
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczu-
rek serdecznie zaprasza na V Gdyńskie Targi 
Aktywnej Rehabilitacji, które odbędą się 24 
października 2009 r. w godz. od 9.00 do 
15.00 na terenie Pomorskiego Parku Nauko-
wo - Technologicznego przy al. Zwycięstwa 
96/98 w Gdyni. 

Podczas targów zostaną zaprezentowa-
ne: urządzenia do obsługi komputera za po-
mocą ruchów głowy, ruchów gałek ocznych, 
ruchów ust, sprzęt elektroniczny służący 
likwidacji barier w komunikowaniu się i po-
zyskiwaniu informacji, oprogramowanie dla 
osób niewidomych i słabowidzących.       �

Targi                         
Aktywnej Rehabilitacji

W dziewiątą  rocznicę śmierci
ś.p.

Franciszki Cegielskiej
Posłanki na Sejm III kadencji, Minister Zdrowia,

w latach 1990 – 1998 Prezydent Gdyni,

22 października 2009 r. o godz. 12.00 
złożymy kwiaty na Jej grobie, 
 na Cmentarzu Witomińskim, 

a o godz. 18.00 w kościele o.o. Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40,                    
odprawiona zostanie  msza św. za duszę Zmarłej. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich!

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni                            Prezydent Gdyni                
           Stanisław Szwabski                                        Wojciech Szczurek

9 października br. pomiędzy Zarządem 
Morskiego Portu Gdynia  S.A. i armatorem 
promowym Stena Line doszło do podpisania 
kolejnego porozumienia o współpracy. Połą-
czenie promowe Gdynia – Karlskrona, po 15 
latach funkcjonowania rozwija się pomyśl-
nie, a obydwaj partnerzy uzgodnili warunki 
współpracy na dalszy, pięcioletni okres.

Podkreślić należy, że pomimo kryzysu 
panującego w przewozach morskich, linia 
utrzymuje wysoki udział w obsłudze handlu 
pomiędzy Skandynawią a Polską oraz innymi 
krajami Europy Środkowej i postrzegana jest 
przez operatora jako strategiczna. Zarząd 
gdyńskiego portu gwarantuje w porozu-

mieniu dostęp do infrastruktury dla dwóch 
promów Stena Line w ciągu doby, zgodnie 
z ustalonym rozkładem zawinięć.

W związku z odłożeniem w czasie bu-
dowy terminalu w basenie IV (pierwotnie 
zakładano, iż nowy terminal promowy przy 
nabrzeżu Polskim oddany zostanie do użytku 
w 2011 roku), w ciągu najbliższych 5 lat (do 
31.12.2014 r.) obsługa promów odbywać 
się będzie przy obecnym stanowisku pro-
mowym w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy 
Kwiatkowskiego.

W 2010 roku kontynuowane będą rozmo-
wy dotyczące przyszłej inwestycji w porcie 
Gdynia.                                                     �

Stena Line na trwałe w Gdyni
Urząd Miasta Gdyni serdecznie zaprasza 

wszystkich przedsiębiorców na bezpłatne 
szkolenie dotyczące pozyskiwania dotacji z 
Unii Europejskiej. 

Szkolenie odbędzie się w Sali 105, I 
piętro, Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54 w dniu 23 października 
2009 r., godz. 10.00. Poprowadzą je eksperci 
z Agencji Rozwoju Pomorza S.A.             �

Uwaga, przedsiębiorcy!

Z Gdyni na Antarktydę
Zespół dziewięciu naukowców z gdyń-

skiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego uczestniczy w międzynarodowej 
badawczej ekspedycji antarktycznej, w któ-
rej wezmą też udział pracownicy naukowi i 
studenci z Rosji, RPA oraz Francji.  W środę 
(14 października) przy Nabrzeżu Francuskim 
w Gdyni odbył się załadunek sprzętu ekspe-
dycji na statek Rosyjskiej Akademii Nauk r/v 
Akademik Ioffe.

Antarktyda to „gigantyczny park przyrodni-
czy”. Jej ekosystem nie zmienił się od ponad 
20 mln lat. Rejon badań to Basen Agulhas 
oraz Cieśnina Drake’a – strefy mieszania 
się wód południowego Atlantyku z wodami 
Oceanów: Spokojnego i Indyjskiego.

Rejs rozpocznie się w Kapsztadzie (RPA) 
1 grudnia tego roku. Jeśli pozwolą warunki 
pogodowe, przewidziana jest wizyta w Stacji 
Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskie-
go. Zakończenie rejsu zaplanowano na po-
łowę stycznia 2010 r. w Ushuaia (południowa 
Argentyna). Polscy naukowcy do Kapsztadu 
dolecą samolotem, po czym przeniosą się 
na statek.

Ekspedycja odbywa się w ramach współ-
pracy Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego z Instytutem Oceanologii Rosyj-
skiej Akademii Nauk.                                �

28 października 2009 r. w godz. od 10.00 
do 14.00 w Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni, al. Zwycięstwa 
96/98, odbędzie się kolejna, jesienna edycja 
„Gdyńskich Targów Pracy”.

Program targów:
godz. 10.00 – rozpoczęcie targów,
godz. 10.00 – 14.00 – prezentacja ofert 

pracy w kraju i za granicą. Ponadto zapoznać 
się będzie można z ofertami szkoleń, progra-
mami pomocowymi, warunkami otrzymania 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Sepcjaliści udzielać będą porad 
zawodowych dla osób poszukujących pracy 

i bezrobotnych a także wykonywać wstępną 
ocenę predyspozycji zawodowych.

Dodatkowe informacje:
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 

tel. (058) 622 60 17, (058) 622 20 52.
Oferty pracy można kierować do Powia-

towego Urzędu Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 
8, tel. (058) 621 11 50.

Organizatorami Targów Pracy są: Powia-
towy Urząd Pracy w Gdyni wraz z Urzędem 
Miasta Gdyni oraz Fundacją Gospodarczą 
w Gdyni.

Strona internetowa Fundacji: www.fungo.
com.pl                                                       �

Nagrody najlepszym
W październiku swoje święto mają pra-

cownicy edukacji i służby zdrowia. Z tych 
okazji tradycyjnie przyznawane są nagrody 
najlepszym przedstawicielom tych środo-
wisk. Na str. 2 „Ratusza” - gratulacje i listy 
laureatów.                                                 �
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16 października br. w Muzeum Miasta 
Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia 
Nagród Prezydenta Miasta dla pracowników 
służby zdrowia. Oto laureaci:

1. Maria Kicińska  - dr n. med., z-ca or-
dynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w 
Szpitalu Miejskim, staż pracy 30 lat

2. Violetta Jereczek -  lekarz dermatolog,  
kierownik Oddziału Dziennego Dermatologii 
i Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej 
Szpitala Morskiego im. PCK, staż pracy 
19 lat

3. Andrzej Butkiewicz - ordynator Od-
działu Neonatologicznego i Intensywnej 
Terapii Noworodka w Szpitalu Morskim im. 
PCK,  staż pracy 19 lat

4. Emilia Ryszarda Skibińska  - lekarz 
poz w NZOZ Przychodni Lekarskiej Witomi-
no, Sp. z o.o., staż pracy 45 lat 

5. Wiesława Lompe - lekarz pediatra 
zatrudniona w NZOZ Przychodni Lekarskiej 
Chylonia I  Sp. z o.o., staż  pracy 32 lata

6. Mirosława Delkiewicz  -  lekarz - spe-
cjalista medycyny rodzinnej w Przychodni                                  

Lekarskiej Obłuże II Sp. z o.o., staż pracy 
29 lat

7. Barbara Lazarowska  -  lekarz inter-
nista w NZOZ Przychodni u Źródła Marii                      
Sp. z o.o., staż pracy 28 lat

8. Irena Lass-Wróblewska - lekarz 
stomatolog w  SANUS Sp. z o.o, staż pracy 
38 lat

9. Dariusz Przekwas - lekarz - specjalista 
medycyny rodzinnej w Centrum Pomocowym 
Caritas im. Ojca Pio, staż pracy 13 lat

10. Maria Janczarska -  lekarz diabetolog 
w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, 
Śródmieście Sp. z o.o, staż pracy 21 lat

11. Elżbieta Węgorek - z-ca naczelnej 
pielęgniarki  w Szpitalu Morskim im. PCK,  
staż pracy 25 lat

12. Alicja Skurzyńska - pielęgniarka 
odcinkowa Oddziału Urologii w Szpitalu 
Miejskim, staż pracy 23 lata

13. Elżbieta Bruhn - pielęgniarka opa-
trunkowa Oddziału Chirurgii Urazowej  w 
Szpitalu Miejskim, staż pracy 27 lat

14. Dorota Wodka-Popiołkiewicz - 

pielęgniarka w Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej Śródmieście Sp. z o.o, staż pracy 
24 lata

15. Teresa Pstrągowska - pielęgniarka w 
NZOZ Przychodni Lekarskiej Działki Leśne 
Sp. z o.o., staż pracy 28 lat

16. Czesława Bluma -  przełożona pielę-
gniarek zatrudniona  w NZOZ „Kolejarz-Vita” 
Centrum Medyczne Św. Katarzyny Sp. z o.o., 
staż pracy 34 lata

17. Lidia Hermuła - higienistka szkolna 
w NZOZ Wzg. Św. Maksymiliana Sp. z o.o., 
staż pracy 29 lat

18. Jadwiga Koniec - pielęgniarka w 
SPZOZ Wojskowej Specjalistycznej  Przy-
chodni Lekarskiej, staż pracy 32 lata

19. Elżbieta Olczak  - pielęgniarka  w 
Przychodni Orłowo Sp. z o.o., staż pracy 
30 lat

20. Łucja Janiszewska - kierownik Żłob-
ka „Niezapominajka”, staż pracy 32 lata. �

Nagrody dla lekarzy i pielęgniarek

Nagrody dla nauczycieli

14 października br. w Szkole Podstawo-
wej nr 35 z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
nagrodzono nauczycieli. Oto lista osób 
odznaczonych i nagrodzonych:

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
1. Baranowicz Ewa – SOSW 2
2. Budzińska Daniela – PS 31
3. Chruścikowska Ewa – SP 29
4. Czarnyszewicz Bożena – ZSM
5. Dawidowski Jerzy – ZSU
6. Filipowicz Janina – ZSO 1
7. Kentzer-Baczewska Anna – Kolegium 

Miejskie – CKU
8. Klajman Mariola – ZS 15
9. Kruszewska-Skrundź Barbara – SP 

12 (ZS 7)
10. Lipińska Ewa – PS 27 „Malutkowo”
11. Litkiewicz Elżbieta – VI LO
12. Madej Stefania – SP 39
13. Ostrowska-Fudzińska Grażyna z 

PPP 3
14. Pawlicka Anna – SP 13
15. Przysucha Bogumiła – SOSW 1
16. Raulin Justyna – III LO (ZSO 1)
17. Reszelewska Renata – SP 17
18. Romaniuk Jarosław – ZSO 5
19. Rybicka Joanna – III LO (ZSO 1)
20. Sikorska Dorota – PS 35
21. Smużyńska Barbara – PS 23
22. Sowińska Danuta – ZSSp 17
23. Szatrowska Dorota – IV LO
24. Szwed Ewa – SP 29
25. Walaszkowska Joanna – PS 22
26. Walendziak Iwona – III LO (ZSO 1)
27. Wiczling Maria – ZS 10
28. Winiarska-Mielniczuk Sławomira z 

III LO (ZSO 1)
29. Witkowski Erhard – ZSBO
30. Wojtczak Mirosława – ZSHG
31. Wójtowicz-Paciorek Jadwiga z 

SOSW 2
32. Zawada Małgorzata – ZSSp 17
33. Zeliasz Elżbieta – SOSW 1
34. Zielińska Joanna – GIM 8 (ZS 7)
35. Zysk Jadwiga – PS 7

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
1. Górska Halina – SP 28
2. Kotowski Waldemar – III LO (ZSO1)
3. Lipińska Ewa – PS 27 „Malutkowo”
4. Miotkowska-Majtczak Irena – GIM 4
5. Wolińska Renata – SP 18
6. Wosińska Anna – PPP 2
Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświa-

ty
1. Cupiał Elżbieta – ZS 14
2. Gardocka Katarzyna – PS 48
3. Gogola Andrzej – ZS 13
4. Ilnicka Violetta – PS 8 „Pluszowy 

