstawili: Jerzy Litwin - Dyrektor CMM, 
Mirosław Judziński - Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz Bolesław 
Mazurkiewicz - Przewodniczący Rady 
CMM. Radni mogli obejrzeć prezentację 
multimedialną 100-lecie Białej Fregaty „Dar 
Pomorza”, a także ekspozycję zdjęć i pamią-
tek związanych z żaglowcem.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
(ze względu na swe obowiązki nieobecny 
na  sesji) otrzymał  tytuł honorowy Stowa-
rzyszenia Starszych Mechaników Morskich 
za „morskie postrzeganie miasta”.

Podczas sesji przegłosowano 15 uchwał, 
m.in.:

Przystąpienie do sporządzenia nowych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego:

 - Radni podjęli uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie 
- rejon ulic Zielonej i Dickmana. Granice 
obszaru przebiegają: od zachodu i północy 
– wzdłuż granicy administracyjnej miasta 
Gdyni do linii brzegowej Zatoki Gdańskiej; 

od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki 
Gdańskiej; od południa – wzdłuż granicy 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Oksywie w 
Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka, 
następnie wzdłuż wschodniej i północnej 
granicy Ogrodów Działkowych im. H. Su-
charskiego do ul. Zielonej, dalej do granicy 
administracyjnej miasta Gdyni, obejmując 
północno-wschodni fragment Ogrodów 
Działkowych im. M. Reja.

Plan będzie miał na celu m.in. wprowa-
dzenie ograniczeń dla zabudowy na ob-
szarze położonym w zasięgu lotniska Gdy-
nia-Kosakowo, a także w strefie ochronnej 
wojskowych terenów zamkniętych.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chylonia - rejon Parku 
Kilońskiego. Granice obszaru przebiegają: 
od południa – wzdłuż linii rozgraniczającej 
ulicy Morskiej; od zachodu i północy – wzdłuż 
linii rozgraniczającej ulicy Wiejskiej; od 
wschodu – wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy 
Chylońskiej. 

Plan będzie miał na celu m.in. ochronę 
Parku Kilońskiego – terenu zieleni wzdłuż 
rzeki Chyloni i Potoku Kilońskiego. 

Przystąpienie do zmian w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzenne-
go:

- Radni podjęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamiennej Góry (uchwała z 22 
czerwca 2005 r.). Zmiana uzasadniona jest 
koniecznością rozwiązania kwestii dojazdu 

do jednej z nieruchomości położonej na tym 
terenie.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście 
- rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i 
al. Jana Pawła II - dawniej al. Zjednoczenia 
(uchwała z 27 października 2004 r.).Granice 
obszaru przebiegają wzdłuż: od północy – ul. 
Hryniewickiego; od wschodu – Nabrzeża 
Prezydenta; od południa – al. Jana Pawła 
II; od zachodu – ul. Waszyngtona. O zmia-
nę wnioskuje użytkownik części obszaru 
objętego tym planem – „World Trade Center 
– Gdynia” S.A., który uzasadnia ją zmianą 
warunków rynkowych.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełnić przed-
siębiorca ubiegający się m.in. o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. Powinien 
m.in. dysponować odpowiednimi środkami 
technicznymi. W uchwale można również 
znaleźć wytyczne co do przewozu odpadów 
(rodzaj samochodów).

Uchwała  zawiera także wymagania 
dla przedsiębiorców ubiegających się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych czy prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.

Pełna treść uchwał dostępna jest w wersji 
elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.
pl/wladze/rada/5746_58792.html?page= . �

Jubileuszowa sesja Rady Miasta Gdyni

Początek roku akademickiego to jak zwy-
kle czas wręczania studentom nagród Prezy-
denta Gdyni. W poniedziałek 5 października 
2009 r. podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej wręczone zostały 
Nagrody Prezydenta Gdyni dla autorów 
najlepszych prac dyplomowych o tematyce 
gdyńskiej. Nagroda ta przyznawana jest 
studentom Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej od 2001 roku. 

Decyzją Kapituły Nagrody, w skład któ-
rej weszli: Wiceprezydent Miasta Gdyni 
- Marek Stępa - przewodniczący Kapituły, 
Wiceprezydent Miasta Gdyni - Michał Guć, 
Naczelnik Wydz. Architektoniczno-Budow-
lanego - Janusz Przybyszewski, Dyrektor 
Biura Planowania Przestrzennego - Marek 
Karzyński, uhonorowano następujące pra-
ce spośród projektów zgłoszonych przez 
Dziekana Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej:

- Ewa Droszcz, promotor: mgr inż. arch. 
Piotr Mazur, tytuł „Hotel w Orłowie przy ulicy 
Zacisznej” - nagroda główna: 3000 zł

- Magdalena Erecińska, promotor: dr 
inż. arch. Agnieszka Błażko, tytuł „Struktura 
integrująca zespół zabudowy mieszkaniowej 
z lat 70-tych w Gdyni-Cisowej” - wyróżnienie: 
1000 zł

- Piotr Dutkowski, promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Andrzej Kohnke, tytuł: „Terminal 
pasażerski lotniska Babie Doły Gdynia-Ko-
sakowo” - wyróżnienie: 1000 zł

Kapituła zdecydowała również o prezen-
tacji na wystawie w Urzędzie Miasta Gdyni 
następujących prac:

- Marika Harmoza, promotor: dr inż. 
arch. Katarzyna Rozmarynowska, tytuł: 
„Projekt strefy rozwoju centrum Gdyni - 
Międzytorze”

- Paweł Kolbusz, promotor: dr inż. 
arch. Marek Wysocki, tytuł: „Oceanarium 
Gdynia” 

- Andrzej Stokwisz, promotor: dr inż. 
arch. Andrzej Rożeński, tytuł: „Centrum 
Kultury - Park Rady Europy w Gdyni” .

Nagrodzone i wyróżnione prace można 
oglądać w Galerii Ratusz (I piętro Urzędu 
Miasta Gdyni) do 15 października. 

Kilka dni wcześniej - 1 października 2009 
r. podczas uroczystego Koncertu Inaugu-
rującego nowy rok akademicki w sali kon-
certowej Akademii Muzycznej w Gdańsku 
ogłoszono nazwiska laureatów tegorocznej 
edycji Nagrody im. Profesora Romualda 
Szczęsnego za najlepsze prace dyplomowe 
na Politechnice Gdańskiej z zakresu nowo-
czesnych technologii. Celem przyznania 
wspomnianej nagrody jest upamiętnienie, 
niezwykle zasłużonego dla Gdyni zmarłego 
profesora Politechniki Gdańskiej. Prace 
nominowane do nagrody zawierają wysoki 
stopień innowacyjności w szczególności w 
zakresie: automatyki i robotyki, biotechnolo-
gii, elektroniki, energoelektroniki, informatyki 
oraz niekonwencjonalnych źródeł energii i 
ochrony środowiska.

Nagroda główna (10000 zł) - praca zespo-
łowa magisterska złożona z następujących 
prac cząstkowych:

- Karol Kiełbiński - „Zaprojektować 
ramę nośną i układ zawieszenia pojazdu 
typu quad” - opiekun pracy: dr inż. Ryszard 
Woźniak (Wydział Mechaniczny)

- Adam Młodzikowski - „Projekt układu 
hamulcowego i kierowniczego do pojazdu 
typu quad” - opiekun pracy: dr inż. Piotr 
Mioduszewski (Wydział Mechaniczny)

- Piotr Zmaczyński - „Zaprojektować 
układ napędowy do pojazdu typu quad” 
- opiekun pracy: dr inż. Ryszard Woźniak 
(Wydział Mechaniczny)

• Wyróżnienia (3000 zł):
- Elżbieta Żmuda - „Projekt koncepcyjny 

systemu chłodzenia niedotlenionego mózgu 
noworodka dla jego utrzymania w warunkach 
tzw. umiarkowanej hipotermii” - opiekun pra-
cy: dr inż. Zenon Bonca (praca indywidualna 
inżynierska, Wydział Mechaniczny)

- Andrzej Okuniewski - „Utlenianie tio-
amidów i tiomoczników do pochodnych 1,2,4 
- tiadiazolu” - opiekun pracy: prof. dr hab. 
inż. Barbara Becker (praca indywidualna 
inżynierska, Wydział Chemiczny)

- Marcin Sawczuk, Damian Więckiewicz 
- „Projekt i wykonanie układu do automa-
tycznej diagnostyki wybranych parametrów 
odbieraków prądu lokomotyw” - opiekun 
pracy: dr inż. Sławomir Judek (praca zespo-
łowa magisterska, Wydział Elektrotechniki i 
Automatyki). �

Gdynia nagradza studentów Politechniki Gdańskiej

10 października (sobota) w Gdyni odbędą 
się uroczystości związane z obchodami 100-
lecia wodowania „Daru Pomorza”. 

O godz. 10.00 na pokładzie „Daru Pomo-
rza” rozpocznie się ceremonia odnowienia 
chrztu. Ceremonia jest dostępna dla publicz-
ności (możliwość oglądania uroczystości z 
nabrzeża). 

II część uroczystości, sesja historyczno-
okolicznościowa, odbędzie się w sali konfe-

rencyjnej budynku Wydziału Nawigacyjnego 
Akademii Morskiej w Gdyni. Sesja będzie 
miała charakter zamknięty. 