Misiaczek”
5. Kawiak-Szewczyk Joanna – ZSB
6. Libiszewski Piotr – ZS 15
7. Pawlak Renata – ZWE 1
8. Polony-Koper Joanna – KM - CKU
9. Szotrowska Grażyna – Gim 4
Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni
1. Ambrosiewicz Elżbieta – ZS 14
2. Ananicz Renata – SP 35
3. Badziąg Beata – PS 32 „Cisowiacz-

ki”
4. Bogusławska Jadwiga – PPP 3
5. Borodiuk-Szumigalska Irena – SP 

13
6. Chaberek Łucja – GIM 4
7. Chojnicka Małgorzata – PS 46
8. Ciechomska Marzena – SP 16
9. Ciesielska Krystyna – ZS 10
10. Cymerys Elżbieta – ZS 7
11. Florek Beata – ZSO 2
12. Gruchała Elżbieta – ZSSp 17
13. Hajduk-Kocieniewska Małgorzata 

z X LO
14. Hetak Regina – SP 23
15. Iwanina Mirosław – ZSChiE
16. Kowalska Krystyna – ZS 9
17. Kozubska Grażyna – ZSO 6
18. Lewandowska Lucyna – GIM 11
19. Lewandowska Lucyna – PPP 1
20. Litkiewicz Elżbieta – VI LO
21. Łozowicka-Honkisz Magdalena z 

ZSO 1

22. Łukasik Anna - GIM 4
23. Maciejewska Brygida – ZSO 1
24. Mańkowska Izabela – SP 6
25. Marcinkowska-Jacko Beata – 

ZSSO
26. Marlewska Anna – ZSAE
27. Mędrzycka Bożena – ZSZ 1
28. Miśkiewicz Alicja – PS 16
29. Motyl-Śliwa Urszula – V LO
30. Nowak Hanna – PS 52
31. Nowak Małgorzata – ZS 13
32. Nowicka Grażyna – IV LO
33. Osińska Ewa – PS 23
34. Ostałowska Janina – SP 35
35. Paupa Danuta – IV LO
36. Potrykus Bożena – SP 21
37. Radej Jerzy – SOSW 1
38. Rączka Grażyna – SP 18
39. Różańska Iwona – ZS 15
40. Sawoniewicz Krystyna – GIM 1
41. Smoczyńska-Krekora Maria - 

SP10
42. Smolak Małgorzata – VI LO
43. Spica Alicja – SOSW 1
44. Sygulska Iwona – ZS 6
45. Szczęśniak Krystyna – GIM 11
46. Szewczyk Dorota – ZS 12
47. Szwed Ewa – SP 29
48. Tarnawska Barbara – PS 36
49. Thiel-Winkler Katarzyna - ZSHG
50. Twardowska Elżbieta – GIM 2
51. Walaszkowska Joanna – PS 22
52. Walentynowicz Marian – MDK
53. Warsińska Krystyna – SP 20
54. Wereszczyńska Małgorzata – 

ZWE1
55. Wieczerzycki Wojciech – ZSO 4
56. Wołowska Ewa – GIM 1
57. Zaborowska Barbara – PS 29
58. Zaród Kazimiera – ZSO 2
59. Zaworska Izabela – SP 34 z oddz. 

integracyjnymi
60. Złoch Jolanta – ZS 11.                 �

Z okazji Święta Edukacji Narodowej 
przywołującego pamięć czasów, w których ceniono odwagę mądrości - wszystkim gdyńskim pedagogom i pracownikom oświaty 

składamy pełne serdeczności życzenia, 
by przekazywana wiedza prowadziła do mądrości, a mądrość była początkiem wszelkiego dobra. 

Dziękujemy za codzienną wytrwałość i aspiracje, dzięki którym tak wszechstronnie wspierali Państwo rozwój swoich uczniów
w ich nie zawsze łatwej drodze ku dorosłości.

        Prezydent Gdyni                                                                                                                                          Wiceprezydent Gdyni  
dr Wojciech Szczurek                                                                                                                                            Ewa Łowkiel

Z okazji gdyńskiego Święta Służby Zdrowia 
wszystkim jej pracownikom podejmującym trudne wyzwania tworzenia wysokiego standardu opieki zdrowotnej wyrażamy             

szczególne uznanie za wytrwałą pracę i zaangażowanie w realizację programów profilaktycznych. 
Przekazujemy serdeczne życzenia dalszych osiągnięć zawodowych oraz spełnienia wszelkich zamierzeń.

     Prezydent Gdyni                                                                                                                                            Wiceprezydent Gdyni 
dr Wojciech Szczurek                                                                                                                                             Ewa Łowkiel
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Do 31 grudnia 2009 r. należy dostoso-
wać przedmiot wykonywanej działalności 
gospodarczej do wymogów Polskiej Klasy-
fikacji Działalności Gospodarczej PKD 2007 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 
stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i 
Nr 165, poz. 1727).

W praktyce oznacza to wymóg zmiany 
we wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej do 31.12.2009 r. Zmian dokonuje się 
na wniosku EDG - 1 zgodnie z załączoną w 
druku wniosku instrukcją.

Wniosek EDG-1 należy złożyć osobiście 
w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości przy ul. Świętojańskiej 14, w godz. 
8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, tel. 
(058) 625 76 11, (058) 625 76 14, (058) 625 
76 15, (058) 625 76 16, (058) 625 76 19.

W przypadku braku możliwości złożenia 
w/w wniosku osobiście, wniosek można 

przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia 
Wysyłany wniosek należy opatrzyć 

własnoręcznym podpisem potwierdzonym 
notarialnie. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 
winno być ono załączone do wniosku. Poza 
tym pełnomocnictwo takie należy opatrzyć 
opłatą skarbową w wysokości 17 zł (opłatę 
skarbową można uiścić na rachunek banko-
wy Urzędu Miasta Gdyni: nr konta 36 1440 
1026 0000 0000 0033 4995 Nordea Bank 
Polska S.A.).

Uwaga: opłata skarbowa nie jest pobiera-
na w przypadku udzielenia pełnomocnictwa 
członkowi najbliższej rodziny.

Druki i wzory do pobrania na stronie: 
http://www.gdynia.pl/komunikaty/71_58914.
html?wydz=69&ref.                                   �

PKD 2007 - ważne dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą

1% - zaproszenie do współpracy
Gdyński samorząd po raz kolejny przy-

stępuje do Kampanii 1%. Podobnie jak w 
poprzednich latach działające w Gdyni orga-
nizacje posiadające status pożytku publicz-
nego wezmą udział w akcji „Mały procent 
– wielka sprawa”, dzięki której mieszkańcy 
naszego miasta już po raz piąty będą mogli 
spotkać wolontariuszy z przygotowanymi z 
tej okazji ulotkami i zasięgnąć u nich nie-
zbędnych informacji.

Prowadzona w naszym mieście Kam-
pania 1%, dzięki której w ostatnich latach 
blisko 40% gdyńskich podatników przeka-
zało uprawnionym organizacjom swój jeden 
procent podatku dochodowego, została 
dostrzeżona i doceniona także przez opinio-
twórczych obserwatorów życia społecznego 
w Polsce, czego najlepszym dowodem jest 
przyznana samorządowi Gdyni przez ty-
godnik Newsweek nagroda specjalna za 
upowszechnianie i promocję wspomnianego 
odpisu.

Zachęcamy wszystkie działające na rzecz 
mieszkańców Gdyni organizacje pożytku 
publicznego do współpracy przy tworzeniu i 
realizacji kolejnej edycji Kampanii 1%.

 Wystarczy w tym celu przesłać lub do-
starczyć do Biura Prezydenta - Gdyńskie-
go Centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia) krótki 
opis działalności organizacji, aktualny od-
pis z KRS-u oraz zdjęcia (na płycie CD) z 
dołączonym oświadczeniem dotyczącym 
praw autorskich oraz prawa do publikacji 
zdjęć i wizerunku przedstawionych na 
nich osób. 

Szczegółowe informacje oraz treść 
wspomnianego oświadczenia dostępne są 
na stronie www.gdynia.pl/pozarzadowa, 
zakładka: Aktualności).

Wszystkie materiały służyć będą promo-
waniu idei przekazywania 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Zapraszamy do współpracy!                �

W czwartek 8 października 2009 r. odby-
ła się uroczystość zakończenia inwestycji 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków Dębogórze”, która ma kluczowe 
znaczenie dla ochrony wód Zatoki Puckiej 
i w znaczący sposób zmniejszy uciążliwość 
sąsiedztwa oczyszczalni.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z za-
mieszkałego przez ponad 380 000 miesz-
kańców obszaru miast Gdynia, Rumia, Reda 
i Wejherowo oraz gmin wiejskich Wejherowo, 
Kosakowo i części gminy Puck, poprzez 
system kanalizacyjny złożony z sieci kana-
lizacji sanitarnej o długości 980 km, w tym 
139 km zbudowanych w ramach kończonego 
właśnie projektu, oraz 75 przepompowni 
ścieków, w tym 23 zbudowanych w ramach 
projektu. 

Zakończoną inwestycję wykonano nakła-
dem około 13 mln euro, jako część projektu 
„Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w 
wodę i oczyszczanie ścieków”, realizowane-
go na terenie gmin - członków Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 
Gdyni. Łączna wartość całego projektu to 
około 69 mln euro, a przyznana dotacja Unii 

Europejskiej sięga ok. 33 mln euro.
Zadania objęte projektem wynikają z 

Programu Ochrony Morza Bałtyckiego, II 
Polityki Ekologicznej Państwa i Narodowego 
Programu Przygotowania do Członkostwa 
oraz „Strategii rozwoju województwa po-
morskiego”.

Podczas uroczystości Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni zostało 
przyznane dofinansowanie na rozbudowę-
systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrze-
nia w wodę w dzielnicy Wiczlino. 

Szacowany całkowity koszt to ok. 44,8 
mln zł. 

Realizacja projektu, współfinansowanego 
przez Unię Europejską, ułatwi inwestowanie 
na terenach Gdyni - Zachód, zaś w przypad-
ku istniejącej zabudowy pozwoli zlikwidować 
zbiorniki bezodpływowe i podłączyć budynki 
do kanalizacji sanitarnej. 

Projekt zakłada budowę ok. 18,5 km ka-
nalizacji sanitarnej, 2 przepompowni ścieków 
i ok. 10,5 km sieci wodociągowej. Realizacja 
robót rozpocznie się prawdopodobnie w II 
kwartale 2010 r., a zakończy w IV kwartale 
2011 r.                                                       �

Zakończenie rozbudowy i modernizacji    
oczyszczalni ścieków Dębogórze

Około stu milionów rekinów i płaszczek 
ginie co roku na skutek połowów zamierzo-
nych (niekiedy jedynie dla płetw!). W wyniku 
tego procederu  1/3 populacji rekinów jest 
zagrożona wyginięciem. 

Do 18 października trwa Europejski 
Tydzień Rekina. Do akcji przyłączyło się 
Akwarium Gdyńskie.

Podczas Europejskiego Tygodnia Rekina 
w całej Europie zbiera się podpisy pod pety-
cjami, które zostaną przekazane Komisji Eu-
ropejskiej w celu zmiany prawa dotyczącego 
ochrony rekinów oraz ustanowienia limitów 
połowowych zalecanych przez naukowców. 
Petycję można podpisywać w Akwarium 
oraz bezpośrednio na stronie internetowej 
organizacji The Shark Alliance: http://www.
sharkalliance.org/petition09/.

Przez pierwszy weekend Akwarium Gdyń-
skie zebrało 634 podpisy.

W najbliższy weekend co 15 minut 
będą organizowane wycieczki na zaplecze 
hodowlane - na co dzień niedostępne dla 
zwiedzających. Uczestnicy zobaczą żarłacza 
rafowego czarnopłetwego oraz jedynego w 
Polsce - rekina brodatego.

 Również w sobotę i niedzielę dzieci 
będą mogły wziąć udział w tematycznym 
konkursie rysunkowym. Ponadto w Sali Ki-
nowej Akwarium odbędą się projekcje filmów 
przedstawiajacych rekiny.

 W Akwarium wolontariusze udzielają 
dodatkowych informacji na temat rekinów za-
mieszkujących morza otaczające Europę. 

 W zeszłym roku podczas trwania Euro-
pejskiego Tygodnia Rekina zorganizowano 
ok. 100 imprez i zebrano ponad 20 tys. 
podpisów w całej Europie. W tym roku ak-
cja przewidywana jest na większą skalę i 
petycje zostaną przekazane bezpośrednio 
urzędnikom stanowiącym prawo europejskie 
w zakresie ustanawiania limitów połowowych 
i ochrony zagrożonych rekinów.

Więcej informacji na: http://www.europe-
ansharkweek.org/ oraz http://www.akwarium.
gdynia.pl/.                                                 �

Ratujmy rekiny                    
z Akwarium Gdyńskim

W niedzielę (18 października) na terenie 
Kolibki Adventure Park (ul. Bernadowska 1 
– dawny tor motocrossowy) w godz.11.00 
– 16.00, w ramach programu „Pies w wielkim 
mieście”, odbędzie się druga edycja imprezy 
„Psie fikołki”.

Główną jej atrakcją będzie Parkur Agility 
– tor przeszkód dla psów, pokonywany przy 
udziale właściciela. Wszyscy zainteresowa-
ni mogą pod okiem fachowców – trenerów 
psów,  sprawdzić umiejętności  swoich 
psów, uzyskać ciekawe informacje na temat 
wychowania, utrzymania i opieki nad swoimi 
pupilami. W programie imprezy zaplanowano 
także pokazy posłuszeństwa psów i konkur-
sy z nagrodami. Zgodnie z hasłem, że pies 
wybiegany, to pies szczęśliwy, w warunkach 
miejskich stworzono niepowtarzalną szansę 
do rozładowania psiej energii i zacieśnienia 
więzi pomiędzy człowiekiem i jego czwo-
ronożnym przyjacielem. Pierwsza edycja 
„Psich fikołków” cieszyła się dużą popular-
nością. Wzięło w niej udział 70 psów.

Wstęp wolny.                                        �

Kolejne fikołki 
gdyńskich psów
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 - 19.00. W październiku 
dyżury będą pełnić: 19.10 - Kamil 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 Podstawo-
wej Nr 10 ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 
18 na dyżury radnych, w każdą środę w 
godz. 17.00 - 18.00: 21.10 - Edward Kacz-
marczyk, 28.10 - Elżbieta Wróbel. 7.10 
- w godz. 16.00 - 17.00 dyżurować będzie 
radny miasta - Paweł Stolarczyk, 14.10 w 
godz. 17.00 - 18.00 dyżurować bedzie radny 
miasta Marcin Horała. 7.10 i 21.10 w godz. 
17.00 - 18.00 dyżurować będą funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

zaprasza mieszkańców do biura Rady w 
Szkole Podstawowej nr 48, przy ul. Jowisza 
60 (tel. 058 621 40 29) w każdy wtorek, środę 
i czwartek w godz.15.30 - 20.00. W każdą 1 
i 2 środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 
dyżur pełni Andrzej Kieszek - radny miasta. 
Radni dzielnicy dyżurują w każdą środę 
od godz. 17.00 do 18.00. Zapraszamy do 
kontaktu e-mailowego: rada.chwarzno@
gdynia.pl

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że 

biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czyn-
ne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz 
czw. w godz. 9.30 - 12.00. 

Strona: http://stronarady.dabrowka.net. 
***

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych, które 
odbywają się w każdą środę w godz. 17.00 - 
18.00 w biurze przy ul. Witomińskiej 8. 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 - Barbara Cichosz, 22.10 - Mariusz 
Butowski, 29.10 - Zenon Roda, 5.11 - Tere-
sa Dyszlewicz, 12.11 - Rafał Daniluk, 19.11 
- Lech Woltersdorf, 26.11 - Ewa Kusio. W 
każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra infor-

muje mieszkańców o dyżurach radnych w 
biurze Rady, które mieści się przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 w każdy poniedziałek w 
godz.17.00 -18.00 19.10 dyżuruje radna 
Barbara Barbarowicz, 26.10 dyżuruje radny 
Janusz Edward, 2.11 radny Marian Wnę-
trzak 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 rad-
ny dzielnicy Michał Łowkiel, a od 17.00 do 
18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, 

że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV 
LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 
- 18.00. I tak: 15.10 - Ireneusz Drapaluk, 
22.10 - Bolesław Augustyniak, 29.10 - wi-
ceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka. W 
każdy pierwszy wtorek m-ca w godz. 15.30 
- 16.30 dyżur pełni radny 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 będzie wiceprzewodniczący Zarządu: 
Marek Hermann w godz. 17.00 - 18.00. 
Natomiast dyżur 8.12 pełnić będą - wiceprze-
wodnicząca Zarządu Beata Szadziul i radny 
Łukasz Zbozień w godz.17.00 - 18.00. Na 
dyżurach obecni są przedstawiciele Straży 
Miejskiej i Policji.

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

kańców w poniedziałek 12.10 na dyżury 
radnych, które odbędą się siedzibie Rady 
przy ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotni-
czej 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 
Łucyk.

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

debskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest 
w: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00 
- 18.00, środa 8.00 - 12.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty 
Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej 
Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we 
wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w 
godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 
75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl 
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury - 15.10 
- Krzesław Kowalski, 22.10 - Piotr Cza-
pliński, 29.10 - Marek Krause. 

Przewodnicząca - mgr Jolanta Rosz-
czynialska w każdy pierwszy wtorek mie-
siąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady. 
Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można 
umówić się na spotkanie w innym terminie za 
pośrednictwem biura Rady. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się w 
Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Stey-
era 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 
14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00 
oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. 

W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 
dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Po-
licji i Straży Miejskiej. I tak: 21.10 - Bartosz 
Rajski.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. 
Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 
56 21. W I środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 
dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Guraz-
da i Marcin Horała, w II środę m-ca radny 
Paweł Stolarczyk oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy 
ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w ponie-
działki: 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 poniedział-
ki 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. 
Komisji Gospodarki Komunalnej, 29.10 - B. 
Kupc - Muszyńska Komisja Społeczna. W 
Biurze Rady dyżurują również dzielnicowi: 
z komisariatu 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 
Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W 
każdy pierwszy czwartek miesiąca zaprasza-
my na dyżury strażników miejskich. W każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny 
miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w 
poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, 
czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w 
godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym czasie 
dyżury pełnią: 15.10 - Beata Leng-Garbacz, 
22.10 - Adam Borodo, 29.10 - Elżbieta 
Raczyńska, 5.11 - Włodzimierz Sikorski, 
2.11 w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 
5.11 w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy miej-
scy. Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza 
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. Sta-
rodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w 
godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 21.10. - Mariusz Pająk, 28.10. 
- Małgorzata Pettkowska. W drugą środę 
miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur 
pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W 
ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny 
Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze 
rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostat-
nią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w 
biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

informuje, że przewodniczący Henryk 
Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w 
drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 
- 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta 
Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie 
Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 
17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jaż-
dżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę 
miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny 
Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w 
każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 
17.00 - 18.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury rad-
nych odbywają się w każdy wtorek w godz. 
17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek 
miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. 
Funkcjonuje także forum dyskusyjne pod 
adresem www.witomino.phorum.pl.

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

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

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

Rady Dzielnic informują
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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.

Z Ciapkowa do ludzi

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 powyżej 
10 osób, tel. (058) 735 11 37, www.expery-
ment.gdynia.pl. 

Centrum Nauki EXPERYMENT, Pomorski 
Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycię-
stwa 96/98, Gdynia - Redłowo (teren byłej 
zajezdni).                                                  �

Rodzinna robotyka w EXPERYMENCIE
Już po raz szósty Zespół Szkół nr 12 w 

Gdyni we współpracy z Urzędem Miasta 
Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni organizuje 
Wojewódzki Przegląd Twórczości Pla-
stycznej Nauczycieli  „Chromy i Achromy”  i 
zaprasza do udziału wszystkich nauczycieli, 
dla których twórczość plastyczna jest pasją i 
wyzwaniem. Prace konkursowe  poddane zo-
staną życzliwej ocenie artystów - wykładow-
ców  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a 
wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac 
odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni. Prace 
należy przesyłać  do 26 lutego 2010 r. na 
adres Zespół Szkół nr 12, 81-157 Gdynia  
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, tel. kontaktowy:  
(058) 625 48 25.                                       �

Chromy i Achromy - 
twórczość nauczycieli

Klub Myśli Jana Pawła II zaprasza  19.10 
br. na godz. 16.30  do kościoła pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa  w Gdyni na uro-
czystą mszę świętą o wyniesienie na ołtarze 
Sługi Bożego Jana Pawła II. Mszę świętą 
odprawi i homilię wygłosi ks. Franciszek 
Jarzembowski. Oprawę artystyczną liturgii 
wykona Ryszard Olszonowicz z zespołem 
Fatima.

***
Klub  Myśli Jana Pawła II zaprasza 21.10 

br. na godz.17.00 do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni przy al. Marszałka Pił-
sudskiego 18. Na spotkaniu prof. dr hab. 
Ryszard  Horodecki przedstawi temat: „Po-
znanie naukowe jako wypełnienie przestrzeni 
między wiarą i rozumem”. Słowo o Ojczyźnie 
przekażą uczniowie IX Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni: Alicja Antczak, Ewelina 
Hinc, Mariusz Krawczyk i Agnieszka  
Tomaszewska.                                         �

Klub Myśli Jana Pawła 
zaprasza

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
oraz Instytut Pedagogów Praktyków GWP 
zapraszają 29 października na konferencję 
„6-latki w szkole. Co z tego dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli i samorządu lokalnego 
wynika?”. Konferencja odbędzie się w Sali 
Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego (al. Zwycięstwa 56/58). 
Początek – godz. 9.30.

Do 20 października należy przesłać 
zgłoszenia elektroniczne zawierające: imię 
i nazwisko, nazwę placówki edukacyjnej 
(również w przypadku rodziców) oraz numer 
telefonu kontaktowego na adres e-mail: dla 
pracowników oświaty i samorządowców:  
kompetentnynauczyciel@gwp.pl , dla rodzi-
ców: aktywnyrodzic@gwp.pl.

Dzięki współpracy podmiotów orga-
nizujących uczestnictwo w konferencji 
jest bezpłatne!

Program konferencji:
godz. 9.15 - Rejestracja uczestników
godz. 9.30 - Rozpoczęcie konferencji
godz. 9.35 - prof. zw. dr hab. Anna Iza-

bela Brzezińska, psycholog rozwojowy, 
kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i 
Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psycho-
logii UAM i prof. Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie, Jak wspomagać 
6-letniego ucznia?

godz. 10.35 - dr Elżbieta Zubrzycka, 
psycholog, terapeuta, autorka programu i 
książek z serii „Bezpieczne dziecko”, Na-
uczyć się, jak być bezpiecznym.

godz. 11.35 - dr Alicja Komorowska-
Zielony, pedagog, wicedyrektor Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, „Zna 

pojęcie długu i konieczność spłacania go…”. 
„Budżet domowy” czy matematyka w drodze 
do matury/życiowych egzaminów?

godz. 12.35 - Aleksandra Rynkiewicz, 
konsultant, trener Centrum Nauki EXPERY-
MENT, Efektywne wykorzystanie CNE przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przerwa kawowa – możliwość zwiedzania 
Centrum Nauki EXPERYMENT.

Podczas przerwy będzie można  zakupić 
książki Gdańskiego Wydawnictwa Psycholo-
gicznego, a wśród uczestników rozlosowane 
zostaną nagrody.

godz. 13.30 - Piotr Bucki, propagator 
psychologii pozytywnej, tłumacz książek, 
dziennikarz magazynu „Male Man”, „Szczę-
ście to nie przypadek”, komunikacja w szkole 
też…

godz. 14.15 - Maria Fall-Ławryniuk, 
dietetyk, terapeuta ruchowy, prezes Fundacji 
Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwet-
ka Trójmiasta, Dieta i ruch dla efektywnego 
uczenia się.

godz. 15.00 - Maja Majewska-Kokosz-
ka, mediator, współzałożycielka „Forum 
Rodziców”, Mediacje w przestrzeni szkoły 
i domu.

godz. 15.45 - 16.45 - Debata władz 
oświatowych i samorządowych Trójmiasta: 
6-latek w drodze do matury w moim mieście 
– intensywny plan 12-letni

Prowadzenie konferencji i debaty: Piotr 
Kowalczuk, koordynator programów Insty-
tutu Pedagogów Praktyków GWP, asystent 
w Zakładzie Wczesnej Edukacji Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, 
dziennikarz oświatowy.                             �

Konferencja dla nauczycieli i rodziców

25 października w niedzielę o godz. 13.00 
w Gdyni-Leszczynkach, ul. Św. Mikołaja 1 
Koło Dzieciaste zaprasza na przedstawienie 
„Pinokio”. 