Warto wspomnieć, że trzymasztowy ża-
glowiec szkolny (fregata) został w 1929 roku 
zakupiony przez społeczeństwo Pomorza 
dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie jest 
to statek-muzeum, oddział Centralnego 
Muzeum Morskiego. �

Obchody stulecia wodowania „Daru Pomorza”
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Z wielką przyjemnością i niemałą sa-
tysfakcją informujemy, że obchodzący 30 
września 2009 r. 10. urodziny magazyn 
marketingu i sprzedaży „Brief” nagrodził 
tytułem CZŁOWIEKA ROKU - w kategorii  
Marketing Miejsc w Administracji Publicznej 
2009 „najlepszego gospodarza i prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka za działania 
marketingowe ostatnich lat: kampanię „Wiejjj 
do Gdyni!”, Zlot Wielkich Żaglowców – The 
Tall Ships’ Races 2009, Heineken Open’er 
Festival, Ladies Jazz Festival, Festiwal Pol-
skich Filmów Fabularnych, Festiwal Kultur 
Świata Globaltica, Gdynia Sailing Days, Fo-
rum Ekonomiczne w Gdyni, Gdynia Design 

Days. Gdynia jako jedyne polskie miasto 
znalazła się na pierwszej międzynarodowej 
planszy Monopoly Świat. W 2008 r. świetna 
kampania wizerunkowa – „Mistrzostwa Świa-
ta w Odpoczywaniu”.

Tytuł Człowieka Roku otrzymali także:
Człowiek Biznesu 2009: Czesław Lang
Człowiek Mediów 2009: Ryszard Pień-

kowski
Gwiazda Reklamy 2009: Tomasz Kot
Wiecej szczegółów znajdą Państwo na 

stronach www.brief.pl: http://www.brief.
pl/wiadomosci/in-brief/art1339,ludzie-roku-
briefu.html. �

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek -                
Człowiekiem Roku „Briefu”!

12 września ruszył Plebiscyt  20latRP.pl 
– Pochwalmy się!

Plebiscyt jest elementem szerszego pro-
jektu, nad którym honorowy patronat objęli: 
Kardynał Stanisław Dziwisz, Lech Wałęsa 
i Andrzej Wajda. 

20latRP.pl – Pochwalmy się! to, w dużym 
skrócie, projekt opisujący i promujący sukce-
sy wszystkich  Regionów Polski minionego 
20.lecia  oraz  pozytywny sposób myślenia o 
Polsce i naszych  dokonaniach. Głosowanie 

odbywa się na stronie www.20latRP.pl
W październiku trwa aktywna akcja 

promocyjna, w którą włączył się min. portal 
Nasza Klasa i szereg lokalnych dzienników 
i stacji radiowych. Liczymy, że szeroki udział 
mieszkańców w Plebiscycie pozwoli posze-
rzyć wiedzę na temat dokonań GDYNI  i 
całego regionu, utrwali ich  dumny wizerunek 
i zintegruje lokalną społeczność. Pomysło-
dawcami plebiscytu są Tomasz Janowski i 
Witold Bereś. �

Plebiscyt 20latRP.pl 

Centrum Kultury w Gdyni zaprasza na 
koncert promujący płytę Piotra Mani „Pearl”, 
który odbędzie się 9 października w klubie 
Charlie, al.  Jana Pawła II 9 (przy alei Topo-
lowej) o godz. 20.00. Koncert ten otworzy 
jesienny festiwal JaZzGdyni.

Piotr Mania - pianista, kompozytor, aran-
żer. Absolwent Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach na 
wydziale: Jazz i muzyka rozrywkowa. Artysta 
ma na swoim koncie  m. in. aranże na 100 
- osobową orkiestrę symfoniczną. Koncerto-
wał między innymi w Niemczech, Słowacji, 
Austrii, Szwajcarii, Francji, Portugalii, Korei, 
Wielkiej Brytanii i Belgii.  �

Startuje JaZzGdyni

W dniach 14 – 16 października 2009 
Centrum Nauki EXPERYMENT wspólnie 
z RoboCAMP zapraszają na MINI SUMO 
ROBOTÓW. 14 października zapraszamy w 
godzinach 16.00 – 20.00, 15 i 16 paździer-
nika w godzinach 10.00 – 16.00.  W tych 
dniach każdy Gość Centrum Nauki EXPE-
RYMENT będzie mógł spróbować swoich sił 
w konkurencji sportowej wywodzącej się z 
Japonii jaką jest SUMO. Z tą tylko różnicą, 
że na czarnej macie nie będziemy mieć 
zapaśników, a będą dwa roboty zbudowa-
ne z klocków LEGO MINDSTORMS NXT, 
sterowane za pomocą joysticka. Wejście 
na wydarzenie w ramach biletu wstępu do 
Centrum Nauki EXPERYMENT. 

***
Wszystkich pasjonatów robotyki i pro-

gramowania zapraszamy na rodzinne 
warsztaty budowania robotów w sobotę, 
17.10. i niedzielę 18.10.2009 r. Warsztaty 
są kolejnym krokiem w przygodzie z robo-
tyką. Zespoły rodzinne będą miały okazję 
budować od podstaw robota jeżdżącego 
oraz zaprogramować go z zastosowaniem 
specjalnych czujników. Warsztaty odbędą 
się w następujących godzinach do wyboru: 
11.00 – 13.00 i 13.30 – 15.30 

Warsztaty skierowane są do dzieci od 5 
lat oraz do ich rodziców, opiekunów, znajo-
mych. Chętnych do udziału w warsztatach 
zapraszamy do wcześniejszego zakupu 

biletów rodzinnych (maksymalnie trzyoso-
bowy zespół rodzinny) w cenie 56 zł za cały 
zespół. Rezerwacja biletów pod numerem 
telefonu (058) 735 11 37. Zakup biletu 
uprawnia również do odwiedzenia  wystawy 
EXPERYMENTU! 

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

W EXPERYMENCIE za pan brat z robotami

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Waw-
rzyńca w Gdyni i Prezydent Miasta Gdyni 
Wojciech Szczurek serdecznie zapraszają 
mieszkańców Gdyni na koncert charyta-
tywny w ramach największego światowego 
wydarzenia muzycznego „VOICES FOR 
HOSPICES 2009” oraz jesienną edycję Pól 
Nadziei 2010.

 „Głosy dla hospicjów” to wielkie śpiewanie 
i granie, które rozbrzmiewa na całym świecie 
tego samego dnia. Celem tych koncertów 
jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
działalność Światowego Ruchu Hospicyjne-
go oraz podniesienie świadomości potrzeby 
opieki nad osobami terminalnie chorymi. Jest 
to inicjatywa, która uświadamia potrzebę 
wspólnej troski o umierającego człowieka. 
Koncert odbędzie się 10 października 
2009 (sobota) o godz. 15.00 w Teatrze 
Muzycznym przy Placu Grunwaldzkim. 
Wystąpią: Dziani i Gwiazdy Cygańskie. 

Bilety do nabycia w siedzibie Hospicjum 
przy ul. Dickmana 6 oraz w biurze Hospicjum 
przy Kolegiacie, ul. Świętojańska.

Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. (058) 661 55 52 lub 0 510 082 250 
u Izabeli Sadowskiej. Po koncercie ruszy 
jesienna edycja Pól Nadziei 2010. Każdy z 
uczestników koncertu będzie mógł posadzić 
cebulkę żonkila na placu przed teatrem. �

Głosy dla hospicjów

Do 18 października 2009 roku w Trójmie-
ście odbywać się będzie 3. Międzynarodowy 
Festiwal Form Multimedialnych – TRANS-
VIZUALIA 009 GDYNIA. To największy w 
północnej Polsce festiwal multimediów, 
który skupia się na prezentowaniu ścisłych 
związków między muzyką, dźwiękami a 
obrazem. 

W programie przewidziane są m.in:  
międzynarodowy konkurs; wystawy multi-
medialne; TV-Liveacts: scena koncertowa 

– występy audiowizualne i koncertowe z 
udziałem gwiazd sceny elektronicznej i 
alternatywnej oraz znanych artystów Vj;  
Kinorotacje: pokazy sztuki filmowej  i video;  
Laboratorium formy transmedialnej: spotka-
nia warsztatowe.

Program festiwalu i szczegółowe informa-
cje (w tym o imprezach na które jest wstęp 
wolny) na stronie internetowej: http://www.
transvizualia.com/. �

Transvizualia 009 Gdynia

„Gdańsk Press Photo 2009” w Galerii Ratusz
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 

Szczurek ma zaszczyt zaprosić na wer-
nisaż wystawy pokonkursowej XIII edycji 
Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej 
im. Zbigniewa Kosycarza „Gdańsk Press 
Photo 2009”, który odbędzie się w Galerii 
Ratusz w czwartek 15 października 2009 
roku o godz. 16.00 (I piętro Urzędu Miasta 
Gdyni).

„Gdańsk Press Photo” jest konkursem dla 
fotografików z województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego, który corocznie 
daje szansę na zaprezentowanie swojego 
dorobku fotoreporterom,  a także amatorom 
związanym z prasą naszego regionu. W jury 
oceniającym zdjęcia zasiadają znakomite 

postaci związane z polską i zagraniczną fo-
tografią prasową. W 2009 roku do konkursu 
przystąpiło 62 fotografików z województw 
zachodniopomorskiego i pomorskiego, któ-
rzy nadesłali ogółem 852 zdjęcia. 

Zdjęcia oceniane były w następujących 
kategoriach: wydarzenie, ludzie, kultura, 
sport, życie wokół nas, świat, fotografia 
spoza regionu. Na wystawie zaprezentowa-
nych zostanie 60 zdjęć, w tym zdjęcia osób 
wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie 
znanych gdyńskich fotografików: Kacpra 
Kowalskiego, Rafała Malko i Damiana 
Kramskiego. Wystawa potrwa do 18 listo-
pada 2009 roku. �

Miasto z morza w kinach
9 października do kin wchodzi film MIA-

STO Z MORZA - niezwykła historia rodzącej  
się Gdyni oparta na motywach powieści 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat pt. „Tak 
trzymać!”. To poruszająca opowieść o pracy, 
przyjaźni i miłości, o nadziejach i porażkach 
w przełomowym, pionierskim, okresie budo-
wy portu gdyńskiego.

Na film zapraszamy m. in. do gdyńskiego 
Mulitkina. Oto godz. seansów w pierwszym 
tygodniu emisji: pt, sb, niedz, pn, wt, czw: 
godz. 9.15, 11.45, 20.00, 22.30, śr: godz. 
9.15, 13.00, 20.00, 22.30.  �
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�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza miesz-
kańców 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 dyżury będą 
pełnić: 12.10 - Arkadiusz Bilecki, 19.10 - Ka-
mil Góral, 26.10 - Krzysztof Jasiak. Wraz z 
radnymi dyżurować 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 każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 14.10 - Piotr Rojek, 21.10 - Edward 
Kaczmarczyk, 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 funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do sie-

dziby 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 Prze-
wodnicząca Rady Jadwiga Stefaniszyn oraz 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej /w 
godz.17.00 - 18.00/. Ponadto w biurze rady dy-
żurują 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 za-

prasza 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 dziel-
nicy 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) czynne 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 zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych, które odby-
wają się w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 
w biurze przy ul. Witomińskiej 8. 14.10 - Wi-
ceprzewodnicząca Ewa Szelągowska, 21.10 
- Mieczysław Dworak, 28.10 - Wojciech 
Jankowski.

***
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: 15.10 - Barba-
ra Cichosz, 22.10 - Mariusz Butowski, 29.10 
- Zenon Roda, 5.11 - Teresa Dyszlewicz, 
12.11 - Rafał Daniluk, 19.11 - Lech Wolters-
dorf, 26.11 - Ewa Kusio. W każdy 2 czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurach radnych w biurze 
Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18 w każdy poniedziałek w godz.17.00 
-18.00 12.10 dyżuruje wiceprzewodnicząca 
Łucja Marzec, 19.10 dyżuruje radna Barbara 
Barbarowicz, 26.10 dyżuruje radny Janusz 
Edward, 2.11 radny Marian Wnętrzak 9.11 
radna Janina Niwińska-Płocka i 16.11 radna 
Barbara Barbarowicz.

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że 5.10 

w siedzibie rady- Gdynia ul. Staffa 10, dyżury 
pełnią: 16.00 -18.00 radna miasta Mirosława 
Borusewicz, 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 każ-
dy czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00. I tak: 
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 Sławomir Kwiatkowski. Ponadto w 
każdy trzeci czwartek m-ca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca, w siedzibie biura 
Rady Dzielnicy, które mieści się w Centrum 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. Dyżur 3.11 pełnić 
bedzie wiceprzewodniczący Zarządu: Marek 
Hermann w godz. 17.00 - 18.00. Natomiast 
dyżur 8.12 pełnić będą - wiceprzewodnicząca 
Zarządu Beata Szadziul i radny Łukasz Zbo-
zień w godz.17.00 - 18.00. Na dyżurach obecni 
są przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkań-

ców w poniedziałek 12.10 na dyżury radnych, 
które odbędą się siedzibie Rady przy ul. Pod-
górskiej 14 (budynek Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej).

W godz.17.00-18.00  na dyżur zaprasza  
radna dzielnicy Grażyna Sajchta, a w godz. 
18.00-19.00 radny miasta Gdyni Marek Łu-
cyk.

***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Godeb-

skiego 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 - 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. Wiceprze-
wodniczący - 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 pośrednic-
twem 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. Steyera 
2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 
- 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00 oraz w 
środę w godz. 15.00 - 20.00. 

W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur 
pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej. I tak: 14.10 - Marek Hojda, 21.10 
- Bartosz Rajski.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Dempto-

wo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury 
radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremcho-
wej 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 Gurazda i Marcin Horała, 
w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk oraz 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że Biuro 
Rady mieszczące się w SP nr 34 przy ul. Cyl-
kowskiego 5 czynne jest w poniedziałki: 15.00 
- 19.00, środy: 10.00 - 15.00 i czwartki: 13.00 
- 18.00, adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.
pl., www.gdynia-redlowo.info. Zarząd Dzielnicy 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I 
poniedziałek - J. Leszczyński, II poniedziałek 
- W. Nadolska, III poniedziałek - A. Kowalczyk. 
Radni pełnią dyżury we czwartki  w godz. 17.00 
- 18.00. 22.10 - R. Dziedzinkiewicz przew. ko-
misji Gospodarki Komunalnej, 29.10 - B. Kupc 
- Muszyńska komisja Społeczna. W Biurze 
Rady dyżurują również dzielnicowi: z komi-
sariatu Policji Wzg. Św. Maksym. - 3 poniedz. 
miesiąca 17.00 - 18.00 ze Straży Miejskiej w  
pierwszą środę miesiąca 11.00 - 13.00.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, 

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 Pod-
stawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na 
dyżury strażników miejskich. W każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w 
biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej 
Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w 
godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 
15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00. W 
najbliższym czasie dyżury pełnią: 15.10 - Beata 
Leng-Garbacz, 22.10 - Adam Borodo, 29.10 
- Elzbieta Raczyńska, 5.11 - Włodzimierz 
Sikorski, 2.11 w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej 
Bień. 5.11 w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy 
miejscy. Rada Dzielnicy Śródmieście zapra-
sza do odwiedzenia nowej strony internetowej 
rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz 
kontaktowanie 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. Starodwor-
cowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 14.10. - Renata Pacholarz, 21.10. 
- Mariusz Pająk, 28.10. - Małgorzata Pettkow-
ska. 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 Gnu-
tek 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 radnych 
odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 
- 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca 
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 dyżu-
ry w środy w godz. 16.00 - 18.00.  �

Rady Dzielnic informują
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Kontynuujemy rubrykę dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne, porzucone psy i 
koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może ad-
optować osoba pełnoletnia, posługująca się 
dowodem osobistym. Na podstawie dowodu 
spisywana jest umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Arab to ok. sześcioletni, wykastrowa-
ny pies. Już tak długo czeka na swojego 
człowieka, na nową, kochająca rodzinę. 
Jest wesołym, pełnym energii, dostojnym i 
zrównoważonym psem. Uwielbia długie spa-
cery z naszymi wolontariuszami, wówczas 
odżywa, chce biegać, bawić się, skakać, ale 
każdy spacer się kończy i znowu pozostaje 
patrzenie na świat zza krat. Arab  świetnie 
odnalazłby się w domu z ogrodem, zarów-
no jako stróż, jak i najwierniejszy przyjaciel 
rodziny. �

W najbliższy poniedziałek,12 październi-
ka, rozpocznie się w Gdyni II etap realizacji 
Strefy Płatnego Parkowania. W mieście 
uruchomionych zostanie 35 najnowocze-
śniejszych parkometrów elektrycznych, które 
m.in. wyróżniają się tym, że wydają resztę. 

Kupując pojedynczy bilet możemy płacić 
banknotami o nominale 10 i 20 zł, do tej 
bowiem kwoty parkometry wydadzą resztę 
w złotówkach i 10-groszówkach. 

W nowych parkometrach będzie ponadto 
można doładować kartę sterfową, którą bę-
dzie można zakupić w Biurze Obsługi Strefy 
Płatnego Parkowania, przy ul. Białostockiej 
3 (czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00 -18.00). Jednorazowy koszt jej 
aktywacji to 10 zł. Maksymalne doładowanie 
wynosi 300 zł i będzie możliwe w Biurze i w 
nowych parkometrach. Nowe automaty przy-
gotowane są także do pobierania wszystkich 
nominałów polskich banknotów. Co ciekawe, 
na kartach widnieć będą różne obrazki i 
wizerunki Gdyni. 

Płatność kartą strefową będzie możliwa 
we wszystkich 170 parkomatach w strefie.

Przypominamy, że płacić można również 
poprzez sms, korzystając z ogólnokrajo-
wego systemu, dostępnego również w naj-

większych polskich miastach - Warszawie, 
Krakowie czy Wrocławiu. Jest to znaczne 
ułatwienie dla turystów i przybywających do 
Gdyni biznesmenów. Szczegółowe informa-
cje: http://www.smsparking.pl/.

Nowe parkometry usytuowane są przede 
wszystkim w rejonie ważnych instytucji uży-
teczności publicznej, okolicach przychodni 
lekarskich, szpitala miejskiego. 

W sumie na gdyńskich ulicach w stre-
fie płatnego parkowania znajduje się 170 
parkometrów, w tym 135 solarnych i 35 
elektrycznych. 

Więcej informacji o SPP na stronie inter-
netowej: http://www.sppgdynia.pl/.

Przypomnijmy, że Strafa Płatnego Parko-
wania działa w Gdyni od 1 sierpnia tego roku. 
Płatność należy uiszczać od poniedziałku do 
piątku w godz. od 9.00 do 18.00. 

Pierwsze pół godziny - 0,50 zł; drugie pół 
godziny - 1,50 zł; każda następna godzina 
- 2,00 zł. Możliwe jest wnoszenie opłat w 
rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do 
wysokości opłat za poszczególne odcinki 
czasowe.

W kolejnym numerze „Ratusza” znajdą 
Państwo szczegółowe informacje na temat 
nowych parkomatów i zasad ich działania. �

W „Uchu” gra muzyka
14 października br. o godz. 20.00 w Klubie 

„Ucho” wystąpi Włodek Pawlik - zdobywcy 
nagrody za najlepszą muzykę (do filmu „Re-
wers”) na tegorocznym Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, pianista i 
kompozytor. 

Występuje na największych i najbardziej 
prestiżowych festiwalach jazzowych oraz 
poświęconych muzyce poważnej.

Bilety w cenie 30/40 zł.  �

II etap Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

Gdyńskie Stowarzyszenie Pomocy 
zwierzętom kontynuuje, rozpoczęte w lutym 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży, pod tytułem: 
„Zwierzę nie jest zabawką”.