Z muzyką na wesoło nasi mali goście 
poznają niesamowitą historię drewnianego 
chłopca o imieniu Pinokio. Dowiedzą się, 
kiedy i dlaczego nos pajaca często wydłużał 
się do niesamowitych rozmiarów. Sprawdzą 
czy Pinokio poradził sobie z kłopotami i czy 
udało mu się zmienić z niesfornego pajaca 
w człowieka? 

Koło Dzieciaste to Klub dla Małych i 
Dużych Dzieci. Jego hasłem jest „Bawi, 
uczy, kręci”. W kółku odbywają się ciekawe 
i różnorodne zajęcia, prowadzone w formie 
zabaw edukacyjnych dla osób w różnym 
wieku. Każdy uczestnik może realizować 
się w różnorakich dziedzinach, dzięki pe-
dagogom, logopedom, aktorom, muzykom, 
tancerzom i plastykom prowadzącym zajęcia 
profesjonalnie i z pasją. 

Wstęp 10 zł.
Informacje i rezerwacja: 

Lucyna Labudda tel. 0 504 038 470, 
l.labudda@gmail.com.

***
Kółko Dzieciaste Klub Rozwojowy dla Ma-

łych i Dużych Dzieci, Gdynia, ul. Św. Mikołaja 
1 prowadzi zapisy na zajęcia: 

Grupa: 3 lata - angielski, rytmika, plasty-
ka, zabawy logopedyczne

Grupa: 4-5 lat - angielski, rytmika, pla-
styka, zabawy logopedyczne, warsztaty 
wyobraźni

Grupa: 6-7 lat - angielski, rytmika, pla-
styka, zabawy teatralno-logopedyczne, za-
bawy z instrumentami perkusyjnymi „Rytmy 
ziemi”, 

Grupa 8-11 lat - zespół wokalno-muzycz-
ny, zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne,  
Artterapia - terapia poprzez sztukę,

Grupa: 8-13 lat - warsztaty komiksowe,  
warsztaty bębniarskie,

Grupa: 13-15 lat - salsa,
Młodzież i dorośli -  warsztaty bębniarskie, 

choreoterapia - terapia tańcem, zajęcia arty-
styczne np. glina, witraże.                        �

Koło Dzieciaste zaprasza na Pinokia

Combi to młoda wysterylizowana ok. 2 
letnia sunia, mieszaniec jamnika. Nieco wy-
cofana w stosunku do obcych. Widać, że nie 
miała łatwego życia, kuli się i przewraca na 
plecy, jak ktoś nagle do niej podchodzi. Przy 
czym nie jest agresywna! Swojemu czło-
wiekowi oddana bezgranicznie, jak kogoś 
zna wskakuje na kolana, rozdaje buziaki na 
prawo i lewo. Uwielbia spacery z wolontariu-
szami, tam nieco odżywa, nabiera pewności 
siebie i chęci życia. Nie ma żadnych proble-
mów w kontaktach z innymi psami.
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Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie za-
prasza na sztuczne lodowisko w Gdyni przy 
ul. Bema 33, które rusza 16.10 2009 roku i 
będzie czynne do 14.03.2010 roku. Ceny 
biletów: ulgowy 3 zł, normalny 6 zł. 

Grafik ślizgawki dostępny na stronie in-
ternetowej: www.mdk.gdynia.pl. 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 
5-9 lat na zajęcia „Łyżwiarstwo figurowe”. 
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki 
dla dzieci 5 - 6 lat w godz 14.40.- 16.05, zaś 
dla dzieci w wieku 7 - 9 lat w godz 16.05 
-17.30. Na pierwsze zajęcia zapraszamy 
20.10.2009. Ilość miejsc ograniczona. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 
622 83 72. Nabór prowadzi również klub ho-
kejowy: UKS Niedźwiadki. Na zajęcia przyj-
mowane są dzieci w wieku 5 -10 lat. Zapisy 
w poniedziałki i czwartki od godz. 15.00 do 
18.00. Tel. kontaktowy: 0 510 558 218.    �

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Sokół” w Gdyni zaprasza na VII Międzyna-
rodowy Turniej Bokserski „Nadziei Olimpij-
skich”, 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. 
Zapraszamy miłośników boksu i kibiców.

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

1. Podczas „wystawek” zbierane będą 
jedynie 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.        �

Rusza lodowisko

Turniej bokserski

Trwają jesienne wystawki

Tura 
jesiena SANIPOR METALPOL

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

24.10 Pogórze, Obłuże Oksywie, Babie Doły

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające 
na co dzień do przedszkola na zajęcia 
opiekuńczo - wychowawczo - kształcące do 
Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia  
ul. Tatarczana 4 w dniu 17.10.2009 w godz. 
9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny. Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia.                                                     �

Dla najmłodszych

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

W ramach uroczystości odbędzie się Se-
minarium pt. „Odkrywanie potencjału zawo-
dowego i wykorzystanie go na rynku pracy”, 
na które zapraszamy 4 grudnia 2009 r. w 
godz. 10.00 - 14.00 do sali 105 Urzędu Mia-
sta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Główne uroczystości z nadaniem KM CKU 
Sztandaru odbędą się 4 grudnia 2009 roku od 
godziny 15.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. 
Zawiszy Czarnego 1. Osoby zainteresowane 
udziałem w uroczystościach prosimy o kon-
takt z sekretariatem KM CKU tel./fax (058) 
623 04 52, e:mail: kolegiummiejskiewgdyni@
neostrada.pl, http: www.kolegiummiejskie.
info                                                            �

Jubileusz szkoły
W imieniu Stowarzyszenia Amazonek 

Gdyńskich serdecznie dziękujemy Panu 
Piotrowi Gotowale z Piekarni przy ul. Legio-
nów oraz cukierni „Arkadia” ul. Pierwszej 
Armii Wojska Polskiego za bardzo dużo 
słodkości. Wszyscy uczestnicy sobotniego 
marszu mieli okazję skosztować wypieków 
w kawiarni „Kotwica” przy al. Jana Pawła II 

13 b, dzięki uprzejmości komandora Ostrow-
skiego. Wszystkim solidaryzującymi się z 
amazonkami dziękujemy za liczny udział 
w marszu i zapraszamy za rok. Prosimy 
wszystkie młode kobiety o samokontrolę. Nie 
zapominajcie o badaniach okresowych. 

Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.

Podziękowania

Centrum Nauki Experyment  (Pomorski 
Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycię-
stwa 96/98) zaprasza wszystkich nauczycieli 
do uczestnictwa w seminariach  w ramach 
projektu  eduPEOPLE. Pierwsze z nich od-
będzie się 17 listopada 2009 roku.

Na seminaria zaproszono ekspertów, 
którzy przedstawią nowe metody pracy z 
uczniem – co ważne – wpisujące się w nową 
podstawę programową. Plan seminarium 
stworzono tak, aby dzięki prezentowanym 
metodom i doświadczeniom zaktywizować 

nauczycieli do działania.
Projekt eduPEOPLE ruszył 1 września 

2009 r. Jego celem jest rozwój idei aktywnej 
edukacji oraz stworzenie sieci współpracy, 
wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych 
praktyk na polu współpracy centrów nauki. 
Główne założenie projektu stanowi rozpo-
wszechnienie idei i metod aktywnej edukacji, 
zwłaszcza wśród nauczycieli, głównie dzięki 
planowanym seminariom i warsztatom. 

W projekcie zaplanowano również fe-
stiwal eksperymentów, a także powstanie 

mobilnych zestawów doświadczeń nauko-
wych, z którymi będzie można dotrzeć do 
szkół w regionie.

EduPEOPLE jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy Transgranicz-
nej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. 

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie: http://www.experyment.gdynia.pl/pl/
dokumenty/opis.                                       �

Gdyński projekt eduPEOPLE - oferta dla nauczycieli w Experymencie

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
na prawach powiatu w Gdyni przypominają 
wszystkim właścicielom i zarządcom nieru-
chomości, że zgodnie ze znowelizowanym 
prawem budowlanym do 31 maja i 30 
listopada każdego roku, właściciele i za-
rządcy budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2 tys. m kw. oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 tys. m kw, mają obowiązek 
przeprowadzenia okresowej kontroli stanu 
technicznego. 

Sprawdzeniu podlega stan techniczny 
elementów budynku, budowli i instalacji 
narażonych na szkodliwe wpływy atmos-
feryczne i niszczące działania czynników 
podczas użytkowania obiektu, instalacji i 
urządzeń służących ochronie środowiska, 
instalacji gazowych oraz przewodów dymo-
wych, gazowych i wentylacyjnych.

Osoba dokonująca kontroli jest obowią-
zana bezzwłocznie, pisemnie, zawiadomić 
organ nadzoru budowlanego o przepro-
wadzonej kontroli. Natomiast w przypadku 
stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą 
kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa mienia, osoba 
ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania 
kopii protokołu do organu nadzoru budow-
lanego, a organ ten z kolei ma obowiązek 
bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w 
celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych 
uszkodzeń.

Obowiązek przeprowadzania kontroli sta-
nu technicznego mają właściciele i zarządcy 
również w przypadku wystąpienia czynników 
zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, 
takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne 
opady atmosferyczne, silne wiatry, mogą-
cych spowodować zagrożenie życia, zdrowia 
lub bezpieczeństwa mienia. 

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego dla miasta na prawach 
powiatu w Gdyni informuje, że znowelizowa-
ne prawo budowlane przewiduje możliwość 
odpowiedzialności karnej i nałożenia na wła-
ścicieli i zarządców grzywny do kwoty 720 
tys. zł za nieutrzymywanie obiektów w na-
leżytym stanie technicznym. Odpowiedzial-
ność karna grozi ponadto kontrolującemu, 
który nie zgłosi nam faktu przeprowadzenia 
kontroli lub nie prześle kopii protokołu w 
przypadkach omówionych powyżej.        �

Uwaga! Właściciele i zarządcy nieruchomości
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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. Patronat nad konkursem 
objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek i Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej.

Zgłoszenia do 23.10.2009 r. Tel. (058) 
620 66 64, fax: (058) 661 52 50, e-mail:
ss26gdynia@wp.pl.

***
Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia 

(05.12.2009 r.) w godz. 9.00-13.00 w Ze-
spole Szkół nr 10 w Gdyni odbędzie się 
IX Konkurs Humanistyczny. W tym roku 
będzie przebiegał pod hasłem „W kręgu 
kultury dwudziestolecia międzywojennego”. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
internetowej ZS 10: www.zs10.gdynia.pl.

Wszystkich gimnazjalistów gotowych do 
szlachetnej rywalizacji oraz zainteresowa-
nych ciekawą formą spędzania wolnego 
czasu zapraszają organizatorzy.              �

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

 Do udziału w konkursie zapraszamy 
wszystkich miłośników Gdyni, którzy potra-
fią przez obiektyw fotograficzny dostrzec 
i utrwalić piękno naszego miasta i jego 
mieszkańców. 

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

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

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

 Zdjęcia należy składać w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Dziale Instrukcyjno 
- Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdyni ul. Partyzantów 39/IV, 81-423 
Gdynia, do dn. 20 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa 
fotografii odbędzie się 3 grudnia 2009 r. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie www.mbpgdynia.pl oraz w placówkach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody 
książkowe. 

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie  www.mbpgdynia.pl/gdyniawfoto.
htm, oraz w placówkach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

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

Poszukiwacze dawnej Gdyni -  
konkurs fotograficzny 11 września ruszył 26 Songs & 26 Cities 

Tour 2009. W trakcie czterech miesięcy 
Analogs odwiedzi 24 miasta w całej Polsce, 
w tym kilka pierwszy raz, oraz zawita do 
Szkocji i Słowenii. Specjalnie na te koncerty 
powstała lista, która zawiera 26 utworów ze 
wszystkich lat działalności zespołu w tym 
kilka dawno niesłyszanych piosenek oraz 
próbkę tego co znajdzie się na nowej płycie 
która ukaże się na początku 2010 r.

Przed Analogsami zagrają Anti Dread i 
coś jeszcze.