16 września uczniowie klas drugich ze 
Szkoły Podstawowej nr 42 z Gdyni Karwin, 
pojechali na Kaszuby do Bazy Wypadowej w 
Pomieczynie. Na miejscu dzieci odbyły spa-
cer po lesie gdzie spotkały się z leśniczym, 
który omówił zasady zachowania w lesie, 
niebezpieczeństwa podczas wędrówek po 
lesie i sposoby dbania o las i zwierzęta leśne. 
Następnie wszyscy wrócili do Bazy Wypado-
wej gdzie czekały już pieczone na ognisku 
kiełbaski i napoje. Po zregenerowaniu sił, 
uczniowie wysłuchali przedstawicieli Straży 
Leśnej i Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego, którzy opowiedzieli o ochronie fauny 
i flory na terenie lasów, rezerwatów i Parku 
Krajobrazowego. Następnie, podzieleni na 
grupy, uczestniczyli w strzelaniu z wiatrów-
ki, jeździe konnej i zapoznali się z ptakami 
występującymi w tym rejonie oraz zasadami 
ich ochrony. Uczniowie nie tylko wypoczęli 

aktywnie ale także uzyskali dodatkową wie-
dzę o zwierzętach wolno żyjących. 

Dotychczas w Warsztatach brało udział 
2600 uczniów z 10 szkół. Dzięki dotacji Mia-
sta Gdyni kolejne cztery szkoły wezmą udział 
w programie edukacyjnym składającym się 
z 3 etapów.

I ETAP:
- część pierwsza – zbiórka na terenie 

szkoły: koców, swetrów, kołder, miseczek i 
karmy dla bezdomnych zwierząt mieszkają-
cych w schroniskach.

- część druga – dostarczenie przez dzieci 
i opiekunów zebranych w szkole darów do 
schroniska. Zapoznanie się z życiem zwie-
rząt w schronisku i pracą wolontariuszy.

- część trzecia – przejście lub przejecha-
nie do lecznicy dla zwierząt, zapoznanie 
się z pracą lekarzy weterynarii, udział w 
pogadance na temat opieki nad zwierzętami 
domowymi.

II ETAP: Spotkania w poszczególnych 
szkołach z psami pracującymi i psami „le-
karzami” oraz ich opiekunami. Pogadanka 

na temat „Rola psa w życiu człowieka i 
człowieka w życiu psa” z uwzględnieniem 
haseł akcji „Pies w wielkim mieście”. Ogło-
szenie konkursu plastycznego „Zwierzę nie 
jest zabawką”. 

III ETAP: Wyjazd do Bazy Wypadowej na 
Kaszubach.

- część pierwsza – podchody. Podczas 
podchodów spotkanie z leśniczym, rozmo-
wa na temat zasad zachowania w lesie, 
opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi w 
naszych lasach, pokazanie miejsc lęgowych 
ptaków.

- część druga – ognisko. Pogadanka z 
pracownikami Kaszubskiego Parku Krajo-
brazowego, obserwacja ptaków przez lunetę  
i lornetki, pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
zawody i zabawy sportowe. Aby poznać cały 
program Warsztatów zapraszamy na strony 
Stowarzyszenia, www.gspz.@wp.pl  i kliniki 
www.lecznica.gdynia@pl. 

Koordynator – Wiesław Karpisiak, tel.  
0 501 71 14 71. �

Zwierzę nie jest zabawką!

Działania realizowane w ramach pomor-
skiego miasteczka zawodów przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni:

- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowa-

nie CV  i listów motywacyjnych, pomoc w 
przygotowaniu się do rozmowy kwalifika-
cyjnej)*

- Badanie predyspozycji zawodowych*
- Jak założyć działalność gospodarczą?- 

09.10.2009 r.
-  J a k  n a p i s a ć  b i z n e s  p l a n ?  - 

19.10.2009r.
- Podstawy edytora tekstu WORD- 20 

- 21.10.2009 r. 
- Poczta elektroniczna - 22.10.2009 r.
- Skuteczna komunikacja i asertywność 

- 28.10.2009 r.
*Wymaga wcześniejszego ustalenia ter-

minu spotkania.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia 

pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się 
osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia 
miesiąca od godz. 9.00. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr 
tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 
lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego 
Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji 
Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , po-
kój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: 
www.fungo.com.pl Działalność Pomorskie-
go Miasteczka Zawodów jest dofinansowana 
ze środków Miasta Gdyni. �

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

12.10.2009 o godz. 19.30 w restauracji 
Charlie w Gdyni rozpocznie się  spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Skiba oraz promo-
cje jego najnowszej książki „Opowiadania 

podwodne”. W trakcie promocji będzie moż-
na także zobaczyć dwa filmy poświęcone 
„pomarańczowej alternatywie” wyproduko-
wane przez Discovery Historia. �

Spotkanie autorskie
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Zapisy do...
Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły ar-

tystycznej w roku 2009/2010 na zajęcia 
artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne 
dla dzieci od 3 lat i młodzieży. Obejmują 
wszystkie formy aktywności twórczej dziec-
ka. Poprawiają one koncentrację, uwagę, 
pamięć, koordynację ruchową, poczucie 
wiary i pewności siebie. Dziecko poprzez za-
bawę zdobywa szereg nowych umiejętności. 
W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, 
gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, 
zabawy, konkursy, festiwale, koncerty, na-
grania studyjne, udział w programach tele-
wizyjnych. Zajęcia odbywają się w: Wielkim 
Kacku, ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne 
ul. Kwidzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 
25/29. Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-
mail: iwonaguberska@wp.pl.

***
„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 

katechetyczna) ostatnia środa m-ca spo-
tkanie otwarte

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

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

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

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, pro-
wadzi zapisy dzieci w wieku 3-5 lat. Nauka 
tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Zajęcia 
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

***
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. Można także uzupełnić naukę 
– mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum. 

***
BSE czyli Baltic Sea Environment – Śro-

dowisko Morza Bałtyckiego zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do udziału 
w wykładach. Jest to kurs (cykl wykładów i 
filmów) poświęcony przybliżeniu mieszkań-
com regionu Morza Bałtyckiego jego środo-
wiska, historii powstania, zanieczyszczeń 
morskich i sposobów ich zwalczania. Temat 
jak się okazuje ważki i popularny nie tylko w 
ostatnich latach.

Więcej na: http://www.arrupe.org/pl/uni-
bal.html. Miejsce zajęć: 81-313 Gdynia ul. 
Tatrzańska 35. 

Kontakt mailowy: unibal@poczta.gdynia.
pl

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

na roczne kursy językowe przygotowane 

specjalnie dla Seniorów. Zapraszamy 
szczególnie na kurs języka rosyjskiego 
poziom A2 (grupa jest w trakcie tworzenia), 
a także na kursy języków hiszpańskiego, 
włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz 
francuskiego, każdy kurs na kilku poziomach 
zaawansowania. Zajęcia prowadzą również 
native speakerzy. 

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

***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza 

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

W ramach zajęć zainteresowani zdoby-
wają praktyczne umiejętności gry na instru-
mentach klawiszowych oraz niezbędną do 
gry wiedzę teoretyczną. Do wyboru zajęcia 
grupowe (max.3 osobowe)2X w tygodniu 
(45 min.) oraz lekcje indywidualne. Mate-
riały 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) 61 90 17.

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

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

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

- kursy językowe dla dzieci metodą Tal-
king Kids 

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

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

***
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 naucza-
nia. Gramatyka francuska w pigułce, przygo-
towanie do matury i DELF-u, konwersacje z 
lektorem francuskim.

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

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. 

Bema 33; 81-381 Gdynia, 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 matema-
tyczne. Realizowany program jest zgodny z 
programem wychowania przedszkolnego.   

Wolne miejsca w grupach:
Grupa IV - poniedziałki, godz. 10.00 -

12.15, piętek, godz. 9.00 – 11.15
Grupa I - poniedziałek, godz. 13.45 - 

16.00, 13.45 - 16.00, środa , godz. 13.45 
- 16.00, Grupa III - wtorek 9.00-11.15, czwar-
tek 9.00 -11.15.

Dodatkowo Rytmika i „Liczące Szkraby” 
Gry Planszowe (Koło Miłośników Plan-

szówek) - gra w planszówki, takie jak 
Osadnicy z Catanu, Carcassonne, Blokus, 

Ingenious czy Ticket to Ride gwarantuje 
nie tylko  dobrą rozrywkę, ale również uczy 
podejmowania decyzji i ryzyka oraz rozwija 
logiczne myślenie. Każdy wtorek i piątek od 
godz. 16.00 do godz. 19.00. 

Pracownia Teatralna - Wyjątkowe inter-
pretacje tekstów literackich oraz wystawianie 
małych form teatralnych to propozycja dla 
młodzieży zainteresowanej teatrem. Pod-
czas prób uczestnicy pracują nad ruchem 
scenicznym, emisją głosu, dykcją i impro-
wizacją. Posługują się rekwizytami i grają w 
kostiumach, co wzbogaca ich poszukiwania 
twórcze. Zajęcia dla młodzieży w wieku 13 
– 18 lat pod opieką 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 ekspresywne i impresywne wartości 
wypowiedzi, dają możliwość do interesu-
jącego wypowiadania siebie i poprawiają 
estetykę słowa. Zajęcia dla młodzieży w 
wieku 15 – 18 lat odbywają się w piątki godz. 
16.30 – 18.30. 