Koncert 18 października o godz. 19.00 w 
Klubie Muzycznym Ucho, ul. św. Piotra 2.

Bilety: 20/25 zł.
***

18 października w Cafe Cyganeria (ul. 3 
maja 27/31), 19 października w klubie Ucho 
(ul. św. Piotra 2 Gdynia) odbędą się koncer-
ty: Mary and the Baby Cheeses. Występują 
jako trio: liderka Mary Ocher (wokal, gitara, 
klawisze), Athena Nej (bębny), Alessia 
D’artino (bas, klawisze). Nieustannie jednak 
trwają poszukiwania nowych, barwnych i 
wyrazistych, postaci.

Bilety: 10 zł (przedsprzedaż)/15 zł (w dniu 
imprezy).

***
W piątek,16 października o godz.19.00 

na statku DRAGON (basen Prezydenta) od-
będzie się koncert duetu gitarowego BLUES 
ROCK GUITAR DUO (W składzie Michał 
Michalak oraz Piotr Szerszeń).

Wstęp wolny!
***

W piątek, 16 października, o godz. 18.00 
poezje Karola Wojtyły oraz własne wiersze 
czytać będzie poeta i filozof Jerzy Struk. 

Oprawa muzyczna – duet smyczkowy w 
składzie: Małgorzata Skorupa (skrzypce), 
Anna Sawicka (wiolonczela). 

Sala Concertino, Gdynia - Orłowo, ul. 
Popiela 24 Wstęp wolny.

***
Klub MW Riwiera oraz Centrum Kultury w 

Gdyni zapraszają na Koktajl Artystyczny w 
Riwierze „W świecie tanga” 18 października 
o godzinie 17.00. Wystapi trójmiejski kwartet 
grający argentyńskie tango - Milonga Baltica. 
Wstęp wolny.

***
22 października 2009 r. o godz. 18.00 

w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się 
Koncert Muzyki Kameralnej w wykonaniu 
duetu instrumentalnego Aleksandry Pykacz 
- wiolonczela i Tomasza Zająca - fortepian. 
W programie utwory Chopina, Brahmsa, 
Haydna, Schuberta i Poppera.

Organizatorem Koncertu jest Muzeum 
Miasta Gdyni i Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
w Gdyni. 

Wstęp wolny.                                        �

Koncerty...

Spożywanie alkoholu przez kobiety w 
ciąży - nawet w niewielkich ilościach - po-
woduje nieuchronne skutki. Po upływie pół 
godziny od jego wypicia przez matkę, u płodu 
występuje takie samo stężenie alkoholu. Z 
danych Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika, że ok. 
30% kobiet w ciąży pije alkohol, a 0,5% z 
nich robi to codziennie. Każda kobieta, która 
spożywa alkohol w czasie ciąży  naraża swo-
je dziecko na ryzyko wystąpienie różnego 
rodzaju wad rozwojowych. 

Gdyński Gminny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny FAS – Alkoholowy Zespół 
Płodowy rozpoczął się 9 października br. 
Jego celem jest przeszkolenie szerokiego 
grona specjalistów w mieście na temat dia-
gnostyki i późniejszej terapii  osób dotknię-

tych tym problemem. Zadaniem programu 
jest również uświadamianie społeczeństwu 
zagrożeń płynących z faktu spożywania 
alkoholu przez kobiety w ciąży bądź kobiety 
karmiące. Program przygotował MOPS w 
Gdyni we współpracy z dr Grażyną Ryma-
szewską, prezesem fundacji „Trzeźwość”. 

Program potrwa do 2011 roku i zakłada 
przeszkolenie pracowników socjalnych, asy-
stentów rodzin, psychologów, pedagogów 
MOPS, rodziców zastępczych, opiekunów 
Rodzinnych Domów Dziecka, pracowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, a 
także gdyńskich nauczycieli i pedagogów, 
pracowników poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, lekarzy pediatrów, ginekologów, 
położnych,  pielęgniarek pediatrycznych i 
środowiskowych.

Gminny program zakłada cykl szkoleń I 
stopnia (wstępnych) i II stopnia (pogłębio-
nych) dla przedstawicieli każdej z wymienio-
nych grup specjalistów w mieście. Program 
finansowany jest ze środków gminnych prze-
znaczonych na profilaktykę  i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych. 

Zwieńczeniem programu ma być urucho-
mienie w Gdyni punktu specjalistycznej dia-
gnozy i terapii dla dzieci dotkniętych FAS. 

Aby pomóc osobie dotkniętej FAS ko-
nieczna jest właściwa pomoc na każdym 
etapie jej życia, dlatego tak ważna jest 
kampania skierowana nie tylko do osób spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad chorymi, 
ale również do specjalistów – lekarzy oraz  
nauczycieli i pedagogów szkolnych.        �

Gdyński Program Edukacyjno-Terapeutyczny FAS

Przy Biurze Ogrodnika Miasta Urzędu 
Miasta Gdyni działa „Zielona klasa”. Zajęcia 
przeprowadzane w jej ramach adresowane 
są do szkół podstawowych i gimnazjów. 
Mają na celu zapoznanie dzieci i młodzieży 
z tematyką zieleni w naszym mieście, a w 
szczególności z:

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

Gdyni;
c) wykorzystaniem i funkcją drzew w życiu 

codziennym;
d) rolą drzew w środowisku miejskim;

e) zagrożeniami dla drzew w mieście, 
chorobami drzew;

f) pomnikami przyrody na terenie parku 
Kolibki;

g) tematyką pracy Biura Ogrodnika 
Miasta.

Zajęcia w „Zielonej klasie” prowadzone 
będą w każdy piątek tygodnia, w godz. 8.00 
- 16.00. 

Wychowawców prosimy o telefoniczne 
zapisywanie chętnych do uczestnictwa w 
zajęciach klas, pod numerem tel. (058) 620 
72 86.                                                       �

Ogrodnik miasta zaprasza szkoły

Konkursy dla szkół
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- do 6.12.2009 r. - Wystawa „Gdynia w 
1939 r. Losy miasta i ludzi”. Wspólna wy-
stawa historyczna Muzeum Miasta Gdyni, 
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, 
Muzeum Stutthof, gdańskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i 
Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka ma za 
zadanie ukazać miasto sprzed 70 lat, w 
przededniu i w trakcie najtragiczniejszych 
wydarzeń w jej dziejach. Obok przygotowań 
do nieuchronnie zbliżającego się konfliktu, 
bohaterskiej obrony miasta, jego zajęcia i 
aresztowań mieszkańców, przybliża tragedię 
Piaśnicy, wysiedlenia oraz życie codzienne 
w Gdyni czasu II wojny światowej. Mimo 
szerokiego tła, ekspozycja skupia się na 
ludziach – uczestnikach, świadkach i ofia-
rach tamtego okresu – aby ich trudne losy 
uświadomiły młodym pokoleniom prawdziwy 
dramatyzm II wojny światowej. Ciekawa 
aranżacja, unikatowe eksponaty oraz wy-
korzystane multimedia pomagają przejść 
przez wrzesień 1939 r. razem z ówczesnymi 
mieszkańcami Gdyni.

- do 31 października 2009.  Malarstwo 
marynistyczne ze zbiorów Muzeum Miasta 
Gdyni - na poziomie antresoli 46 obrazów ze 
zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Tematyka 
eksponowanych prac dotyczy morza — tak 
bliskiego wszystkim mieszkańcom Gdyni. 
Nie powinno więc budzić wątpliwości, że 
i artyści mieszkający w Trójmieście, bądź 
odwiedzający te strony podczas wakacji, to 
właśnie morze uczynili jednym z ważnych 
tematów swojej twórczości. 

Na wystawie zaprezentowano obrazy 
uznanych polskich marynistów i artystów 
związanych z Gdynią, między innymi: Ma-
riana Mokwy, Michała Leszczyńskiego, 
Henryka Baranowskiego, Jana Gasińskie-
go, Stanisława Chlebowskiego, Józefa 
Łakomiaka, Maksymiliana Kasprowicza 
i Kazimierza Ostrowskiego. Najstarsza z 
eksponowanych prac — obraz olejny Gdynia 
Kazimierza Pochwalskiego powstał w 1902 
r., najmłodsze prace Zbigniewa Szczepan-
ka i Stanisława Janusza Janowskiego na-
malowane zostały w latach 80. XX w. Wysta-
wa pozwala więc na porównanie morskiego 
oblicza, jakie wyłania się z dzieł powstałych 
na przestrzeni osiemdziesięciu lat.

- 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.

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

***
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 Debiut zaprasza na jubileuszową 

wystawę trójmiejskiej malarki, rzeźbiarki i ce-
ramiczki Janiny Karczewskiej Koniecznej. 
Autorka jest absolwentką orłowskiego liceum 
plastycznego (później również pedagogiem). 
Ukończyła z wyróżnieniem gdańską ASP w 
pracowni prof. P. Potworowskiego i prof. 
H.Żuławskiej (ceramika) oraz prof. Karola-
ka (grafika). Jest laureatką licznych nagród 
w kraju i za granicą. Wspólnie z mężem 
S.Koniecznym wykonała rzeźbiarskie deko-
racje ceramiczne do „Kaplicy Ludzi Morza” 
w Bazylice Mariackiej, w Domu Technika, 
w Hotelu Heweliusz i Pałacu Ślubów w 
Elblągu. 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 9.10.2009 
r. o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Realizacje artystki można zaboczyć na 
stronie: http://nataszapiskorska.bloog.pl/ 

***
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. 
***

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-
brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
zbiorową znanych trójmiejskich artystów 
„PAPIER” do lokalu artystycznego „TYGIEL” 

w Gdyni przy. ul. Abrahama 86 /wejście od 
ul. Władysława IV koło Hossy/. Wystawa 
będzie eksponowana w godz.12.00 - 18.30  
w dniach od 16 pażdziernika do 11 listopa-
da 2009r. Wernisaż odbędzie się dnia 15 
pażdziernika o godz.19.00 Udział biorą: Zbi-
gniew Gorlak, Joanna Kamirska Niezgo-
da, Barbara Kasperczyk, Ewa Łukiewska, 
Jan Misiek, Klaudia Teodorowicz Bosco, 
Zbigniew Wąsiel,  Marek Wróbel i inni.

Papier towarzyszy nam od zarania dzie-
jów i pomaga w rozwoju cywilizacji.

Jak się okazuje - można go używać nie 
tylko jako podłoże do pisania, ale także i do 
innych celów. Dla wielu artystów papier i jego 
unikatowość jest żródłem inspiracji. Często 
go przetwarzają, zestawiają z zaskakującymi 
materiałami stosując technikę kolażu czy pa-
pieru czerpanego. Papier czerpany jest dla 
niektórych plastyków jednym z najważniej-
szych środków wyrazu. Lekki, o znakomitych 
właściwosciach keacyjnych, a jednocześnie 
mocny z możliwościami kształtowania i 
utrwalania formy. To wszystko będzie można 
zobaczyć własnie na wystawie „PAPIER” w 
naszym  lokalu artystycznym TYGIEL.

www.artinfo.pl/profile, tel. kontaktowy               
0 696 023 935.

***
Od 19 października do 19 listopada b.r. w 

siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych – ul. 3 Maja 27/31 prezento-
wana będzie wystawa pt. „ Duszy cień…” .

Autorką prac jest Bogumiła Gussmann. 
Ukończyła Uniwersytet Gdański, gdzie 
studiowała fizykę i dodatkowo astrofizykę. 
Pomimo zamiłowania dla nauk przyrodni-
czych, swój rozwój duchowy realizowała w 
poezji, promując w 2007 r. pierwszy tomik 
wierszy „miłość…to chabrów zrywanie”.  Z 
twórczością Bogumiły Gussmann można 
się także zapoznać w Galerii Domowej w 
Pierwoszynie, Galerii Malarze Gdyni.

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum Kultury 

i Rozrywki Gemini zaprasza 16 października 
2009 r. o godz. 18.00 do Fotoplastikonu 
Gdyńskiego na wernisaż wystawy Andrzeja 
Sobieraja. Wystawa czynna będzie codzien-
nie w godz. 12.00 - 20.00 do 13 listopada 
2009.