Klub Europejski - To „Szafa projektów”  
przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni. 
Zajęcia realizowane w klubie skierowane 
są do młodzieży w wieku 15 – 18 lat. Ce-
lem zajęć jest przygotowanie młodzieży do 
tworzenia i realizacji projektów lokalnych 
oraz międzynarodowych, konstruowania 
budżetów, pozyskiwania funduszy na reali-
zację własnych pomysłów i pasji. Uczestnicy 
klubu będą mieli możliwość m.in. nawiązy-
wania kontaktów z młodzieżowymi grupami 
zagranicznymi, kontaktu z wolontariuszami 
europejskimi przebywającymi w Polsce, 
poznania Programów Europejskich współfi-
nansujących działania młodzieżowe.”

Zespół Wokalny - Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gdyni zaprasza wszystkie dzieci 
lubiące śpiewać w wieku 6-8 lat do zespołu 
wokalnego. Podczas zajęć dzieci rozwijają 
zdolności wokalne i taneczne. Zajęcia od-
bywają się w poniedziałek w godz. 15.00.-
16.30.

***
Zespół Folklorystyczny „Gdynia” ogłasza 

nabór dla wszystkich zainteresowanych 
pań (do 30-tego roku życia) i panów (do 
35-tego roku życia). Osoby, które zechcą 
zasilić swoim pięknym głosem nasz zespół 
zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 
18.30 do kawiarenki która mieści się w bu-
dynku Centrum Stella Maris w Gdyni przy 
ul. Portowej 2.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o 
kontakt telefoniczny z prezesem zespołu 
- Jerzym Płotką pod numerem 0 510 608 
087. Informacje dotyczące Zespołu Folk-
lorystycznego „Gdynia” można znaleźć na 
stronie internetowej pod adresem: www.
zespgdynia.gower.pl

***
Fundacja „Strefa Tanga” ogłasza nabór do 

grupy początkującej Pań zainteresowanych 
tańcem orientalnym. Zajęcia odbywać się 
będą w piątki, począwszy od 9.10.2009 r. 
w godz. 18.00 - 19.15, w SP nr 21 w Gdyni 
przy ul. Jana z Kolna 5. Mile widzane osoby 
w wieku 45+. Ilość miejsc ograniczona. 

Miesięczny koszt udziału w zajęciach (4 
zajęcia) od osoby będącej emerytką, ren-
cistką lub osobą niepełnosprawną to 25 zł. 
Pozostałe osoby płacą 40 zł. Niezbędne jest 
przyniesienie obuwia na zmianę. Wszelkich 
informacji udzielają: Urszula Zalewska 0 
693 780 510, e-mail:uzalewska@strefatan-
ga.pl, Anna Radzymińska 0 601 670 155, 
e-mail: aradzyminska@strefatanga.pl. �
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1. Podczas „wystawek” zbierane będą je-
dynie odpady wielkogabarytowe, takie jak: 

meble, sprzęt RTV i AGD,armatura 
sanitarna, pojedyncze sztuki elementów 
stolarki budowlanej (okna, drzwi, itp.),dy-
wany, skrzynki, rynny, opony (pojedyncze 
sztuki) itp.

2. W celu usprawnienia przebiegu zbiórki 
osoby chcące skorzystać z „wystawki”, po-
winny wystawić ww. odpady w dniu zbiórki 
najpóźniej do godziny 12.00.

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

3. O wszystkich miejscach, które zostały 

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

4. Wszelkie zapytania, problemy należy 
kierować na adres:

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

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

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

Tura
jesienna SANIPOR METALPOL

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

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

24.10 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

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

Trwają jesienne wystawki

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Gdyni zaprasza byłych pra-
cowników oraz absolwentów na Jubileusz 
10-lecia KM CKU połączony z wręczeniem 
Sztandaru Kolegium Miejskiemu CKU. 

Uroczyste Sympozjum z tej okazji oraz 
Uroczystość odbędą się 4 grudnia 2009 roku 
o godzinie 14.00 w Muzeum Miasta Gdyni, 
ul. Zawiszy Czarnego 1.

Osoby zainteresowane udziałem w uro-
czystościach proszone są o kontakt z sekre-
tariatem KM CKU tel./fax (058) 623 04 52, 
e:mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.
pl, http: www.kolegiummiejskie.info. �

Jubileusz szkoły

Centrum Stomatologiczne Panaceum 
Gdynia ul. Świętojańska 89/1 zaprasza na 
bezpłatne konsultacje prowadzone przez 
specjalistę II stopnia protetyki stomatologicz-
nej przed leczeniem protetycznym.

Akcja potrwa do końca października.
Rejestracja telefoniczna pod nr (058) 620 
31 27 w godz. 10.00 - 19.00.

***
Prywatny Gabinet Logopedyczny „Lin-

gua” w Gdyni Witominie, ul. Chwarznieńska 
136/138 (NZOZ Zakład Rehabilitacji) zapra-
sza w październiku na bezpłatną diagnozę 
neurologopedyczną pacjentów z zaburze-
niami mowy wynikającymi z uszkodzenia 
mózgu. Prowadzimy zajęcia w domu pa-
cjenta. Informacja i zapisy w godzinach 8.00 
– 18.00, tel. komórkowy 0 600 417 893.

***
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.

***
NZOZ OCULUM Poradnia Okulistyczna w 

Gdyni ul. Legionów 67 zaprasza pacjentów 
mieszkańców Gdyni w wieku 40-50 lat na 
bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie 

wczesnego wykrywania jaskry finansowane 
przez Gminę Gdynia.  

Rejestracja telefoniczna w godz.10.00 
- 14.00 tel. 0 502 115 725, (058) 662 00 87 
lub osobiście w pok.112.

***
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.

***
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.

***’
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.  �

Na zdrowie!
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na 
co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuń-
czo wychowawczo kształcące do Przedszko-
la Samorządowego nr 29 Gdynia  Obłuże, ul. 
Adm. Unruga 53 tel. (058) 625 09 67 w dniu 
10.10.2009 r. w godz. 9.00.- 14.00. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program 
realizowany z funduszy gminy Gdynia. 

***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształcenia Mowy za-
prasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz 
z rodzicami na spotkanie ze specjalistami 
- logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w 
dniu 21.10.2009 r. w godz. 16.30 - 18.30 do 
Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni, 
ul. Władysława IV 56 tel. (058) 620 01 44. 

Konsultacja i ewentualna terapia są 
bezpłatne. Program realizowany z funduszy 
gminy Gdynia.  �

Dla najmłodszych

Turniej bokserski
Zarząd Uczniowskiego  Klubu Sportowego 

„ Sokół ” w Gdyni  zaprasza zaprasza  na VII 
Międzynarodowy Turniej Bokserski  „ Nadziei 
Olimpijskich”, który odbędzie się w dniach 
17-18 października 2009 r. w Zespole Szkół 
Nr 9 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni:

- w sobotę 17.10 od godz.15.30,
- w niedzielę 18.10 od godz. 10.00. 
Serdecznie zapraszamy miłośników bok-

su i kibiców. �

13 października (wtorek) o godz. 17.30 
w Klubie Riwiera odbędą się Fotograficzne 
Spotkania ze sztuką, które poprowadzi znany 
fotograf i prezes Gdańskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, Adam Fleks - historyk, 
tłumacz, członek Gdańskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Fotografowanie rozpoczął 
w 7 roku życia, obróbki ciemniowej nauczył 
się podczas pobytu na stypendium w Szwecji 
w 1987 r. Do GTF wstąpił w 1994 roku. 

Zainspirowany zdjęciami Henri Cartier 
Bresson oraz Diane Arbus wierzy w foto-
grafię czystą i niemanipulowaną. 

Swoje prace prezentował m.in. na autor-
skich wystawach: „Ryty naskalne”, „Radość 
życia”, „Kolory Danii”, „Wieloświaty” oraz na 
wystawach zbiorowych.

Autor publikacji: „Obróbka papierów czar-
nobiałych w wywołaczu litowym”, „Fotografia 
portretowa”, „Fotografia jesieni”, „Gdańsk 
Odchodzący” (redakcja), „Wieloświaty” (ka-
talog wystawy),  publikacje w czasopismach 
„Morze, Statki i Okręty”, „Okręty Wojenne”. �

Fotograficzne             
Spotkania ze Sztuką
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Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydatów na stanowisko: podinspektora, inspektora w Dziale Gospodar-
ki Komunalnej. Główne obowiązki pracownika: zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie usług w 
zakresie:  utrzymania czystości terenu miasta, w tym: oczyszczania letniego i zimowego dróg 
(monitorowanie pracy sprzętu, ocena przebiegu prac i skuteczności podejmowanych działań w 
tym  zakresie - oznakowania miasta tablicami z nazwami ulic, prowadzenie korespondencji oraz 
innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków, udział w przygotowaniu 
zamówień publicznych. 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12 października 2009r. pod adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdyniaz dopiskiem  „inspektor, podinspektor 
w Dziale Gospodarki Komunalnej”.

Dyrektor                                         
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 

poszukuje kandydata na stanowisko: st. 
specjalisty, specjalisty w dziale finansowo 
- księgowym ZDiZ; 1 etat. 
Główne obowiązki: opracowanie i tworzenie 
kartotek środków trwałych, prowadzenie kart 
i ewidencji analitycznych środków trwałych, 
prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków 
trwałych, kontrola dokumentów księgowych 
pod względem formalno-rachunkowym w 
zakresie środków trwałych, weryfikacja sald 
kont księgowych w zakresie środków trwałych, 
sporządzanie sprawozdań z zakresu środków 
trwałych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych 
kopertach do dnia 26 października 2009 
r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. 
Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdyniaz dopiskiem 
„starszy specjalista, specjalista w dziale finan-
sowo-księgowym”. 

Prezydent  Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro 

na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla zadania p.n. 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, 

Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr  345160-2009  w dniu 05.10.2009 
r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 
dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy  pobrać ze strony internetowej www.
gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert – do dnia 21.10.2009 r. do godz. 9.00 (pokój nr 
230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się 
21.10.2009 r. godz. 10.00 sala nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.  
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Woźniak fax (058) 668 
83 02, Wydział Inwestycji.

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

W ramach tego projektu przed wakacjami 
(od kwietnia do czerwca br.) odbywały się 
spotkania dla Rodziców i Opiekunów osób 
niepełnosprawnych prowadzone przez psy-
chologa. Ich celem było poszerzanie wiedzy 
psychologicznej oraz rozwijanie takich umie-
jętności, które przydatne są w codziennym 
życiu (m.in. z zakresu komunikacji, uczuć, 
sposobów radzenia sobie ze stresem). 

Jednak najważniejszym celem tych spo-
tkań okazało się wzajemne zrozumienie i 
wsparcie, którego Uczestnicy dostarczali 
sami sobie. Dlatego serdecznie zapraszamy 
Rodziców i Opiekunów osób niepełnospraw-
nych na kolejne spotkania by doświadczyć, 
że obecność drugiego człowieka pomaga 
przeżywać i rozwiązywać własne kłopoty. 
Chciejmy przeznaczyć nieco czasu dla siebie 
i własnego rozwoju. 

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

„Promyk” zaprasza

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy 
Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, 
kultywując tradycje patriotyczne, serdecznie 
zaprasza wszystkie szkoły podstawowe 
(klasy I - VI ) na III Miejski Konkurs Poezji 
i Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 
w szkole we wtorek, 27 października 2009 
r. o godz. 14.00. 

Gwarantujemy miłą atmosferę i atrakcyj-
ne nagrody. Patronat nad konkursem objął 
Prezydent Miasta Gdyni i Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej. �

Konkurs dla szkół

Podczas miejskich obchodów 70. rocznicy 
powstania Podziemnego Państwa Polskiego 
na Skwerze Kościuszki 27 września 2009 r. 
po raz ósmy odbyło się pasowanie na ucznia 
dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej 
nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
Kompanii Honorowej i Orkiestrze Reprezen-
tacyjnej Marynarki Wojennej za uświetnienie 
tej uroczystej chwili. Nasi pierwszoklasiści i 
ich rodzice są wdzięczni naszym Patronom 
oraz Pani Dyrektor H. M. Łukaszewskiej za 
obecność na ślubowaniu. �

Podziękowania

W związku z zamknięciem ul. Redłowskiej 
(od ul. Legionów do Kopernika), od 8 paź-
dziernika 2009 r., przez ok. miesiąc, zmie-
niona została trasa autobusów linii 133 i 192. 
Autobusy linii 133 w kierunku Płyty Redłow-
skiej kursują objazdem. Od przystanku „Park 
Naukowo-Technologiczny”, ul. Redłowską, 
Legionów i Cylkowskiego. Na trasie objazdu 
obowiązują przystanki: „Ruchu Oporu” przy 
ul. Legionów, tymczasowy „Cylkowskiego”, 
przy ul. Powstania Wielkopolskiego. Trasa 
linii 133 z Płyty Redłowskiej w kierunku 
śródmieścia nie uległa zmianie.

Autobusy linii 192 w kursach z Płyty 
Redłowskiej do Witomina kursują objaz-
dem, ul. Powstania Śląskiego, Powstania 
Wielkopolskiego, Cylkowskiego, Legionów, 
Redłowską, al. Zwycięstwa i dalej stałą tra-
są. Na trasie objazdu obowiązuje wyłącznie 
przystanek „Ruchu Oporu” przy ul. Legionów. 
Trasa autobusu linii 192 w kierunku Płyty 
Redłowskiej nie uległa zmianie. 

***
W dniach 10-11 października 2009 r., 

w związku z Marszem Nadziei i Życia (10 
października) oraz z przemarszem uczest-
ników modlitwy z okazji Dni Papieskich (11 
października) wystąpią zakłócenia w funkcjo-
nowaniu komunikacji miejskiej w śródmieści 
Gdyni. Dla ruchu zamknięte zostaną bowiem 
ul. Świętojańska (od al. Piłsudskiego do 
ul. 10 Lutego) oraz al. Piłsudskiego (od ul. 
Legionów do Świętojańskiej). 

10 października 2009 r. (sobota):
W godz. 12.00 - 13.00 zamknięta dla 

ruchu zostanie al. Piłsudskiego oraz ul. Świę-
tojańska. W tym czasie obowiązywać będą 
zmienione trasy trolejbusów linii 21, 22, 23, 
24, 30 oraz autobusów linii 128 i 133. 

- Trolejbusy linii 21, 22, 23, 24 oraz 30 
w kursach w kierunku Gdyni Dworca Gł. 
PKP lub Stoczni Gdynia, od przystanku 
„Urząd Miasta – Świętojańska” kursować 
będą objazdem: al. Piłsudskiego, ul. Śląską, 
Warszawską, Morską, Podjazd, 10 Lutego, 
Świętojańską i Jana z Kolna. 

- Trolejbusy linii 21, 23 i 24 w kursach w 
kierunku Sopotu lub Karwin kursować będą 
objazdem. Od przystanku „Gdynia Dworzec 

Gł. PKP” ul. Wójta Radtkego, Świętojańską, 
10 Lutego, Podjazd, Morską, Warszawską, 
Śląską, al. Zwycięstwa i dalej stałą trasą 
linii. 

- Trolejbusy linii 22 oraz 30 w kursach 
z Gdyni Dworca Gł. PKP kursować będą 
skróconą trasą, od przystanku „Plac Kaszub-
ski” ul. Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd i 
Morską. 

- Autobusy linii 128 i 133, kursować będą 
odjazdem ul. Legionów i Kopernika. Autobu-
sy linii 133 dodatkowo będą zajeżdżać na 
pętlę „Dom Marynarza”. 

11 października 2009 r. (niedziela):
W godz. 17.15 - 18.15 zamknięta dla 

ruchu zostanie al. Piłsudskiego oraz ul. 
Świętojańska. W tym czasie obowiązywać 
będą zmienione trasy trolejbusów linii 22, 
23, 24 oraz autobusów linii 133.

- Trolejbusy linii 22, 23 i 24 w kursach w 
kierunku Gdyni Dworca Gł. PKP lub Stocz-
ni Gdynia, od przystanku „Urząd Miasta 
– Świętojańska” kursować będą objazdem 
al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Warszawską, 
Morską, Podjazd, 10 Lutego, Świętojańską 
i Jana z Kolna. 

- Trolejbusy linii 23 i 24 w kursach w 
kierunku Karwin kursować będą objaz-
dem. Od przystanku „Plac Kaszubski” ul. 
Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd, Morską, 
Warszawską, Śląską, al. Zwycięstwa i dalej 
stałą trasą linii. 

- Trolejbusy linii 22 w kursach z Gdyni 
Dworca Gł. PKP kursować będą skróconą 
trasą, od przystanku „Plac Kaszubski” ul. 
Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd i Mor-
ską. 

- Autobusy linii 133, kursować będą ob-
jazdem ul. Legionów i Kopernika. Autobusy 
linii 133 dodatkowo będą zajeżdżać na pętlę 
„Dom Marynarza”. Aleja Piłsudskiego zosta-
nie otwarta już ok. godz. 17.30.

Na trasie objazdu trolejbusów linii 21, 22, 
23, 24 i 30 obowiązywać będą wszystkie 
przystanki innych linii. Na trasie objazdu 
autobusów linii 128 i 133 obowiązywać bę-
dzie przystanek tymczasowy „Piłsudskiego”, 
zlokalizowany na ul. Legionów, za skrzyżo-
waniem z al. Piłsudskiego.  �

ZKM informuje
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Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr  15/2009  lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Rolnicza 10B/1, Rolnicza 10A/22, Rol-
nicza 14/20.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
06.10.2009 r. do dnia 27.10.2009 r.

GCWP - Jesteś przedsiębiorczy?            
Masz potencjał? 

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

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni, pomiędzy pokojami 335 i 336 wywie-
szono wykaz nieruchomości położonej przy 
ul. Płk. Dąbka 165 A oznaczonej na KM 40 
obręb Gdynia jako działka gruntu nr 218/15 o 
pow. 953 m² przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 710/2009/V/M stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
12282/09/V/M z dnia 29 września 2009 wywie-
szony jest na okres 21 dni od 2 października 
2009 do 23 października 2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni, pomiędzy pokojami 335 i 336 wywie-
szono wykaz nieruchomości położonej przy ul. 
Adwokackiej 18 oznaczonej na KM 87 obręb 
Gdynia jako działki gruntu nr 58/30 i 137/30 o 
pow. 1558 m² przeznaczone do zbycia w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 711/2009/V/M stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
12283/09/V/M z dnia 29 września 2009 wywie-
szony jest na okres 21 dni od 2 października 
2009 do 23 października 2009 r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 28 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro 

numer ogłoszenia  342898-2009, na wykonanie roboty budowlanej                       
„Remont dachu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Gdyni”

Zakres zgodny z Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, Kod CPV 45261210-9 Wykonanie 
pokryć dachowych, Kod CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronowej.
Przedmiot zamówienia  Remont dachu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Gdyni 
Wymagany termin realizacji: 30 dni od dnia 3.11.2009 r. Wadium nie wymagane, o udzielenie za-
mówienia ubiegać się mogą oferenci  spełniający wymogi art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych . Z postępowania  wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip i na stronie 
www.przedszkole28.wikt.pl oraz w sekretariacie  przedszkola w godz. 10.00 - 14.00 . 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.10.2009 r. do godz. 11.30 w sekre-
tariacie  przedszkola. Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  dnia 21.10.2009 r. o 
godz. 12.00 w gabinecie dyrektora przedszkola.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych , nie przewiduje zamówień 
uzupełniających. Termin związania  z oferta 30 dni. Kryteria  wyboru  oferty i ich znaczenie: cena 
oferty brutto: 100%. Upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest mgr. Jolanta Orent – dyrektor  
telefon (058) 624 13 81 w godz. 10.00 – 14.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
Nr  14/2009  lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Wójta Radtkego 53/1A, Chrzanowskiego 
10A/1, Komandorska 18-20D/7, Komandor-
ska 7/3, Armii Krajowej 23/11, Bema 13/7A, 
Morska 47A/1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
28.09.2009 r. do dnia 19.10.2009 r.