***
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” za-

prasza do 30 października 2009 r. do Małej 
Galeriii na wystawę AKTUalną pasteli Wła-
dysława Pitali. Galeria czynna od pon. do 
pt., w godz. 8.00-15.00 oraz w sob.-nd. na 
życzenie.                                                  �

Wystawy

Teatr Miejski im. w Gombrowicza
15.10 czw godz. 19.00 mała scena Związek Otwarty 
16 .10 pt godz. 19.00 mała scena Związek Otwarty 
17.10  sb godz. 19.00 duża scena Tramwaj zwany pożądaniem 
18.10 nd godz. 19.00 duża scena Tramwaj zwany pożądaniem

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
16.10 pt godz. 19.00  MY FAIR LADY, musical
16.10 pt godz. 19.30  TAJEMNICZY MR LOVE, komedia kryminalna
17.10 sb godz. 19.00  MY FAIR LADY, musical
17.10 sb 19.30  TAJEMNICZY MR LOVE, komedia kryminalna
18.10 nd godz. 19.00 MY FAIR LADY, musical
21.10 śr godz. 19.00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
22.10 czw godz. 18.00 SKRZYPEK NA DACHU, musical

Biesiada Literacka 
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 

w Gdyni zaprasza do sali Klubu Marynarki 
Wojennej Riwiera ul. Zawiszy Czarnego 1 
na Biesiadę Literacką, z najznakomitszymi 
polskimi reporterami, korespondentami wo-
jennymi. Impreza pt:  „Zrozumieć świat” ma 
na celu przybliżyć gdyńskiej publiczności 
złożone problemy współczesnego świata.

Harmonogram spotkań:
- 25 października - niedziela, godz. 12.00 

- Krystyna Kurczab Redlich (polska dzien-
nikarka, reportażystka, prawniczka, od 1990 
do 2004 roku korespondentka polskich me-
diów w Rosji), z niezwykłą pasją i uporem po-
szukuje prawdy na temat narodu, zwykłych 
obywateli, jak i ludzi u władzy. Wydała książki 
„Pandrioszka” oraz „Głową w mur Kremla” . 
Po ukazaniu się tej ostatniej pozycji została 
okrzyknięta polską Politkowską.

- 8 listopada - niedziela, godz. 12.00 
- Mariusz Wilk (włóczęga, dziennikarz, 
osiedlił się w Rosji na Wyspach Sołowickich, 

później przebywał nad Jeziorem Onega 
ostatnio znów na Dalekiej Północy, były 
rosyjski korespondent paryskiej „Kultury”, 
obecnie współpracuje  z „Rzeczpospolitą”), 
w swoich książkach Mariusz Wilk przełamuje 
stereotypy związane z naszym myśleniem o 
Rosji. Autora urzeka nie tylko ponura historia 
tego miejsca, ale nade wszystko uroda krajo-
brazu i ludzi. Niezwykła podróż w nieznane 
zachwyca czytelników na całym świecie.

- 15 listopada -- niedziela, godz. 12.00 - 
Wojciech Jagielski (korespondent wojenny, 
dziennikarz Telewizji Polskiej, Polskiego 
Radia. redaktor Gazety Wyborczej, w której 
publikuje również reportaże z tak odległych 
zakątków świata jak Azja Środkowa, Kaukaz 
oraz Afryka). W swoich artykułach wielokrot-
nie relacjonował najważniejsze wydarzenia  
polityczne przełomu wieków z całego świata: 
rozpad rosyjskiego imperium, załamanie się 
aparthaidu w RPA, połączenie Honkongu z 
Chinami, wojny, zamachy stanu, upadki dyk-

tatorów w Kongo, Nigerii, Ruandzie, Burundi, 
Kambodży, Indonezji.  Niestrudzony obser-
wator konfliktów zbrojnych w Afganistanie, 
Tadżykistanie, Czeczenii oraz Gruzji.

Wstęp wolny.                                       �

Repertuar teatralny
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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.

***
Uczniowski Klub Sportowy „GALEON” 

prowadzi dodatkowy nabór judo. Zajęcia w 
różnych grupach wiekowych: przedszkolaki, 
dzieci, młodzież, dorośli. Judo to bezpieczny 
sport podnoszący kondycję i sprawność 
fizyczną oraz korygujący postawę. Gdynia 
ul. Morska 89/91. Bliższe informacje,  tel. 
(058) 661 00 45 i 0 609 195 851, www.
galeonjudo.pl

***
Mini Przedszkole Muzyczne w Gdyni 

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

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 3-5 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. 
Nowoczesne metody edukacji przedszkol-
nej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. 
Tel.(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.
pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl

***
Fundacja „Strefa Tanga” ogłasza nabór do 

grupy początkującej Pań zainteresowanych 
tańcem orientalnym. Zajęcia odbywają się 
w piątki w godz. 18.00 - 19.15, w SP Nr 21 
w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5. 

Zapraszamy osoby w wieku 45+. Ilość 
miejsc ograniczona! Miesięczny koszt 
udziału w zajęciach (4 zajęcia) od osoby 
będącej emerytką, rencistką lub osobą 
niepełnosprawną to 25 zł. Pozostałe osoby 
płacą 40 zł. Niezbędne jest przyniesienie 
obuwia na zmianę! Wszelkich informacji 
udzielają: Urszula Zalewska 0693 780 510, 
e-mail:uzalewska@strefatanga.pl, Anna 
Radzymińska 0 601 670 155, e-mail: ara-
dzyminska@strefatanga.pl

***
Zapraszamy młodzież szkól ponadpod-

stawowych do udziału w zajęciach mło-
dzieżowej formacji tanga, które odbywają 
się w soboty godz. 12.00-14.00, w ZSO Nr 
6 w Gdyni przy ul. Hallera. Chętni powinni 
mieć ze sobą wypełnioną zgodę Rodziców 
(formularz do pobrania na www.strefatanga.
pl ) oraz obuwie na zmianę (nie na gumo-
wej podeszwie!).Uczniowie ZSO Nr 6 w 
Gdyni oraz niepełnosprawni biorą udział w 
zajęciach bezpłatnie; koszt dla pozostałych 
uczestników to 20 zł miesięcznie. 

Zajęcia „Kocham tango” są dotowane z 
budżetu Miasta Gdyni. Wszelkich informacji 
udziela Urszula Zalewska 0 693 780 510, 
e-mail: uzalewska@strefatanga.pl

***
Fundacja „Strefa Tanga” informuje, iż 

zajęcia taneczno-ruchowe w ramach grupy 
pokazowej „Siempre bellas” odbywają się 
w niedziele w godzinach 12.00-13.00, w 
SP Nr 21 w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 
5. Zapraszamy chętnych w wieku 55+; 
panowie bardzo mile widziani. Miesięczny 
koszt udziału w zajęciach od osoby to 20 
zł. Niezbędne jest przyniesienie obuwia 
na zmianę! Wszelkich informacji udziela: 

Urszula Zalewska 0 693 780 510, e-mail: 
uzalewska@strefatanga.pl.

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

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

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

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

***
Filia Centrum Szkoleniowego  KLANZA 

prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział 
w Gdyni zaprasza wychowawców, liderów i 
osoby pracujące z grupą na szkolenie: „Wy-
chowawca - liderem - przywódcą grupy”. 

Na zajęciach będzie można zdobyć i do-
skonalić umiejętności przywódcze, poznać 
różne modele przywództwa, określić własny 
styl przywódczy, poszerzyć wiedzę o sobie, 
poznać wpływ przywódcy na funkcjonowanie 
grupy i doświadczyć aktywizujących metod 
pracy z grupą. Czas: 15 h dydaktycznych, 
17-18.10.2009 r. Miejsce: Gdyńska Szkoła 
Społeczna, ul. Kapitańska 37 Gdynia - Stocz-
nia. Koszt: 85 zł dla studentów dziennych i 
członków KLANZY, 105 zł dla pozostałych 
osób. Zapisy: biuro@klanza.pl, 0 502 34 80 
08. więcej na www.klanza.pl

***
Muzyczna przygoda malucha – zajęcia 

muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych 
(2 – 4 lata z udziałem rodziców, 5 – 7 lat) 
prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku 
przy ulicy Ks. Siega 6 oraz Gdyni Witominie 
przy ul. Słonecznej 49. W programie zajęć 
m.in.: zabawy muzyczno – ruchowe, nauka 
piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, 
zabawy z instrumentami perkusyjnymi, 
aktywne słuchanie muzyki poważnej. Za-
pisy pod nr tel. 0 607 125 323 lub e – mail: 
k_jezierska@wp.pl

***
Centrum Szkoleniowe KLANZA filia w 

Gdyni zaprasza na warsztat „Moje kolory” 
wszystkich, którzy szukają nowych sposo-
bów na wyrażenie siebie i świata poprzez 
kolor. Polecamy szczególnie osobom zain-
teresowanym samorozwojem oraz terapeu-
tom, psychologom, i pedagogom. Szkolenie 
jest odpłatne. Czas: 10 h dydaktycznych, 
17.10.2009 r. Koszt: 65 zł dla studentów 
dziennych i członków KLANZY, 85 zł dla 
pozostałych. Miejsce: Akademia Twórczej 
Rodziny ATRakcja, ul. Swarzewska 35, 
Gdynia Leszczynki organizator: Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
KLANZA Oddział w Gdyni tel.: 0 502 348 
008, 503 514 474, e-mail: biuro@klanza.pl 
www: http://www.klanza.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-u do 
kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształ-
cącym dla Dorosłych (3-letnim). Zajęcia 
odbywają się w systemie stacjonarnym od 
wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo 
oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co 
dwa tygodnie. Ponadto absolwentów szkół 
zawodowych zaprasza do podwyższenia 
kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym 
(2-letnim), w którym nauka odbywa się: 
stacjonarnie (wtorek – środa – czwartek) 
dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek 
/ sobota), co dwa tygodnie. Można także 
uzupełnić naukę – mając ukończony 1 rok, 
2 rok Liceum.

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

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

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

go, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i 
rosyjskiego, na różnych poziomach zaawan-
sowania. NOWOŚĆ! Metoda bezpośrednia 
Direct Method for English. Zajęcia prowa-
dzone przez native speakerów. 

- kursy językowe dla dzieci metodą Tal-
king Kids 

- Klub Cashflow – edukacja finansowa
Inforacje 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 Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców zaprasza na konferencję pt. „Butna 
nastolatka - zagrożenie czy szansa”, która 
odbędzie się dn.14.11.2009 r. (sobota) w 
godzinach 10.30-13.30. Wśród zaproszo-
nych gości: Siostra Małgorzata Chmielew-
ska, Adam Jagiełło-Rusiłowski, Bogdan 
Kosztyła. Konferencja odbędzie się w Gdyni 
w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, 
ul. Tatrzańska 3. Udział w konferencjach i 
spotkaniach dyskusyjnych jest nieodpłatny. 
Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na 
konferencję na www.arrupe.org lub telefo-
nicznie (058) 661 65 82.

***
Wszystkich gdynian, którzy ukończyli 45 

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

***
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 - Fran-

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

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

***
Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK, 

Chwarzno, ul. Merkurego 6, tel. 0 508 878 
701, zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat. Czesne  
od 350 zł za miesiąc. W ramach czesnego 
zajęcia: plastyczne, muzyczno - ruchowe, j. 
angielski, j. niemiecki, zajęcia z dogoterapii, 
zajęcia ruchowe w terenie oraz opiekę logo-
pedyczną.Przedszkole realizuje podstawę 
programową MEN,  proponuje zajęcia popo-
łudniowe (plastyczne, muzyczno - ruchowe, 
j. angielski) dla dzieci w wieku 3-5 lat, w 
godz. od 15.00 do 18.00 od poniedziałku do 
piątku.                                                      �
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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.

***
Bezpłatne badanie słuchu, prezentacje 

nowoczesnych aparatów słuchowych i pro-
fesjonalną pomoc protetyków słuchu. Bliższe 
informacje i rejestracja w Gabinecie Protetyki 
Słuchu: Gdynia, Przychodnia „Śródmieście”, 
ul. Armii Krajowej 44 gab.106 tel. (058) 621 
69 22, 0606 26 30 79.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu! W Gdyni grupy rodzinne Al 
– Anon spotykają się:

- „Bezpieczny brzeg”, środa  godz. 18.00, 
Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka 
katechetyczna), ostatnia środa miesiąca 
mityng otwarty

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

piątek miesiąca mityng otwarty. 
***

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.

***
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.        �

Na zdrowie
Firma Personia zaprasza na bezpłatne 

zajęcia Nordic Walking (marsz z kijami i 
instruktorem), jakie odbędą się z okazji I 
rocznicy urodzin firmy w sobotę 17.10.2009 
r. w godzinach 9.00 – 10.15 w lesie w Gdyni 
przy Karwinach (Fikakowo). Osoby zaintere-
sowane proszone są o zapisanie się na zaję-
cia telefonicznie pod numerem: 796 377 211. 
Więcej informacji na www.personia.pl.  �

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne 
„Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 pro-
wadzące Ośrodek Wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych organizuje Charytatywny Bal 
Sylwestrowy, z którego dochód przeznaczo-
ny będzie na realizację celów statutowych. 
Cena biletu: 350 zł od pary.

Gwarantujemy wyśmienite menu i świetną 
zabawę przy orkiestrze. Rezerwacja pod nu-
merem tel. (058) 782 76 09, 782 76 10.   �

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 
psychologa. Ich celem było poszerzanie 
wiedzy psychologicznej oraz rozwijanie 
takich umiejętności, które przydatne są w 
codziennym życiu (m.in. z zakresu komu-
nikacji, uczuć, sposobów radzenia sobie ze 
stresem). Jednak najważniejszym celem tych 
spotkań okazało się wzajemne zrozumienie 
i wsparcie, którego uczestnicy dostarczali 
sami sobie. Dlatego  serdecznie zapraszamy 
Rodziców i Opiekunów osób niepełnospraw-
nych na kolejne spotkania i doświadczenie, 
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 Adaptacyjnym dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Gdyni przy ul. 
Maciejewicza 11.                                      �

Maszeruj na zdrowie

Charytatywny                    
Bal Sylwestrowy

„Promyk” informuje

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

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

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

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

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

Termin lekcji jest dowolny.
Zajęcia są bezpłatne.
Chęć udziału należy zgłaszać u pana 

Henryka Wiszniowskiego, tel. 0 609 469 
848.                                                          �

O Żeromskim w jego gdyńskim domku

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsie-
biorczości informuje, że 21 października 
2009 roku odbędzie się w gdyńskim „Domu 
Rzemiosła” I spotkanie organizacyjne Klubu 
Seniora Rzemiosła „Złoty Wiek”. 

Początek o godz. 14.00 w Sali Szkole-
niowej na I piętrze. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich seniorów: zarówno rzemieśl-
ników, jak i tych którym bliskie są sprawy 
rzemiosła gdyńskiego.                             �

Klub Seniora Rzemiosła 
zaprasza seniorów

W Klubie Filmowym
W Klubie Filmowym, ul. Waszyngtona 1 

w dniach 16.10 - 18.10.br zobaczyć będzie 
mozna cykl filmów pt: „Sztuka dokumen-
tu”. Dwanaście odcinków cyklu „Sztuka 
dokumentu” portretuje wybranych polskich 
dokumentalistów.

I tak:
16.10.2009 godz. 20.15 odc. 1 - Ka-

zimierz Karabasz godz. 20.15 odc. 2 
- Krzysztof Kieślowski godz. 20.15 odc. 3 
- Andrzej Munk godz. 20:15 odc. 4 - Maria 
Zmarz-Koczanowicz

17.10.2009 godz. 20.15 odc. 5 - Bohdan 
Kosiński godz. 20:15 odc. 6 - Jacek Bławut 
godz. 20:15 odc. 7 - Bogdan Dziworski 
godz. 20.15 odc. 8 - Marcel Łoziński

18.10.2009 godz. 20.15 odc. 9 - Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski godz. 20:15 
odc. 10 - Wojciech Wiszniewski godz. 
20:15 odc. 11 - Maciej Drygas godz. 20:15 
odc. 12 - Andrzej Papuziński.

Bilety: cena: 20 zł - karnet, 10 zł - dzień.
W dniach 16.10 - 21.10 Klub zaprasza 

na „Hair”. Reżyseria: Milos Forman, zdję-

cia: Miroslav Ondricek, występują: John 
Savage, Treat Williams, musical, USA, 
1979, 121 min.

16.10.2009 godz. 18.00
17.10.2009 godz. 18.00
18.10.2009 godz. 18.00
19.10.2009 godz. 18.00, 20.15
20.10.2009 godz. 18.00, 20.15
21.10.2009 godz. 18.00, 20.15
Bilety: cena: 10 zł  
Szczegóły: www.klubfilmowy.pl           �
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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 wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej 
w Gdyni:
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 713/09/V/M, cz. 
dz. 67/27 o pow. 1.040 m², KM 1, przeznaczo-
nej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na 
działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na 
okres 21 dni od dnia 07.10.2009 r. do dnia              
28.10.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 715/2009/
V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia 
nr 12303/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 06.10.2009 r. - nieruchomości połozonej 
przy ul. Szafranowej o pow. 58 m², oznaczo-
nej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack, 
obejmującej części działek nr 192/8, nr 77/5, 
nr 79/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na 
czas oznaczony - 3 lata.
 Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. 
od 07.10.2009 r. do 28.10.2009 r.  

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 714/2009/V/M stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr 12302/09/V/M Prezydenta Mia-
sta Gdyni z dnia 06.10.2009r. - nieruchomości 
położonej przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 
5070 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 87 
jako części działki nr 127/30, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. 
od 07.10.2009 r. do 28.10.2009 r.

Dyrektor VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni

zatrudni od dnia 01.12.2009 r. rzemieślnika-
konserwatora w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe, 
uprawnienia SEP, zezwolenie na pracę na 
wysokości, mile widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku.
CV i list motywacyjny można składać do dnia 
13.11.2009 r. na adres: sekretariat@vilo.org. 
z dopiskiem „konserwator” lub osobiście w 
sekretariacie szkoły w Gdyni przy ul. Koper-
nika 34.

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni                                                                                                         
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego na wsparcie realizacji zadania: Wizyty Stażowe i Staże dla Rozwoju 

z terminem realizacji 25.11.2009 r. - 31.12.2011 r.
Przewidywana kwota na realizację zadania: 415.000 zł.
W ramach zadania dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój instytucji demokra-
tycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach byłego Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (z wyłączeniem Estonii, Litwy i Łotwy) oraz nawiązywanie przez ich liderów 
kontaktów międzynarodowych. Projekt skierowany jest do aktywnych studentów i liderów organizacji 
pozarządowych, którzy jako beneficjenci projektu wezmą udział w wizytach studyjnych (dla grup) 
oraz stażach (indywidualnych), w ramach których zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania 
instytucji demokratycznego państwa: administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi w sferze zainteresowań uczestników projektu.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy do-
konywaniu wyboru ofert znajdują się w „Biuletynie Informacji Publicznej”, na stronach miejskiego 
portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Prezydenta - Gdyńskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31.
Oferty należy składać do 9 listopada 2009 r. do godziny 16.00 w Referacie Współpracy z Za-
granicą w Biurze Prezydenta (pokój 510),  ul. 10 Lutego 24 w Gdyni lub w Kancelarii Urzędu 
Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 listopada 2009 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III 
piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został 
wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Chwaszczyńskiej cz. dz. nr 47/3 km.11 o 
pow. 8 m² przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 
dnia 08.10.2009 r. do dnia 28.10.2009 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydatów na stanowisko: podinspektora, inspektora w Dziale Gospodarki Ko-
munalnej.
Główne obowiązki pracownika: zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie usług w zakresie utrzymania 
czystości i estetyki terenu miasta, w tym:  oczyszczania letniego i zimowego ulic (monitorowanie pracy 
sprzętu, ocena przebiegu prac i skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie), znakowania 
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 2009 r. pod 
adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor, 
podinspektor”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: starszego specjalisty, specjalisty w dziale finansowo-
księgowym – 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 za-
kresu środków trwałych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26 października 2009 r. pod adre-
sem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  81-451 Gdynia z dopiskiem „starszy specjalista, 
specjalista w dziale finansowo-księgowym”.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: 
(058) 761 20 05.

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

na robotę budowlaną obejmującą dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw             
w Parku Kilońskim w Gdyni

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html oraz ftp://153.19.91.68/
zdiz/piramida.
Termin składania ofert: do dnia 02.11.2009r. o godz. 10.00., miejsce: w siedzibie Zamawia-
jącego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach 
merytorycznych: Urszula Kubicka-Formela tel. (058) 761-20-74 w godz. 8.00 – 16.00, Anna 
Sadowska, tel. (058) 761-20-75 w godz. 7.30 – 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kost-
kiewicz, tel. (058) 761-20-87 w godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się  na IV piętrze przy pokoju 428 Wykazu nr 716/2009/V/M nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. A. Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia na 
czas oznaczony – do 3 lat (Załącznik do Zarządzenia nr 12314/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia  06.10.2009 r.). 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni  od dnia 12.10.2009 r. do 03.11.2009 r.
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1)  uchwały nr XXXV/786/09 z dnia 30 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana, którego granice przebiegają następująco:
-  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. Sucharskiego do ul. Zielonej, dalej do granicy administracyjnej 
miasta Gdyni, obejmując północno-wschodni fragment Ogrodów Działkowych im. M. Reja,
2)  uchwały nr XXXV/787/09 z dnia 30 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego, którego granice przebiegają następująco:
-  od południa – wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Morskiej, 
-  od zachodu i północy – wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Wiejskiej,
-  od wschodu – wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Chylońskiej,
3)  uchwały nr XXXV/788/09 z dnia 30 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kamiennej Góry w Gdyni, którego granice obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w 
Gdyni symbolem 34 MN1 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 562/89 karta mapy 60,
4)  uchwały nr XXXV/789/09 z dnia 30 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i  al. Jana Pawła II (dawniej al. Zjednoczenia), którego granice 
przebiegają wzdłuż:
-  od północy – ul. Hryniewickiego,
-  od wschodu – Nabrzeża Prezydenta,
- od południa – al. Jana Pawła II,
- od zachodu – ul. Waszyngtona.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 10 listopada 2009 r. Wnioski należy składać 
do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 
Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, 
której dotyczy.
                                                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                                                                                                                        dr Wojciech Szczurek 

Kierownictwo Krytej Pływalni              
przy Zespole Szkól nr 10 w Gdyni 

zatrudni specjalistę ds. kadr w wymiarze 0,5 
etatu. Wymagana znajomość zagadnień prawa 
pracy.  Dodatkowe  informacje można uzyskać 
telefonicznie (058) 629 51 15. Zgłoszenia nale-
ży kierować mailowo na adres: basenkarwiny 
@wp.pl lub listownie Kryta Pływalnia przy ZS 
10 81-597 Gdynia, ul. Leopolda Staffa 10.

Gmina Miasta Gdyni 

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro 

na usługę nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na wybranych terenach miasta Gdyni.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:
1. Zakładanie terenu zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni wraz z pielęgnacją nasadzeń.
2. Zakładanie terenu zieleni przy ul. Starowiejskiej w Gdyni wraz z pielęgnacją nasadzeń.
3. Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Elizy Orzeszkowej w Gdyni wraz z pielęgnacją nasadzeń.
4.  Zakładanie terenu zieleni na skarpie zlokalizowanej wzdłuż ul. Wielkopolskiej, na odcinku pomiędzy ul. Sopocką a ul. Parkową w Gdyni wraz z 
pielęgnacją nasadzeń.
5. Zakładanie terenu zieleni na pasach międzyjezdniowych wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Nałkowskiej do skrzyżowania z ul. Brze-
chwy w Gdyni wraz z pielęgnacją nasadzeń.
Termin wykonania nasadzeń do 30 listopada 2009 r., termin zakończenia okresu pielęgnacji – trzy lata od terminu wykonania nasadzeń. Kryteria 
wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (Biuro Ogrodnika Miasta, 
al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia, telefon: (058) 620 72 86, 0-58 620 25 13, e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl), lub pobrać ze strony internetowej 
www.gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2009 r. o godz. 8.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2009 r. o godz. 9.00 w sali nr 105 A w 
Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Izabela Wawrzyniak, Biuro Ogrodnika Miasta, fax. (058) 620 72 86.

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na zagospodarowanie terenu zieleni wraz z nasadzeniami roślinnymi 

przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a)  Specyfikacja techniczna i warunki odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni 
na skarpie przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni” – załącznik nr 1a
b)  „Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni” – załącznik 
nr 1b
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/nasadzenia. Termin składania ofert 20.10.2009 r. o 
godz. 10.30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozu-
miewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożenna Wróbel tel. (058) 761 20 84 
w godz. 7.30 – 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 
7.30 – 15.30.