Dyrektor I Akademickiego LO w Gdyni,

ul. Folwarczna 2, tel/fax (058) 664 82 36
poszukuje  pracownika na stanowisko: specjalisty do spraw księgowych, w wymiarze 0,75 
etatu. 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Gdyni: www.gdynia.pl- jednostki i firmy związane z samorządem.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do dnia 19 października 
2009 r. 
Wszystkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 664 
66 04.

Prezydent  Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro                                          
 na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI                      
w Gdyni, ul. Kopernika 34”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 345312-2009 w dniu  05.10. 2009r. 
oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia 10 miesięcy od daty pod-
pisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.
pl/bip/uslugi. Termin składania ofert – do dnia 20.10.2009 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu 
Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Inwestycji). Otwarcie ofert odbędzie się 20.10.2009 r. godz. 
12.00 sala nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem 
uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska fax (058) 668 83 02, Wydział  
Inwestycji.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro                                       

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

na przebudowę skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

 jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr 345406-2009 r. w dniu 
05.10.2009 r. oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia 10 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 
30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego 
(pok. 227–Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi
Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni).
Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2009 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert odbędzie 
się w dniu 21.10.2009 r. godz. 12.00 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (058) 668 83 02, 
Wydział Inwestycji.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko 
- Gastronomicznych w Gdyni,                 

ul. Morska 77 
zatrudni osobę na stanowisko praczki na 
pół etatu (20 godz. tyg.). 
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, 
dobry stan zdrowia, znajomość specyfiki 
stanowiska praczki, energiczność, chęć i za-
angażowanie do pracy. 
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@
poczta.onet.pl lub osobiście w siedzibie szkoły 
w dziale kadr. 
W razie pytań numer tel. (058) 620 12 89.
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Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położo-
nych w Gdyni:
- przy ul. Skarbka, wykaz nr 708/09/V/M, część działki nr: 458/8; 656/8 o pow. 139 m², oznaczonej 
na KM 21, przeznaczonej do wydzierżawienia na cza oznaczony 1 rok, na działkę przydomową;
- przy ul. Demptowskiej, wykaz nr 709/09/V/M, cz. dz. 46/14 o pow. 30 m², KM 20, przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 30.09.2009 r. do dnia 21.10.2009 r.

Gdyńskie Centrum Innowacji 
poszukuje kandydata na stanowisko kon-
serwator.
Przyjmiemy do pracy osobę na stanowisko 
konserwatora ze znajomością elektryki (mile 
widziane uprawnienia SEP) oraz podstawo-
wych umiejętności ślusarskich, hydraulicz-
nych, . 
CV należy przesyłać do dnia 16.10.2009 r. 
na adres: Gdyńskie Centrum Innowacji, al. 
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, osobiście 
w godz. 8.00 – 16.00 w recepcji  lub e-mailem: 
k.bieschke@gci.gdynia.pl.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydatów na stanowisko: INSPEKTORA,  PODINSPEKTORA,  REFERENTA  DZIAŁU 
DRÓG x 1 etat. 
Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich, inwentaryzacja mienia 
komunalnego w zakresie dróg i obiektów inżynierskich, udział w odbiorach robót drogowych i 
obiektów inżynierskich. Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe  techniczne inż. 
budownictwa –preferowana specjalizacja drogowa lub student V roku budownictwa specjalizacji inż. 
lądowej,  lub wykształcenie średnie techniczne: budowlane, specjalność drogowa.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, 
dobra obsługa komputera, umiejętności  organizacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w 
zespole. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 9 października 2009 r. pod 
adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS 
NA INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REFERENTA  DZIAŁU DRÓG” Inne informacje: Kandydaci 
zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający 
wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu 
konkursu. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Kadrach ZDIZ pod numerem telefonu: (058) 668 20 00.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista ds. bhp – 0,25 etatu
Główne obowiązki:prowadzenie całokształtu spraw w zakresie bhp,  prowadzenie szkoleń wewnętrz-
nych z dziedziny bhp,  kontrola przestrzegania przepisów  i wewnętrznych procedur bhp, opraco-
wywanie i wdrażanie procedur i programów służących zachowaniu bezpieczeństwa w zakładzie,
 ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy oraz opracowywanie działań zapobiegawczych, 
udział w ocenie ryzyka zawodowego,  współpraca ze służbami państwowymi.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe – kierunkowe lub studia podyplomowe w 
zakresie bhp, studia podyplomowe w zakresie prawa pracy,  staż pracy  -   minimum 5 lat w służbach 
bhp. Wymagania konieczne:  obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia
- komunikatywność, znajomość Miasta Gdyni
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 16 października 2009r. pod adre-
sem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „ starszy specjalista 
ds. bhp”. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miejskiego na tablicy ogłoszeń znajduje się 
na III pietrze przy pok. nr 341 wykazu nieru-
chomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 
269 opisanej na karcie mapy 19 obręb Gdynia 
jako działka gruntu nr 1302/126 o pow. 55 m² 
oraz 1308/126 o pow. 21 m² przeznaczonych 
do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użyt-
kownika wieczystego. Wykaz nr 707/2009/
V/M stanowiący załącznik do zarzadzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 12214/09/V/M z 
dnia 29.09.2009 r. wywieszony jest od dnia 1 
października 2009 do dnia 23 pażdziernika 
2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonej przy ul. Rybaków w Gdyni.

KW KM nr 
działki

powierzch-
nia

Przeznaczenie, opis nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego                
(rocznego) 

4601 36

G
D
Y
N
I
A

część 
działki 

nr: 
41/3

18 000 m2 Grunt niezabudowany. Nieruchomość prze-
znaczona na cele rolnicze – pole uprawne. 

Bez prawa czynienia nakładów
o charakterze trwałym. Brak planu zagospo-
darowania dla przedmiotowej nieruchomo-
ści. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie 
wobec. Wydzierżawiającego za poniesione 

nakłady, w tym nasadzenia

664,38 zł 
Wylicytowany czynsz płatny do 31 października 

każdego roku. W latach następnych czynsz będzie 
waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku 

dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 

GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawia-
jący zawiadomi Dzierżawcę, zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy.

wadium:
120 zł 

minimal-
ne 

postą-
pienie:
10 zł 

Informacja dodatkowa: W przypadku rozpoczęcia przez Gminę lub inną osobę inwestycji celu publicznego na gruncie objętym przyszła umową tj. z 
chwilą wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub podjęcia przez Radę Miasta uchwały o jego zbyciu w trybie określonym 
ustawą o gospodarce nieruchomościami, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu na własny koszt, w tym dokonania rozbiórki nakładów. 
Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie wobec wydzierżawiającego za poniesione nakłady. Umowa zawierać będzie obligatoryjny zapis o obowiązku 
Dzierżawcy do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązkowi wydania przedmiotu dzierżawy po jej wyga-
śnięciu w trybie art. 777 § 1 pkt 4  k.p.c. Ważność umowy uwarunkowana jest złożeniem oświadczenia j. w. przez Dzierżawcę. Osoba fizyczna (w tym 
wspólnicy spółek cywilnych) zobowiązana jest do złożenia pisemnej zgody współmałżonka do zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zawierać będzie 
zobowiązanie się Dzierżawcy do: a) niedokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości b) niedokonywania trwałego grodzenia nieruchomości c) 
niezamieszkiwania na nieruchomości d) niemeldowania siebie oraz osób trzecich na nieruchomości. Naruszenie przez Dzierżawce któregokolwiek z 
powyższych zapisów skutkować będzie prawem Wydzierżawiającego, do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.                
Przetarg odbędzie się 26 października 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105, na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne gotówką w terminie 
do 23 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 warunków dzierżawy nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 29.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni, pomiędzy pokojami 335 i 336 wywie-
szono wykaz nieruchomości położonej przy ul. 
Miegonia oznaczonej na KM 44 obręb Gdynia 
jako działka gruntu nr 620/21 o pow. 3850 m² 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 712/2009/V/M stanowiący załącznik 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
12284/09/V/M z dnia 29 września 2009 wywie-
szony jest na okres 21 dni od 2 października 
2009 do 23 października 2009 r.
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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

XII Festiwal Muzyki Sakralnej
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.

9 października kościół św. Józefa (ul. 
Ramułta 13), godz. 19.30

Joseph Haydn – Missa Sanctae Caeci-
liae, Chór Pro Anima, Capella Gedanensis, 
Arkadiusz Wanat (dyrygent), Magdalena 
Witczak (sopran), Michał Wajda-Chłopicki 
(kontratenor), Krzysztof Gasz (tenor), Le-
szek Skrla (bas)

10 października kościół oo. Francisz-
kanów (ul. Ujejskiego 40), godz. 18.00

Georg Friedrich Händel: Salve Regina 
HWV 241, Gloria in excelsis Deo, Anthems 
written for use at the Coronation of King 
Georg II in 1727 Capella Gedanensis pod 

dyrekcją Aliny Kowalskiej-Pińczak, Jolan-
ta Grzona-Worzała (sopran), Mira Szary 
(sopran)

11 października kościół parafialny NMP 
(ul. Armii Krajowej 26), godz. 19.00

Wojciech Mrozek Wielka Koncertowa 
Msza Papieska – Missa Solemnis Sandomi-
riensis, BEATI MUNDO CORDE, Volodimir 
Syvohip (dyrygent), Bożena Harasimowicz 
(sopran), Anita Rywalska –Sosnowka (so-
pran), Agata Sava (mezzosopran), Leszek 
Skrla (bas), Orkiestra Filharmonii Lwowskiej 
„Wirtuozi Lwowa”, Chór Filharmonii Lwow-
skiej „Gloria”.