GCWP - Jesteś przedsiębiorczy?       
Masz potencjał?  Chcesz założyć działalność 
gospodarczą? Zgłoś się do nas - Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
Gdynia, ul. Świętojańska 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
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TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Straż Pożarna - tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
z tel. stacjonarnego  . . . . . . . . . . . . . . . (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997
z tel. kom.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel. alarmowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni  . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 668 80 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)  .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  . . . . . . . . . . . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.  . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora  . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni  . . . . . . . . . . . . . . . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych  . . . . . . . . . . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień   . . . . . . . . . . . . . . .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej  . . . . . . . . . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna  . . . . . . . . . . . . . . . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 620 39 81
Informacja o sektach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)  . . . . . . . . . . . 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8.00-18.00), 
piatek 8.00-15.00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r. życia.  . . .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16.00–6.00  . . . . . . . . . . . . . 988
Telefon zaufania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni  . . . . . . . . . . . 0 800 800 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk  . . . . . . . . . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta  . . . . . . . . . . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej  . . . . . . . . . . . . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn.-pt. 9.00-16. )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 66 12 333,0 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza  .(058) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw. 12.00 -17.00) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej  . . . . . . . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w.25  . . . . . . . . . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka  . . . . . . . . . . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni  . . . . . . . . . . . . . .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(058) 781 86 40

Ważne telefony

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

Oddział Morski PTTK 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.

***
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni oraz 
Klub Krajoznawców „BLIZA” i Rada d/s 
Młodzieży OM PTTK zapraszają 24 paź-
dziernika 2009 r. (sobota) na XXII Jesienny 
Złaz Turystyczny im. Ireny Marii Wrzosek 
w Jubileuszowym roku 90-lecia powołania 
Szkolnych Kół Krajoznawczych.

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- Bernardowo-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. przyrody”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  
- meta I ALO ul. Folwarczna 2.

Meta: I Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące 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 
pogodę. Zgłoszenia na złaz przyjmuje OM 
PTTK Gdynia, ul. 3 Maja 27 ,tel. (058) 621 
75 24 oraz tel. kom. 0 501 446 410. Listę 
zgłoszeń podpisują opiekun i dyrektor szkoły. 
Konkurs krajoznawczy o TPK odbędzie się 
na mecie złazu. Uczestnicy otrzymają na 
mecie goracą herbatę, punkty na odznaki 
turystyki kwalifikowanej OTP i Turysta 
Przyrodnik, a laureaci konkursów nagrody.  
Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.   �

Wiadomości turystyczne

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

Najbliższe spotkania odbędą się:
- 3 listopada 2009 roku (wtorek) godzina 

11.00  - Klub Seniora w Chylonii, ul. Waw-
rzyniaka 4;

- 9 listopada 2009 roku (poniedziałek) 
godzina 10.00 – Klub Seniora w Orłowie, 

ul. Orłowska 66;
- 16 listopada 2009 roku ( poniedziałek) 

godzina 9.00 - Dom Pomocy Społecznej w 
Gdyni Redłowie.

Zajęcia w formie warsztatów trwają ok. 
3 godzin. Udział w warsztatach możliwy 
wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefo-
nicznym pod nr tel.: (058) 624 98 72. Liczba 
miejsc ograniczona. 

Więcej informacji: www.skef.pl            �

Warsztaty dla seniorów

Poetyckie konkursy
Centrum Kultury w Gdyni oraz Przystań 

Poetycka „Strych” ogłaszają VIII Gdyński 
Przegląd „Połowy Poetyckie 2009”. W 
ramach Przeglądu odbędą się dwa konkur-
sy: jednego wiersza i konkurs na zestaw 
wierszy.

Konkurs jednego wiersza
Warunkiem uczestnictwa jest osobiste od-

czytanie jednego niepublikowanego wiersza 
i złożenie jego czytelnej, podpisanej kopii na 
ręce jury. Konkurs odbędzie się 19 listopada 
2009 r. w kawiarni „Strych” w Gdyni (pl. Ka-
szubski 7B - wejście od  ul. S. Żeromskiego). 
Początek – godz. 19.00. Pula nagród wynosi 
tysiąc złotych.

Konkurs na zestaw wierszy
Należy nadesłać jeden zestaw trzech 

wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej 
tematyce, dotąd niepublikowanych i niena-
gradzanych w innych konkursach. Wiersze 
należy opatrzyć godłem. Do zestawu należy 

dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym 
samym godłem, zawierającą dane autora/ki 
(imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). 
Prace należy nadsyłać do 6 listopada 2009 
roku na adres:

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

nastąpi 20 listopada 2009 r. o godz. 19.00 w 
„Bohema Jazz Club” w Gdyni. Laureaci kon-
kursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) 
zostaną zaproszeni na imprezę finałową na 
koszt organizatorów.

W obu konkursach zostaną wręczone na-
grody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród 
wynosi 8 tysięcy złotych.

Kontakt: Teresa Wojciechowska tel. (058) 
664 73 77.                                                �



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 923	 Gdynia, 16 października 2009 r. - 22 października 2009 r. 

1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

II etap Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
12 października przeszliśmy w Gdyni do II etapu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. W mieście uruchomiono dodatkowo 

35 najnowocześniejszych parkomatów Galexio. W sumie dziś na gdyńskich ulicach w strefie płatnego parkowania jest 170 parkomatów. 
Nowe m.in. wyróżniają się tym, że wydają resztę. Kupując w nich pojedynczy bilet możemy płacić banknotami o nominale 10 i 20 zł, 
do tej bowiem kwoty parkomaty wydają resztę w złotówkach i 10-groszówkach.

W nowych parkomatach ponadto można doładować kartę strefową, którą kupimy w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, przy 
ul. Białostockiej 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -18.00). Jednorazowy koszt jej aktywacji to 10 zł. Maksymalne dołado-
wanie wynosi 300 zł i możliwe jest w Biurze i w nowych parkomatach. Nowe automaty przygotowane są także do pobierania wszystkich 
nominałów polskich banknotów.

Płatność kartą strefową możliwa jest we wszystkich parkomatach w strefie.
Nowe parkomaty usytuowane są przede wszystkim w rejonie ważnych instytucji użyteczności publicznej, okolicach przychodni lekar-

skich, szpitala miejskiego.
Przypominamy! Płatne parkowanie w centrum Gdyni obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00.

GALEXIO - jak to działa?
Aby wybudzić parkomat z trybu czuwania należy nacisnąć który-

kolwiek z klawiszy znajdujących się na przednim panelu parkomatu, 
bądź przekręcić pokrętło wyboru.

Za pomocą tego pokrętła użytkownik może dokonać wyboru 
jednego z dwóch rodzajów transakcji (opłata za parkowanie lub 
doładowanie karty), a także wybrać jeden z czterech dostępnych 
języków.

UWAGA: Wyboru języka można dokonać jedynie na pierwszym 
ekranie.

- Jeżeli użytkownik wybierze opcję doładowania karty, wyświe-
tlany jest specjalny ekran, gdzie ma on możliwość wyboru kwoty 
doładowania. Po wybraniu opcji doładowania użytkownik proszony 
jest o umieszczenie karty na głowicy czytnika w celu sprawdzenia 
poprawności karty oraz aktualnego stanu 
środków. Jeżeli dostępne środki już są 
równe maksymalnej możliwej kwocie 
doładowania (bądź różnica jest mniejsza 
niż minimalna kwota doładowania – 10 zł), 
operacja jest automatycznie anulowana. 
We wszystkich pozostałych przypad-
kach, urządzenie wyświetli informację o 
dostępnych środkach oraz możliwej mak-
symalnej kwocie doładowania. Obracając 
pokrętłem, użytkownik określa kwotę doła-
dowania. Kiedy ustawi satysfakcjonującą 
go wartość, zatwierdza operację zielonym 
przyciskiem OK (na pokrętle wyboru), aby 
przejść do fazy opłaty. Kwota zmienia się 
wraz z ruchem pokrętła co 10 zł.

- Jeżeli użytkownik wybierze opcję 
opłaty za parkowanie, wyświetlany jest 
specjalny ekran umożliwiający określenie 

charakterystyki biletu. Obracając pokrętłem wyboru opcji, użytkow-
nik określa kwotę oraz, równocześnie, czas parkowania. Ponadto 
na ekranie, w postaci wirtualnego biletu, wyświetlane są pozostałe 
parametry, czyli godzina i data zakończenia parkowania. Kiedy użyt-
kownik ustawi satysfakcjonujące go wartości, zatwierdza operację 
przyciskiem OK, aby przejść do fazy opłaty. Kwota zmienia się 
wraz z ruchem pokrętła w krokach co 0,50 zł.

- Urządzenie dopuszcza dwie metody wnoszenia opłaty: gotówką 
(monetami i banknotami) oraz kartą bezstykową. Metoda miesza-
na (zarówno gotówką jak i za pomocą karty) jest niedozwolona, 
natomiast opłata za pomocą monet i banknotów w pojedynczej 
transakcji jest dopuszczalna. Metoda płatności określana jest przez 
użytkownika w fazie opłaty, za pomocą opcji dostępnych do wyboru 

na ekranie. Użytkownik obraca pokrę-
tłem, aby wybrać żądaną metodę płat-
ności i zatwierdza wybór przyciskiem 
potwierdzenia.

- Po dokonaniu opłaty, urządzenie 
wydaje stosowny wydruk (bilet par-
kingowy). W sytuacji kiedy wydanie 
biletu jest niemożliwe (niezależnie 
od przyczyny), urządzenie zwraca 
użytkownikowi pieniądze. W przy-
padku opłaty wniesionej za pomocą 
banknotów lub karty, urządzenie 
zwraca wniesioną kwotę w monetach. 
Jeżeli wydanie reszty również nie jest 
możliwe (niezależnie od przyczyny), 
urządzenie drukuje pokwitowanie, na 
podstawie którego użytkownik będzie 
mógł odebrać pieniądze w biurze 
SPP.

Użytkownik nie może doładować karty do wartości wyższej niż 
300 zł. Doładowanie jest możliwe jedynie przy użyciu banknotów. 
Akceptowane są wszystkie znajdujące się w obiegu banknoty NBP. 
W sytuacji, jeżeli użytkownik anuluje transakcję urządzenie zwraca 
jedynie ostatni umieszczony w czytniku banknot. Na pozostałą kwotę 
urządzenie będzie drukowało pokwitowanie, na podstawie którego 
użytkownik będzie mógł odebrać gotówkę w biurze SPP.

***
W razie awarii parkomatu należy uiścić opłatę za parkowanie w 

najbliższym działającym parkomacie oraz, o ile to możliwe, powia-
domić o fakcie awarii Biuro Obsługi SPP.

Należy zaznaczyć, iż awaria parkomatu nie uprawnia do 
niewnoszenia opłat.

Uwaga!

Parkomat Galexio przy ul. Świętojańskiej
Fot. Małgorzata Omachel - Kwidzińska

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 
Gdynia, ul. Białostocka 3 

czynne od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, e-mail: biuro@sppgdynia.pl, tel. (058) 76 44 000 (centrala).
Dział windykacji tel. (058) 76 44 042, (058) 76 44 043. Dział obsługi klienta tel. (058) 76 44 021, 76 44 022, 76 44 023.

Więcej informacji o SPP na stronie internetowej: http://www.sppgdynia.pl/

Etykieta informacyjna - za-
wiera informacje dotyczące dzia-
łania parkometru Galexio: w jaki 
sposób płacić gotówką lub kartą 
strefową oraz jak taką kartę do-
ładować. 

Przycisk Anuluj - przerwa-
nie transakcji w dowolnym jej 
momencie przed ostatecznym 
zatwierdzeniem. 

W czasie wydruku biletu 
użycie czerwonego  przycisku 
jest ignorowane.

Ekran - wyświetlacz służą-
cy informowaniu użytkownika 
na bieżąco podczas wnosze-
nia opłaty o stanie transakcji. 

Pokrętło wyboru - za 
pomocą którego użytkownik 
może m.in. dokonać wyboru 
jednego z dwóch rodzajów 
transakcji (opłata za parkowa-
nie lub doładowanie karty), a 
także wybrać jeden z czterech 
dostępnych języków.