Prowadzenie koncertów: Krzysztof Dą-
browski, Konrad Mielnik.

Organizator:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
http://www.centrumkulturygdynia.org �

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz z 
MKT „WATRA” zapraszają na następujące 
wycieczki turystyczne:

- Grzybobranie 17.10.2009 r.
- Tropikalna Wyspa – Park rozrywki w 

terminie 23 - 25.10.2009 r.
- Livingo – Włochy – Wyjazd narciarski w 

terminie 4-13.12.2009 r.
Szczegóły i dodatkowe informacje pod 

nr tel. (058) 621 77 51 oraz na stronie www.
gdynia.pttk.pl

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz z MKT 

„WATRA” zapraszają na następujący kurs 
kierownika placówek wypoczynku dzieci i 
młodzieży, rozpoczęcie kursu 10.10.2009 r.

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

***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni oraz 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajo-
znawcze Oddział Morski, Klub Krajoznaw-
ców „BLIZA” i  Rada d/s Młodzieży zaprasza-
ją 24 października 2009 r. (sobota) na XXII 
Jesienny Złaz Turystyczny im. Ireny Marii 
Wrzosek w Jubileuszowym roku 90-lecia 
powołania Szkolnych Kół Krajoznawczych 
PTK - PTTK.

Trasa 1: 8 km, zbiórka: Gdynia,ul. War-
szawska róg ul. Wolności, godz. 10.00

Przebieg trasy: Gdynia-  żółty szlak „Trój-
miejski”-ścieżka rowerowa - rez. przyrody 
„Kacze  Łęgi”- Karwiny- Bernadowo - szlak 
rowerowy Kolibki - ul. Wrocławska - ul. Fol-

warczna - I ALO
Trasa 2: 6 km, zbiórka: Gdynia SKM 

Wzgórze Św. Maksymiliana (wejście do 
tunelu), godz. 10.30. Przebieg trasy: Gdynia 
czarny szlak „Zagórskiej Strugi”- rez. przy-
rody „Kacze Łęgi” - Zawada - ul. Sieradzka 
Mały Kack- ul. Wrocławska, ul. Folwarczna 
I ALO

Trasa 3: 7 km, zbiórka: SKM Sopot Ka-
mienny Potok, (stacja SKM) godz. 10.00. 
Sopot Kamienny Potok - Kolibki - Orłowo - I 
ALO, ul. Folwarczna 2 Meta: I Akademickie 
Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych 
Ludzi Morza w Gdyni, ul. Folwarczna 2.

Przyjmowanie drużyn na mecie: godz. 
12.30 - 13.00.

Konkursy krajoznawcze: Trójmiejski Park 
Krajobrazowy. Zakończenie złazu: godz. 
13.30.

Uwagi:
- złaz odbędzie się bez względu na po-

godę,
- zgłoszenia na złaz przyjmuje OM PTTK 

Gdynia,ul. 3 Maja 27, tel. (058) 621 75 24.
- listę zgłoszeń podpisują opiekun i dy-

rektor szkoły,
-  konkurs krajoznawczy odbędzie się na 

mecie złazu,
- uczestnicy otrzymają na mecie goracą 

herbatę, punkty na  odznaki turystyki kwalifi-
kowanej OTP i Turysta Przyrodnik  a laureaci 
konkursów  nagrody,

- wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.
- tel. kom. organizatorów: 0 501 446 

410. �

Wiadomości turystyczne

Teatr „Junior” poszukuje
Teatr Muzyczny Junior przy Teatrze im. 

Danuty Baduszkowej w Gdyni zaprasza na 
przesłuchania wokalne i taneczne do Musi-
calowego Koncertu Marzeń z okazji swoich 
dwudziestych urodzin w najbliższą niedzielę 
11 października 2009. 

Przesłuchania tancerzy o godz.12.00, 
przesłuchania wokalistów o godz. 14.00.

Karty zgłoszenia można pobrać na stronie 
www.teatrjunior.pl. 

Koncert planowany jest na wiosnę 2010 
roku. �
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- 13.10-06.12.2009 - Wystawa „Gdynia w 
1939 r. Losy miasta i ludzi”

- 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

***
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. 

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

W „Mini Galerii” Oddziału Morskiego 
PTTK oglądać można wystawę fotograficzną 
pt. „Zabytki Architektury” - wybranych miast 
Dolnego Śląska oraz krajobrazów okolic 
Ślęzy. Autor zdjęć i wystawy - Bolesław 
Okuniewski - członek Polskiej Organizacji 
Fotografii Krajoznawczej PTTK. 

Wystawa czynna do 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.). 

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum Gemini 

(przeniesiona na I piętro centrum), zaprasza 
do 15 października na wystawę Jolanty i 
Zbigniewa Chromiec pt. „Współczesna 
Gdynia w malarstwie”, którzy jako jedyni 
podejmują tematykę wędrówki po klimatycz-
nych zakątkach nowoczesnej Gdyni. Inte-
resuje ich również: portret, martwe natury, 
kwiaty, początki lotnictwa. Artyści plastycy, 
konserwatorzy zabytków, dyplomy zdobyli 
na UMK w Toruniu w 1991 roku. 

Jolanta Chromiec, absolwentka Liceum 
Plastycznego w Jarosławiu (woj.przemy-
skie), gdyński mors.

Zbigniew Chromiec jest gdynianinem, 
wnukiem artysty. plastastyka, kom. por. 
Zbigniewa Litwina, który prowadził Pracow-
nię 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.

Wstęp wolny, codziennie w godz.12.00 
- 20.00. 

***
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 De L`associaton 
Francaise d`Aktion Artistique,którą wręczył 
sam Pablo Picasso. 

Wystawa zorganizowana została z okazji 
50 - lecia pracy twórczej artystki. 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 się 9.10.2009r. 
o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Osoby zainteresowane sztuką Nataszy 
Piskorskiej jej realizacje mogą zaboczyć na 
stronie: http://nataszapiskorska.bloog.pl/ 

***
Koło Plastyków przy Towarzystwie Miło-

śników Gdyni zaprasza na zbiorową pople-
nerową wystawę malarską członków Koła. 
w siedzibie TMG w Gdyni, ul. Władysława 
IV 51.

***
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gdyni, ul. Boisko 6 zaprasza na wystawę 
prac nadesłanych na  ogólnopolski konkurs 
plastyczny pt. „Przyroda tuż za oknem” 
zorganizowany przez Przedszkole Samo-
rządowe Nr 48 w Gdyni. 

Wystawa trwa do 23 października br. �

Wystawy

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
9 .10 piątek godz . 19 .00 KISS ME, KATE
10 .10 sobota godz . 19 .00 KISS ME, KATE
11 .10 niedziela godz . 19 .00 KISS ME, KATE
11 .10 niedziela godz . 19 .00 FILOZOFIA PO GÓRALSKU,
13 .10- wtorek  godz . 19 .00  MY FAIR LADY
14 .10 środa godz . 19 .00  MY FAIR LADY
15 .10 czwartek godz .19 .00 MY FAIR LADY
15 .10 czwartek godz . 19 .30 TAJEMNICZY MR LOVE

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
9 .10 pt  godz .19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM
10 .10 sb godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM
11 .10 nd godz . 12 .00  GDY 
11 .10 nd godz . 19 .00 TRAMWAJ ZWANY POŻADANIEM
14 .10 śr  godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 
15 .10 cz godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 

 Repertuar teatralny
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej na wykład prof. dr. hab. Ceza-
rego Obracht-Prondzyńskiego pt. „Wokół 
twórczości i idei Jana Karnowskiego”, który 
odbędzie 14 października o godz. 18.00 w 
Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
al. Marszałka Piłsudskiego 18. 

Wstęp wolny.
***

Kawiarnia Caffe Anioł 10 października 
br. na godzinę 19.00 zaprasza na „Anielskie 
spotkania gdynian” z Aleksandrą Galewską 
- artyską młodego pokolenia, śpiewającą, 
grającą utwory jazzowe i nie tylko.

Wstęp wolny!
Caffe Anioł, ul. Kilińskiego 6, Gdynia 

(boczna od ul. Świętojańskiej), rezerwacja 
miejsc: tel. (058) 625 77 74, e-mail: rezerwa-
cja@caffeaniol.pl, www.caffeaniol.pl.

***

Klub  Myśli  Jana  Pawła II w Gdyni  zapra-
sza na Sympozjum zorganizowane z okazji 
Dziewiątego Dnia Papieskiego w Polsce. 
Sympozjum rozpocznie się 16.10.2009 r. o 
godz. 17.00 w Kaplicy Akademickiej kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46. Temat: 
„Jan  Paweł II jako kapłan”. Słowo wstępne 
o roku kapłańskim przedstawi ks.Franci-
szek Jarzembowski. Referenci: mgr inż. 
Krzysztof Bruski - Droga Karola Wojtyły 
do kaplaństwa, ks.dr Edmund Skalski 
- Posługa kapłańska Jana Pawła II, 

- Służba kapłana w życiu człowieka świec-
kiego. Moderator - Teresa Hoppe. 

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Gdyni wykonają ilustrację 
muzyczną.

***
W piątek, 9.10.2009 r. o godz. 19.00 na 

statku Dragon cumującym w basenie Prezy-

Wykład, spotkanie, sympozjum

denta (za ORP „BŁYSKAWICA”) rozpocznie 
się koncert duetu gitarowego BLUES ROCK 
GUITAR DUO. Na gitarach zagrają Michał 
Michalak oraz Piotr Szerszeń. 

Wstęp wolny.  �


