
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

28 października 2009 r. w godz. od 
10.00 do 14.00 w Pomorskim Parku Na-
ukowo-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. Specjaliści 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: http://www.
fungo.com.pl  �

Jesienne Targi Pracy

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

Podczas targów zostaną zaprezento-
wane: 

- urządzenia do obsługi komputera za po-
mocą ruchów głowy, ruchów gałek ocznych, 
ruchów ust, 

- sprzęt elektroniczny służący likwidacji 
barier w komunikowaniu się i pozyskiwaniu 
informacji, 

- oprogramowanie dla osób niewidomych 
i słabowidzących. �

Targi Aktywnej Rehabilitacji

Rozstrzygnięto konkurs na „Najlepszą 
przestrzeń publiczną województwa pomor-
skiego 2009”. W piątek 16 października 2009 
r. marszałek Jan Kozłowski uhonorował 
w Gdańsku zwycięzców czwartej edycji 
tego konkursu. Główną nagrodę otrzymała 
Gdynia, na terenie której zrealizowano 
przedsięwzięcie „Parasole z oświetleniem na 
Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiej-
skiego oraz Plac Zabaw i Baza Ratowników z 
zapleczem sanitarnym na Plaży Miejskiej”. 

Jury konkursu uhonorowało Gdynię za 
stworzenie przestrzeni doskonale wpisującej 
się w krajobraz i układ funkcjonalny nadmor-
skiej promenady-bulwaru, umiejętne nawią-
zanie do modernistycznych tradycji miasta, 
wysoką estetykę zastosowanych elementów 
małej architektury oraz za zastosowanie roz-
wiązań odpowiadających potrzebom różnych 
grup użytkowników. 

Celem konkursu jest promocja walorów 
ogólnodostępnych przestrzeni regionu, pro-
mocja miejscowości, w których zostały zre-
alizowane oraz jednoczesne uhonorowanie 
gmin jako społeczności, które przyczyniły się 
do powstania tych przestrzeni. 

Według marszałka Jana Kozłowskiego  
nowe zagospodarowanie plaży miejskiej w 
Gdyni jest dowodem na to, że infrastruktura 
rekreacji może być nie tylko funkcjonalna, 
ale również stanowić doskonale wpisany w 
otoczenie element wyróżniający.

Przypomnijmy, że w 2008 r. projekt 
zagospodarowania gdyńskiego Bulwaru 
Nadmorskiego i przylegającego do niego 
placu zabaw na plaży Śródmieście zwyciężył 
w ogólnopolskim konkursie Bramy Kraju! 

Jest to nagroda za najlepszą zrealizo-
waną inwestycję w zakresie wyposażenia 
przestrzeni publicznej w meble miejskie.  �

Nasze parasole 
najpiękniejsze

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Marina Gdynia oraz Centrum Nurkowania 
i Turystyki Aktywnej „TICADA” zapraszają 
wszystkich płetwonurków i sympatyków 
nurkowania na Eko-Nurkowy Dzień. Akcja 
odbędzie się 24 października (sobota) na 
terenie Mariny Gdynia.

 Jej celem jest ochrona zasobów wod-
nych, ale również integracja coraz liczniej-
szego środowiska nurkowego i popularyza-
cja tego sportu.

Impreza będzie mieć charakter cykliczny. 
Pierwszy jej akcent to sprzątanie  Portu 
Jachtowego w Gdyni. Dzięki zamontowanej 
kamerze podwodnej będzie można podej-
rzeć pracę płetwonurków.

Program imprezy:
godz. 10.00 - 11.00 – zbiórka i zapisy 

płetwonurków – wolontariuszy chętnych do 
udziału w akcji „Sprzątanie Mariny”;

godz. 11.00 - 11.30 – wyznaczenie akwe-

nów, podział na zespoły nurkowe;
godz. 11.30 - 12.30 – przygotowanie 

sprzętu nurkowego;
godz. 12.30 - 14.00 – podwodne sprząt-

nie Mariny;
godz. 12.45 - 13.30 – konkurs dla dzieci 

z nagrodami;
godz. 14.30 - 15.00 – losowanie nagród 

wśród płetwonurków – wolontariuszy;
godz. 15.00 – oficjalne zakończenie. 
W godzinach 12.00 - 14.30 przystań 

będzie zamknięta dla żeglugi.
Chętni płetwonurkowie mogą zgłaszać 

się poprzez stronę internetową: http://www.
pletwonurkowie.pl/ . Uczestnicy będą mieli 
zapewnione: szatnię, ciepły posiłek i na-
poje.

W trakcie imprezy będzie można także 
obejrzeć plenerową wystawę Akwarium 
Gdyńskiego i Instytutu Oceanografii „Życie 
w Bałtyku”. �

„Franka”                          
w TVP Gdańsk

Dla wszystkich, którzy zachowali w 
dobrej pamięci zmarłą 9 lat temu (22 paź-
dziernika 2000 r.) Franciszkę Cegielską 
- nieodżałowaną przez gdynian Prezydent 
Miasta, a następnie Posłankę i Minister 
Zdrowia - mamy informację, że w najbliższą 
sobotę, 24 października, o godz. 18.10 
Telewizja Polska Gdańsk wyemituje po-
święcony Jej dokumentalny film FRANKA.

Film ten, w reżyserii Henryki Dobosz 
miał swoją premierę w marcu 2007 r. pod-
czas specjalnego pokazu w Gemini. Tele-
wizja Gdańsk pokazuje go po raz pierwszy. 

Film trwa 55 minut. �

W środę sesja RM
W środę, 28.10.2009 r., o godz. 12.00 w 

sali 105 rozpocznie się XXXVI Sesja Rady 
Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad za-
mieszczamy na str. 2 „Ratusza”. �

Gdynia w Programie 1 Polskiego Radia
24.10.2009 r. audycja „Cztery Pory Roku”, 

nadawana w godz. od 9.00 do 11.58 przez 
Program 1 Polskiego Radia, będzie transmi-
towana z Gdyni. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich gdynian na Bulwar Nadmor-
ski w okolice rzeźby „Trzech Rybek”, 
tam bowiem umiejscowione będzie studio. 

Dziennikarze i instruktor Nordic Walking 
zachęcać będą Państwa do marszu z kij-

kami. Będzie rozgrzewka i marsz pięknymi 
gdyńskimi szlakami. W Gdyni fanów tego 
sportu wciąż przybywa i miejmy nadzieję, 
że sobotnia audycja jeszcze bardziej roz-
propaguje ten sport wśród mieszkańców. 

Będą też goście specjalni. 
Tych, którzy na bulwarze być nie mogą 

zapraszamy przed odbiorniki radiowe - czę-
stotliwość 95,7! �

R A T U S Z
ISSN 1232-6623

INFORMACJE  RADY  I  PREZYDENTA  GDYNI
23 października 2009 r. - 29 października 2009 r. (Nr 924 - rok XVIII)



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 924	 Gdynia, 23 października 2008 r. - 29 października 2009 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

W środę, 28.10.2009 r. o godz. 12.00 w 
sali 105 rozpocznie się XXXVI Sesja Rady 
Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad prze-
widuje dyskusje nad projektami uchwał:

- przyjęcie informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 
2008/2009 

- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXV/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdyni na rok 2009,

- przystąpienie do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Mały Kack i 
Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej 
i Strzelców,

- uchwalenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu w 
rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni,

- wezwania do usunięcia naruszenia pra-
wa złożonego przez Omega AM Sp. z o.o. 
dotyczącego uchwały nr XXXII/716/09 Rady 
Miasta Gdyni z 27 maja 2009 r. dotyczącej 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na 
zachód od ul. Sopockiej, rejon tzw. Jeziora 
Kackiego,

- bezpośredniego powierzenia wykony-

wania zadań własnych gminy w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego (PKT),

- bezpośredniego powierzenia wykony-
wania zadań własnych gminy w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego (PKA),

- bezpośredniego powierzenia wykony-
wania zadań własnych gminy w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego (PKM),

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni 
- jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni z tytułu bezpośredniego 
powierzenia spółkom komunalnym Gminy 
Miasta Gdyni wykonywania zadań własnych 
gminy w zakresie komunikacji autobusowej 
i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komuni-
kacji miejskiej oraz z tytułu zawierania umów 
z innymi podmiotami o świadczenie usług 
przewozowych w zakresie komunikacji auto-
busowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej 
komunikacji miejskiej,

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy ul. Chwasz-
czyńskiej (dz. nr 161/43 i 44)

- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy ul. Chwasz-
czyńskiej (dz. nr 40 i 38)

- wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości prze-
znaczonych pod realizację inwestycji od-
prowadzenia wód opadowych z os. Pogórze 
II w Gdyni,

- wyrażenia zgody na kupno niezabudo-
wanej części nieruchomości stanowiącej 
własność osoby fizycznej oraz na sprzedaż 
części niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdy-
ni, położonych przy ul. Łanowej, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego,

- wyrażenie zgody na bezprzetargową 
sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej 399 na rzecz jej użyt-
kownika wieczystego,

- przedłużenie okresu użytkowania wie-
czystego nieruchomości położonej przy ul. 
Raduńskiej 23B,

- wydawania nowych licencji na wykony-
wanie transportu drogowego taksówką na 
2010 rok, 

- przekształcenia placówek opiekuńczo-
wychowawczych Zespołu Placówek Spe-
cjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” oraz Domu Dziecka w Gdyni.

- zmiana nazwy Przedszkola Samorządo-
wego Nr 35 w Gdyni ul. Płka Dąbka 167. �

W środę sesja Rady Miasta

25 października 2009 roku (niedziela) 
o godz. 9.30 rozpocznie się XVI Gdyńska 
Pielgrzymka Ludzi Pracy. Program:

- godz. 9.30 - Kościół oo. Redemptory-
stów

- godz. 10.00 - modlitwa przy pomniku 
Ofiar Grudnia’ 70,

- godz. 12.15 - msza św. w sanktuarium 
w Babich Dołach.

Organizatorrzy to: Duszpasterstwo Ludzi 
Morza i Solidarność.  �

Pielgrzymka                    
Ludzi PracyTradycyjnie w dniach Wszystkich 

Świętych i zaduszek w okolicach cmen-
tarzy jest wzmożony ruch. 

Z tego powdu zmieniona jest or-
ganizacja ruchu praktycznie w całym 
mieście. ZKM przygotował jak co roku 
ofertę komunikacji publicznej, która jest 
alternatywą dla indywidulanych potrzeb 
(szczegóły podamy w Ratuszu nr 925, 
dnia 30 października 2009 r.). 

Apelujemy do mieszkańców oraz osób, 
które przyjadą na groby bliskich do Gdyni, 
aby korzystali z miejskich środków trans-
portu, które w te dni kursować będą ze 
zwiększoną częstotliwością.

Przypominamy też, że w dniach 
31.10.2009 r. i 1.11.2009 r. w rejonie 
gdyńskich cmentarzy nastąpi zmiana 
organizacji ruchu!

Oto jak będziemy poruszać się w rejo-
nie dwóch gdyńskich cmentarzy:

- CMENTARZ WITOMIŃSKI
Na odcinku ul. Witomińskiej od ul. War-

szawskiej do cmentarza obowiązywać bę-
dzie dwustronny „zakaz zatrzymywania się”. 
Dotyczyć on będzie również chodników.

Od bramy cmentarza do ul. Rolniczej w 
kierunku Witomina wprowadzony zostanie 
jeden kierunek ruchu.

Po lewej stronie tego odcinka ul. Wi-

tomińskiej obowiązywać będzie „zakaz 
zatrzymywania się”. Natomiast po prawej 
stronie można będzie parkować pojazdy. Na 
odcinku od bramy cmentarza do wyjazdu z 
parkingu będzie miejsce umożliwiające tylko 
zatrzymanie pojazdu w celu wysadzenia 
pasażera.

Kierowcy mogą parkować swoje pojaz-
dy:

• Na parkingu zlokalizowanym na terenie 
boiska Szkoły Specjalnej przy  ul. Witomiń-
skiej,

• Na parkingach w rejonie cmentarzy,
• Po prawej stronie ul. Witomińskiej na od-

cinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej.
- CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ
Obie strony ul. Spokojnej od ul. Wielkopol-

skiej do drogi dojazdowej na cmentarz objęte 
zostaną „zakazem zatrzymywania się”.

Również droga dojazdowa do cmentarza 
objęta będzie zakazem zatrzymywania się.

Kierowcy mogą parkować pojazdy na par-
kingu zlokalizowanym przy ulicy Spokojnej 
za drogą dojazdową do cmentarza.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prosi 
wszystkich kierowców o dostosowanie się 
do wprowadzonej organizacji ruchu i pod-
porządkowanie się do poleceń dawanych 
przez funkcjonariuszy policji.  �

Uwaga! Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne 
WYSPA informuje o zakończeniu Ogólno-
polskiego IX Konkursu Twórczego Używania 
Umysłu WYSPA ZAGADEK.

Wśród laureatów finałów krajowych 2009 
znalazło się 5 uczniów z Gdyni. Poniżej 
gdyńscy uczniowie w kolejności alfabetycz-
nej, którzy w nagrodę pojadą w paździer-
niku na wycieczkę naukową do Ośrodka 
Doświadczeń i Kształcenia Twórczego 
KREATIVUM w Szwecji:

- Patrycja Koreń - Szkoła Podstawowa 
nr 26 w Gdyni, 

- Dominika Knitter - Szkoła Podstawowa 
nr 13 w Gdyni, 

- Daniel Maliszewski - Szkoła Podsta-
wowa nr 16 w Gdyni, 

- Oliwia Miller - Szkoła Podstawowa nr 
29  w Gdyni, 

- Oliwer Rozencwajg - Szkoła Podsta-
wowa nr 29  w Gdyni. 

Konkurs WYSPA ZAGADEK ma na celu 
rozwijanie twórczego myślenia uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Skierowany jest 
do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
i pierwszych klas gimnazjów. Autorem kon-
kursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę 
naukową sprawuje prof. dr hab. Teresa 
Bauman z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W tym roku na konkurs wpłynęło 1200 

prac, a do finałów krajowych, które odbyły się 
w czerwcu 2009  w Sopocie, zakwalifikowa-
no w dwóch grupach wiekowych 85 uczniów.  
Tematem przewodnim finałów były zagadnie-
nia powiązane ze snem. Dominika Knitter, 
laureatka z Gdyni, stwiedziła po konkursie, 
że nauczyła się na konkursie wielu nowych 
rzeczy,  mogła rozwinąć swoją  wyobraźnię 
i zdołała uchwycić własne myśli. 

Sponsorami konkursu są: Urząd Miasta 
Sopot, Klub Rotary - Gdynia, Stena Line- 
Gdynia, Drukarnia Spartan. 

 Więcej informacji o konkursie na stronie: 
www.wyspa.edu.pl  �

Gdyńscy laureaci Wyspy Zagadek 2009

W dniach 24 - 25 października br. w 
Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni Chyloni 
odbędzie się kolejna edycja Weekendu z 
Karciankami i Planszówkami.

Bez przerwy od godz. 10.00 w sobotę 
do 15.00 w niedzielę uczestnicy będą mogli 
nauczyć się grać w wybrane przez siebie 
gry, a także wziąć udział w organizowanych 
konkursach i turniejach. Na miłośników gier 
karcianych czekają m.in.: Naruto, Chaotic, 
Magic the Gathering,World of Warcraft, Lord 
of the Rings, Fullmetal Alchemist. Na wszyst-
kich zainteresowanych czeka także bogaty 
wybór gier planszowych, a wśród nich takie 
rodzinne gry jak: Osadnicy z Catanu, Blokus, 
Carcassonne i Ticket to Ride. �

Weekend z grami
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Na DVD ukazał się niedawno niezwykły 
debiut dokumentalny Marcina Bortkie-
wicza pt.: „Nauczanie początkowe” – film 
dokumentalno-przyrodniczy, ukazujący 
kulisy pasjonującej pracy naukowców ze 
Stacji Morskiej na Helu, którzy przywracają 
polskiemu wybrzeżu dzikie foki.

Student oceanografii – Mikołaj, zgłasza 
się na Stację Morską na staż. Pod okiem 
profesora Krzysztofa Skóry zajmuje się 
nowonarodzoną foką. Samiec otrzymuje 
imię Hel. Mikołaj uczy go jak przystosować 
się do życia w naturalnych warunkach. Hel, 
nim zostanie wypuszczony na wolność do 
Bałtyku, musi nauczyć się żyć w stadzie, sa-
modzielnie zdobywać pożywienie, a przede 
wszystkim unikać kontaktu z człowiekiem. 
Między uczniem a nauczycielem zaczyna 
nawiązywać się jednak „niebezpieczna” nić 
sympati. Tymczasem zbliża się dzień, kiedy 
dojrzały Hel będzie musiał opuścić Stację 
jako dzikie zwierzę. Profesor Skóra wraz z 
innymi członkami ekipy naukowej przekazali 
Mikołajowi  wiele zawodowych umiejętności. 
Czy ta wiedza przyda mu się w dniu, gdy w 
grę zaczną wchodzić uczucia?

Film otrzymał prestiżowe wyróżnienie 
Jury Konkursu Polskiego na tegorocznym 

Krakowskim Festiwalu Filmowym – najważ-
niejszym festiwalu twórczości dokumentalnej 
w Polsce. Ponadto prezentowany był na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym ERA 
NOWE HORYZONTY we Wrocławiu oraz w 
ramach imprez towarzyszących Festiwalowi 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Na DVD, wydanym przez VISION FILM, 
znajdują się:

- wersja festiwalowa filmu, wyróżniona 
przez Jury Konkursu Polskiego 49. Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego;

- wersja rozszerzona filmu, wzbogacona 
o dodatkowe sceny;

- prezentacja nt. Stacji Morskiej i pro-
jektu reintrodukcji fok szarych w Morzu 
Bałtyckim;

- symulacja interaktywna „W oczekiwaniu 
na narodziny foki” (z wykorzystaniem tzw. 
opcji multi-angle).

Płyty DVD z „Nauczaniem początkowym” 
są dostępne w sklepiku przy helskim foka-
rium oraz w sklepach internetowych.

Więcej informacji o filmie udziela produ-
cent - Darek Dikti, tel. 0 503 096 352, e-mail: 
ddikti@dziobemipazurem.pl. �

„Nauczanie początkowe” dla fok na DVD

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, 
że 14.10.2009 r. zamknięta została dla ruchu 
samochodowego ul. Legionów na odcinku od 
al.Piłsudskiego do ul.Ujejskiego - z uwagi na 
awarię kanalizacji deszczowej. Utrudnienia 
w ruchu drogowym potrwają do 31.10.2009r. 
W tym terminie wykonywane będą roboty 

związane z usunięciem uszkodzenia ka-
nalizacji  deszczowej oraz odtworzeniem 
nawierzchni ul.Legionów. Za utrudnienia 
przepraszamy i prosimy o dostosowanie 
się do wprowadzonej na czas zamknięcia 
– organizacji ruchu drogowego. �

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Arka Gdynia w meczu towarzyskim z 
okazji 80-lecia istnienia klubu zmierzy się z 
zawodnikami klubu angielskiej Premier Le-
ague, West Ham United. Mecz Arka - West 
Ham zaplanowano na 27 października 2009r. 
Będzie to główny punkt obchodów 80-lecia 
gdyńskiego klubu.

Bramy stadionu zostaną otwarte o godzi-
nie 16.30. O godzinie 17.30 rozpocznie się 
spotkanie (2x20 minut) pomiędzy drużyną 
Oldboyów Arki Gdynia prowadzonych przez 
Czesława Boguszewicza, a kibicami któ-
rych poprowadzi trener Dariusz Pasieka. 

Mecz pierwszej drużyny Arki z West 
Ham Utd. rozpocznie się o godzinie 
19.00. 

Przed tym spotkaniem poznamy wyniki 
głosowania kibiców na jedenastkę 80-lecia. 
Wszyscy zawodnicy zostaną zaprezentowa-
ni, a w przerwie meczu dodatkowo uhonoro-
wane zostaną także ważne - symboliczne dla 
naszego klubu postacie. 

Będzie także prezentacja wszystkich rocz-
ników Stowarzyszenia Inicjatywy Arka oraz 
drużyn juniorskich naszego Klubu. 

Bilety: Na spotkanie nie obowiązują 
karnety! Bilety w symbolicznych cenach 9 
zł (zegar), 11 zł (tory) i 15 zł (trybuna kryta) 

można nabyć w poniższych punktach:
- Akademia Prawa Jazdy - Gdynia, Świę-

tojańska 68/3 (nad EMPiKiem - II piętro) w 
godz.: pn - pt, godz. 10.00 - 17.00, sb, godz. 
10.00-13.00

- Sklep Ika, Rumia ul. Wileńska 37
- Sklep Milena, Gdynia ul. Romanow-

skiego 48b/c, Gdynia Pogórze, pon sob, 
godz.  6.00 – 22.00, niedziela, godz.  10.00 
- 20.00

- Sklep Megafona, Wejherowo ul. Pucka 
25

- Salonik Prasowy TWM, ul. Chylońska 
29, 

- Salon Wookiee ul. Morska 176/184 A 
- pon - sob, godz. 11.00 - 19.00 nd, godz. 
12.00-16.00 

Saloniki prasowe RUCH:
- ul. Starowiejska 29/35, pon.– pt: 6.00 

– 18.00, sb: godz. 7.00 – 14.00, nd i święta: 
nieczynne

- ul. Świętojańska 87, pon – pt: 6.00 
– 18.00, sob godz. 7.00 – 14.00, nd i święta: 
nieczynne

- ul. Wielkokacka 2 (C.H. Witawa), pon– pt: 
godz. 8.00 – 21.00, sb: godz. 8.00 – 21.00, 
nd i święta: godz. 9.00 – 20.00.

Więcej informacji: www.arka.gdynia.pl �

Klub Arka Gdynia na 80-lecie...

Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie 
zaprasza na sztuczne lodowisko w Gdyni 
przy ul. Bema 33, które już działa i będzie 
czynne do 14.03.2010 roku. 

Ze względów bezpieczeństwa wstęp na 
lodowisko wyłącznie w rękawiczkach.

 Ceny biletów: ulgowy 3 zł, normalny 6 zł. 
Karnety normalne i ulgowe obowiązują na 5 
wejść. Wypożyczenie łyżew kosztuje 5 zł. 

W takiej samej cenie jest ostrzenie łyżew. 
Osoby chętne do skorzystania z wypożyczal-
ni łyżew obowiązane są do posiadania przy 
sobie aktualnego dokumentu tożsamości.

Grafik ślizgawki dostępny na stronie inter-
netowej: www.mdk.gdynia.pl.  �

Czas na lodowisko

25 października (niedziela) 2009 r., w ko-
lejnym meczu ekstraklasy piłkarek ręcznych, 
zajmujący szóste miejsce w rozgrywkach 
VISTAL ŁĄCZPOL Gdynia zmierzy się z 
sąsiadem z tabeli, EKS Startem Elbląg. W 
rozegranych do tej pory 5 kolejkach spotkań 
oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa i 
mają na koncie po 4 punkty. 

Początek meczu o godz.14.00. 

Wstęp wolny! 
***

28 października (środa) 2009 r., w 7. 
kolejce ekstraklasy piłkarek ręcznych, 
VISTAL ŁĄCZPOL Gdynia zagra z out-
siderem rozgrywek, KPR Jelenia Góra. 

Początek meczu o godz.  18.00. 
Wstęp wolny!  �

W Hali Sportowo - Widowiskowej...
Nasi Mastersi pojechali na zawody 6-

osobową grupą w składzie: A. Walczak, 
B. Chomicka, K. Mazurek, K. Mysiak, A. 
Krzysztofik i A. Skwarło. Jak zwykle staneli 
na wysokości zadania. Zdobyli razem 20 
medali: 9 złotych, 8 srebrnych, 3 brązowe. 
Najlepszymi zawodnikami  w swoich kate-
goriach wiekowych zostali: Anna Walczak 
i Andrzej Skwarło. �

Nasi Mastersi górą!

Łucznicy UKS Morświn Gdynia przywieźli 
worek medali z mityngu Baltic Cup Karls-
krona, który odbył się 17 października br. 
Zawodnicy wygrywali we wszystkich katego-
riach wiekowych. Lista medalistów:

- medale złote – Jagoda Jabłońska 
(dzieci);

- Hubert Mielnik (dzieci);
- Dawid Kalkowski (juniorzy);
- Piotr Hubeny (seniorzy);
- Małgorzata Walawska (seniorzy);
- medale srebrne – Kajetan Kulwikowski 

(dzieci); 
- Jakub Hubeny (juniorzy);
- Krzysztof Łończuk (seniorzy);
- medal brązowy – Henryk Szylberg 

(seniorzy).
Zawodnicy zostali zaproszeni do Szwecji 

na trzydniowy pobyt, w tym na zawody spor-
towe. Była to świetna okazja do zacieśnienia 
współpracy ze szwedzką młodzieżą.

Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN 
powstał w 2006 r. w celu popularyzowa-
nia łucznictwa wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz reaktywacji gdyńskich tra-
dycji łuczniczych. W ciągu trzech lat dzia-
łalności jego członkami było ok. 200 osób. 
Obecnie liczy od 26 do 36 zawodników. 

Prezesem klubu jest Henryk Szylberg. �

Grad medali                
gdyńskich łuczników

Podczas Międzyregionalnych Mistrzostw 
Młodzików i Młodziczek w judo w Jezie-
rzycach k/Słupska w dniu 17.10.2009 r. 
zawodnicy UKS GALEON zajęli wysokie 
lokaty. I tak: 

- Mieszko Półgrabski - I miejsce,
- Michalina Malec - I miejsce,
- Marcin Kondracki - II miejsce,
-  Mateusz I trych  -  I I  mie jsce.�

Nasi judocy na podium

24.10.2009 r. w hali GOSiR przy ul. 
Olimpijskiej 5 o godz. 10.00 rozpoczną się 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kendo. 

W programie: 
- godz. 10.00 - turniej indywidualny,
- godz. 13.00 - finały, pokazy Nihon Kendo 

Kata
- godz. 14.00 - Godo Geiko.
Wstęp wolny.  �

Młodzi Mistrzowie 
Kendo w Gdyni
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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. I tak: 26.10 
- Krzysztof Jasiak. Wraz z radnymi dyżu-
rować będą funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 
na dyżury radnych, w każdą środę w godz. 
17.00 - 18.00: 28.10 - Elżbieta Wróbel. 

W SP 40, ul. Rozewska 33 w ostatni pią-
tek miesiąca w godz. 11.30 - 12.30 w sali 43 
dyżuruje radna miasta Ewa Krym.

***
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. 
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 dyżu-
rów: 29.10 - Zenon Roda, 5.11 - Teresa 
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. 26.10 dyżuruje radny Ja-
nusz Edward, 2.11 radny Marian Wnętrzak, 
9.11 radna Janina Niwińska-Płocka i 16.11 
radna Barbara Barbarowicz.

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że 

5.10 w siedzibie rady - Gdynia ul. Staffa 10, 
dyżury pełnią: 16.00 -18.00 radna miasta 
Mirosława Borusewicz, 17.00 - 19.00 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: 
05.11 - wiceprzewodniczący ZD Łukasz Na-
rloch, 12.11 - przewodnicząca ZD Danuta 
Podgórska, 19.11 - Arkadiusz Radzimow-
ski, 26.11 - Rafał Rychel, 3.12 - Ireneusz 
Drapaluk, 10.12 - Magdalena Truskowska, 
17.12 - Beata Wójcik. 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 funkcjona-
riusze 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 rad-
nych, które odbędą się w siedzibie Rady przy 
ul. Podgórskiej 14 (budynek Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej). W godz.17.00-
18.00 na dyżur zaprasza radna dzielnicy 
Grażyna Sajchta, a w godz. 18.00-19.00 
radny miasta Gdyni Marek 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 29.10 
- Marek Krause. Przewodnicząca - mgr 
Jolanta Roszczynialska w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biu-
rze Rady. Wiceprzewodniczący - Krzesław 
Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca 
w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponad-
to można umówić się na spotkanie w innym 
terminie za pośrednictwem biura Rady. W 
każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 udzielane są społecznie przez 
mgr Doriana Masłowskiego informacje i 
opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

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

W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 
dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji 
i Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demp-

towo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na 
dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. 
Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. (058) 664 
56 21. I tak: 28.10. - Mirosława Król.

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 ponie-
działki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek 
- J. Leszczyński, II poniedziałek - W. Na-
dolska, III poniedziałek - A. Kowalczyk. 
Radni pełnią dyżury we czwartki w godz. 
17.00 - 18.00. 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 
zapraszamy na dyżury strażników miejskich. 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni 
radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne 
jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, 
wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, 
piątek w godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym 
czasie dyżury pełnią: 29.10 - Elżbieta Ra-
czyńska, 5.11 - Włodzimierz Sikorski, 2.11 
w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 5.11 
w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy miejscy. 
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do 
odwiedzenia nowej strony internetowej rady: 
www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kon-
taktowanie się z radą poprzez adres e-mail:
rada.srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady 
w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Sta-
rodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w 
godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.

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

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

informuje, że przewodniczący Henryk 
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 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Zespół Szkół Mechanicznych im inż. Ta-
deusza Wendy w Gdyni w Gdyni 23.10.2009 
roku obchodzi jubileisz 80-lecia istnienia. 

Oto program obchodów:
- godz. 12. 00 - Msza Święta w kościele 

pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku, 
Przejście uczestników mszy do Akademii 
Morskiej w Gdyni

- godz. 13. 30 - Część oficjalna w auli 
Akademii Morskiej w Gdyni,

-  od 15.00 zwiedzanie Zespołu Szkół 
Mechanicznych, spotkania zaproszonych 
gości oraz absolwentów.

Przypomnijmy, że uroczyste otwarcie 
szkoły w nowo wybudowanym gmachu przy 
Szosie Gdańskiej (dziś ulicy Morskiej) nastą-
piło 1.10.1929 r.

Dziś w skład Zespołu wchodzą:
- XII Liceum Ogólnokształcące, 
- Technikum Mechaniczne nr 1,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
- Technikum Uzupełniające nr 8 dla Do-

rosłych.
Szkoła posiada Certyfikat Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna 
uczniom z dysleksją”, a także sześć Po-
morskich Certyfikatów Jakości Edukacji. 
Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami oraz 
wieloma nowoczesnymi zakładami pracy. W 
placówce  działa Uczniowski Klub Sportowy 
„Mechanik”, współpracujący z „Arką Gdynia 
Rugby”, w którym uczniowie trenują rugby. 
Klub wydał kilku reprezentantów Polski w tej 
dyscyplinie sportu, a zajęcia są prowadzone 
przez szkoleniowca reprezentacji Polski 
rugby.  �

80 lat Mechanika

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
na prawach powiatu w Gdyni przypomi-
nają wszystkim właścicielom i zarządcom 
nieruchomości, że zgodnie ze znowelizo-
wanym prawem budowlanym do 31 maja 
i 30 listopada każdego roku właściciele i 
zarządcy budynków o powierzchni zabudo-
wy przekraczającej 2 tys. m². oraz innych 
obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 tys. m², mają obowiązek 
przeprowadzenia okresowej kontroli stanu 
technicznego. Sprawdzeniu podlega stan 
techniczny elementów budynku, budowli i 
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynni-
ków 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 stanu technicznego mają właściciele 
i zarządcy również w przypadku wystąpienia 
czynników zewnętrznych oddziaływujących 
na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, 
intensywne opady atmosferyczne, silne 
wiatry, mogących 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

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 Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości przy 
ul. Świętojańskiej 141, 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 peł-
nomocnictwa winno być ono załączone do 
wniosku. Poza tym pełnomocnictwo takie 
należy opatrzyć opłatą skarbową w wysoko-
ści 17 zł (opłatę skarbową można uiścić na 
rachunek bankowy 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

Dla najmłodszych
Rada Dzielnicy i Dyrektor Przedszkola Sa-

morządowego nr 19 w Gdyni ul. Harcerska, 
zapraszają dzieci w wieku 3-5 lat do udziału 
w nieodpłatnych zajęciach popołudniowych 
(przedszkolnych).

Zajęcia rozpoczną się 18 listopada 2009r. 
Zapisy tel. (058) 622 12 42 w godz. 8.00 -
15.00. �

Uwaga! Stoczniowcy
Wczoraj pracownik, dziś przedsiębiorca 

- Jeśli pracujesz w przemyśle stoczniowym, 
a chciałbyś coś zmienić w swoim życiu za-
wodowym ten projekt jest właśnie dla ciebie! 
Od września br. trwa rekrutacja do projektu 
„Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości 
osób zatrudnionych w przemyśle stocznio-
wym”. Osoby, które chcą rozpocząć prowa-
dzenie działalności gospodarczej otrzymają 
wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa biz-
nesowego, dofinansowania inwestycyjnego 
w wysokości do 40 tys. zł oraz pomostowego 
w wysokości do 1200 zł przez 12 miesięcy. 
Zapraszamy pracowników zatrudnionych 
w przemyśle stoczniowym tj. pracowników 
stoczni i przedsiębiorstw współpracujących 
ze stoczniami, a także stoczniowców z byłej 

Stoczni Gdynia mający podpisaną umowę 
z Agencją Rozwoju Przemysłu. Z projektu 
mogą skorzystać mieszkańcy województwa 
pomorskiego, którzy nie prowadzili działal-
ności gospodarczej w ciągu 12 ostatnich 
miesięcy. 

Projekt finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Punkty rekrutacyjne:

Gdańsk: ul. Wały Piastowskie 24, pok.9, 
tel. (058) 627 12 98

Gdynia, ul. Czechosłowacka 3, tel. (058) 
627 12 98 

Tczew, ul. Podmurna 11, tel. (058) 531 29 96, 
W e j h e r o w o ,  u l .  H a l l e -

r a  1 A / 1 ,  t e l .  ( 0 5 8 )  6 7 2  3 7  7 6 , 
www.stoczniowcy.gpnt.pl �

Polskie Zrzeszenie Lokatorów informuje, 
że 26.10.2009 r. o godzinie 18.30 w siedzibie 
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. 3 Maja 27 odbędzie się 
zebranie ogólne. �

Zebranie Polskiego 
Zrzeszenia Lokatorów

Karolinka - wysterylizowana, starsza 
kotka. Niezwykle spokojna „sierotka”, która 
kiedy tylko się ją zauważy, natychmiast 
nastawia się do głaskania, ugniatając to, 
co akurat ma pod łapkami. Może nie jest 
piękna, ale na pewno ujmująca, żyje sobie 
swoim nieśmiałym życiem w nadziei, że ktoś 
w końcu ją przygarnie. �
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Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyj-
ne „Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 
prowadzące Ośrodek Wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych organizuje Charyta-
tywny Bal Sylwestrowy, z którego dochód 
przeznaczony będzie na realizację celów 
statutowych.

Cena biletu: 350 zł od pary.
Gwarantowane wyśmienite menu i świet-

na zabawa przy orkiestrze. Rezerwacja pod 
numerem tel. (058) 782 76 09, 782 76 10. 

Serdecznie zapraszamy! �

Charytatywny Bal 
Sylwestrowy

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12 
oraz Grupa Teatralna działająca przy Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej zaprasza 
dzieci na przedstawienie „Kot w butach” 
przygotowane przez seniorów pod kierun-
kiem Barbary Kluk.

29 października, godz. 10.30 - Filia nr 12, 
Gdynia Chylonia, ul. Opata Hackiego 33

Wstęp wolny! 
***

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 
zaprasza dzieci na spektakl „Wszystkie 
smoki o tym wiedzą” przygotowany przez 
dzieci z Teatrzyku LUKA działającego przy 
bibliotece.

30 października, godz.17.00 - Filia nr 14, 
Gdynia Karwiny, ul. Brzechwy 3/5

Wstęp wolny!  �

Teatrzyki w bibliotece

Zespół Opiekuńczy w Gdyni przy ul. 
Fredry 3 serdecznie zaprasza wszystkich 
seniorów z terenu Gdyni - amatorów Scrab-
ble na III Turniej Gry Scrabble dla Seniorów, 
który  odbędzie się 24 listopada 2009 r. o 
godz. 10.00 w Zespole Opiekuńczym przy 
ul. Fredry 3 w Gdyni.

Partie scrabblowe będą rozgrywane przy 
pomocy zegara szachowego. Planowane 
są 2 rundy. Sędziować będzie Irena Sołdan 
- kierownik klubu scrabble „Mikrus” z Rumi. 
Obowiązywać będzie regulamin turniejowy 
znajdujący się na stronie internetowej: www.
pfs.org.pl w zakładce przepisy. Każdy gracz 
będzie notował wartość poszczególnych 
ruchów na kartach zapisu dostarczonych 
przez organizatora turnieju.

Wszelkie zapytania oraz zgłaszanie 
swojego uczestnictwa należy dokonywać 
telefonicznie w terminie do dnia 30.10.2009 r. 
pod nr tel. (058) 661 65 26 w godz. od 10.00 
do 12.00 (ilość miejsc ograniczona).  �

Scrabble dla seniorów

Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-
wawców zaprasza na konferencję pt. „Bunt 
nastolatka - zagrożenie czy szansa”, która 
odbędzie się dn.14.11.2009 r. (sobota) w 
godzinach 10.30-13.30.

Wśród zaproszonych gości:
Siostra Małgorzata Chmielewska,
Adam Jagiełło-Rusiłowski,
Bogdan Kosztyła.
Konferencja odbędzie się w Gdyni w 

gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, ul. 
Tatrzańska 35.

Udział w konferencjach i spotka-
niach dyskusyjnych jest nieodpłatny. 

Na konferencje należy zapisywać się 
wcześniej na www.arrupe.org lub telefonicz-
nie (058) 661 65 82. �

Konferencja                             
o wychowaniu

Klub Muzyczny „Ucho”, ul. św. Piotra 2 
zaprasza na koncerty: 

- 23 października 2009 r. (piątek) o 
godz. 20.00 Żywiołak

Zespół Żywiołak powstawał od początku 
2005 r. - początkowo jako duet dwóch mu-
zyków: Roberta Jaworskiego - grającego 
wcześniej m.in. w zespołach takich jak: „ich 
troLe”, czy „Kapela ze Wsi Warszawa” oraz 
Roberta Wasilewskiego - współzałożyciela 
i gitarzysty... Za debiut zespołu Żywiołak 
można przyjąć występ w warszawskim klubie 
„Jadłodajnia Filozoficzna” 8 grudnia 2005 r.

Już dzień później zespół bierze udział 
w XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Ludowej „Mikołajki Folkowe” w Lublinie, na 
którym to zostaje bardzo gorąco przyjęty i 
zdobywa Nagrodę Publiczności.

Cztery miesiące później zespół otrzymuje 
Grand Prix - Nagrodę Prezesa Polskiego 
Radia na najbardziej prestiżowym festiwalu 
muzyki folkowej „Nowa Tradycja” w War-
szawie.

Bilety w cenie: 20/25 zł 
- 25 października 2009 r. (niedziela) 

godz. 20.00 ALEC EMPIRE
Koncert twórcy digital hardcore, lidera 

legendarnego Atari Teenage Riot, ALEC 
EMPIRE. Alec Empire, a właściwie Alexan-
der Wilke uważany jest za geniusza awan-
gardowych brzmień. Został zapamiętany ze 
zdjęć, na których pozuje z marsową miną 
lub z nieustępliwym wzrokiem wojownika. 

Nazywany „królem Midasem techno under-
groundu” lub „cudownym dzieckiem... 

Bilety w cenie: 55/70 zł.
- 24 października  2009 r. (sobota) 2009 

r., godz. 19.00 KAT & Roman Kostrzewski, 
Alastor

Początek działalności kultowego, naj-
ważniejszego polskiego zespołu thrash 
metalowego datuje się na roku 1980. Siła, 
moc i energia zawarta w muzyce tej załogi 
nie może pozostawić obojętnym żadnego 
fana prawdziwego thrashu.

Bilety w cenie: 33/39 zł
- 24 października 2009 r. - Indie Night 

Party 
Alternatywna i niezależna muzyka, najlep-

sze kawałki - od lat 60-tych do najnowszych 
hitów /nie tylko od Cure do Blur/ 

- 27 października 2009 r. (wtorek) godz. 
20.00 Jeniferever, Keira Is You

Koncert szwedzkiego post-rockowego 
Jeniferever oraz nowego projektu Kuby 
Radomskiego (znany z Hariasen) - Keira 
Is You.

Bilety w cenie: 10/15 zł. 
Sprzedaż biletów na wszystkie imprezy: 

Klub Ucho ul. Św. Piotra 2 , Gdynia, wieczo-
rami w czasie imprez i koncertów.

Więcej informacji na stronie: http://ucho.
com.pl/ �

W „Uchu” gra muzyka 

Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 za-
prasza: 

- w dniach 23.10 - 28.10 o godz. 18.00 
na film: „Antychryst”

Reżyseria: Lars von Trier , obsada: Wil-
lem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, szcze-
góły: horror/film grozy, 2009, 100 min 

Światowej sławy psychiatra i jego młoda 
żona, badająca historie czarownic w średnio-
wieczu, wyjeżdżają do domu na odludziu, by 
zaszyć się przed światem i zmierzyć się ze 
swoimi najgłębszymi lękami. Zamiast uko-
jenia znajdą tam jednak niszczycielską moc 
sięgającą początków świata. Będą musieli 
stawić czoła potężnej i przerażającej sile, 
z której istnienia nie zdawali sobie sprawy. 
Najnowszy film Larsa von Triera - jednego z 
twórców manifestu Dogma 95’, autora takich 
dzieł jak „Przełamując fale” i „Tańcząc w 
ciemnościach”. Plus efekty specjalne, bę-
dące wynikiem starań polskiej grupy Platige 
Image („Katyń”, „Popiełuszko”) - obecnie 
współpracującej nad projektem „Hardkor 44” 
Tomasza Bagińskiego.

- w dniach  23.10 - 28.10 o godz. 20.00 
na film: „Cichy chaos”

Obsada: Nanni Moretti, Valeria Golino, 
Roman Polański, Katarzyna Smutniak, re-
żyseria: Antonio Luigi Grimaldi, szczegóły: 
dramat, Włochy, 2008, 105 min 

Pietro, producent filmowy, ratuje przed 
utonięciem kobietę. Po powrocie do domu 
dowiaduje się, że jego żona umarła. Zosta-
je jedynym opiekunem 10-letniej córeczki 
Claudii. Mężczyzna musi przystosować się 
do całkiem nowej sytuacji i nauczyć najprost-
szych, codziennych czynności. Wycofuje się 
z szaleńczego pędu, który towarzyszył mu 
w pracy, zaczyna szukać siebie, a przede 
wszystkim całe dnie spędza siedząc na 
ławce w parku obok szkoły córki. Tu spotka 
się z przyjaciółmi, pije kawę, rozmyśla. Tu 
na nowo rodzi się jego świat. „Cichy chaos” 
to stan umysłu, w którym znajduje się Pietro 
po śmierci żony. Ból i zagubienie powoli 
zmieniają się w spokój i zrozumienie. Pietro 
zaczyna patrzeć na świat w zupełni inny 
sposób. Znajduje klucz do duchowego od-
rodzenia i uczy się kochać życie. 

Bilety na wszystkie seanse w cenie: 10 
zł. 

Szczegóły: www.klubfilmowy.pl �

W Klubie Filmowym...

Zarząd Dróg i Zieleni 

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

na dostawę i montaż kompletów słupów do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenis 
ziemny na terenie boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na 
stronie internetowej  ftp://153.19.91.68/zdiz/slupy
Termin składania ofert 28.10.2009 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój 
nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: 
Bożenna Wróbel, tel. (058) 761 20 84 w godz. 7.30 – 15.30 w sprawach proceduralnych: Ewa 
Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 – 15.30.
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Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Chabrowa 43, tel. (058) 623 85 67, 
e-mail: sp16.gdynia@wp.pl 
Koordynator: Marzena Ciechomska
Dla dorosłych:
- Siatkówka, środa w godz. 19.00 – 22.00, 

prowadzący: W. Borowski (25 zł miesięcz-
nie)

- Nordic walking dla młodzieży i do-
rosłych, sobota i niedziela w godz. 9.00 
– 11.00, prowadząca: R. Borowska (25 zł 
miesięcznie)

- Koszykówka, poniedziałek w godz. 
20.00 – 22.00, prowadząca : H. Słomska, 
(25 zł miesięcznie)

- Fitness – do ustalenia
- J. włoski poziom podstawowy – kontynu-

acja oraz poziom średni – kontynuacja
- J. angielski poziom podstawowy – kon-

tynuacja, poziom średni – kontynuacja
- j. hiszpański poziom podstawowy
Dla dzieci:
- Klub polonistyczny „Klub Pana Słówko” 

dla dzieci w wieku 10-11 lat, czwartek w 
godz. 13.50 – 14.35, prowadząca: A. Puczy-
łowska (bezpłatne)

- Klub  polonistyczny „Polonistyczne Asy” 
dla dzieci w wieku 12 lat, wtorek w godz. 
14.40 – 16.10, prowadząca: A. Puczyłowska 
(bezpłatne)

- Klub polonistyczny „Kolorowa ortogra-
fia”, piątek w godz. 11.40 – 12.25, prowa-
dząca: D. Bębenek (bezpłatne)

- Język angielski dla sześciolatków, wto-
rek w godz. 13.15 – 14.00, prowadząca: B. 
Prokopiuk (20 zł miesięcznie)

- Zajęcia plastyczne, poniedziałek w godz. 
12.30 – 14.00, prowadząca: Magdalena 
Miksa (bezpłatne)

- Zajęcia muzyczne gra na instrumentach, 
poniedziałek w godz. 14.00 – 14.45, prowa-
dząca: Magdalena Miksa (bezpłatne)

- Klub matematyczny dla dzieci w wieku 
10 lat, czwartek w godz. 14.35 – 15.20, pro-
wadząca: E. Lewandowska (bezpłatne)

- Klub matematyczny „Nie taki diabeł 
straszny”, dzieci 9-letnie poniedziałek w 
godz. 14.35 – 16.00, dzieci 8-letnie wtorek 
w godz. 14.35 – 15.20, prowadząca: D. 
Derheld (bezpłatne)

- Klub matematyczny dla dzieci w wieku 
2 lat, poniedziałek w godz. 15.00 – 16.30, 
prowadząca: L. Kowalska (bezpłatne)

- Klub matematyczny dla dzieci w wieku 
11 lat, czwartek w godz. 14.30 – 15.15, pro-
wadząca: A. Literska (bezpłatne)

- Akademia sześciolatka, wtorek w godz. 
8.15 – 9.00, wtorek w godz. 9.05 – 9.50, 
środa w godz. 9.00 – 9.45, środa w godz. 
9.50 – 10.35, prowadząca: E. Tarasiuk 
(bezpłatne)

- Zajęcia informatyczne „Gry i zabawy” 
dla dzieci w wieku 7-9 lat,  środa w godz. 
15.30 – 16.15, środa w godz.16.20 – 17.05, 
prowadząca: S. Piróg (bezpłatne)

- Gry zespołowe dla dzieci w wieku 10-
12 lat, poniedziałek w godz. 16.15 -17.00, 
prowadząca: A. Kamińska, środa w godz. 
15.30 – 16.15, prowadząca: L. Rekowska 
(bezpłatne)

- Rytmika – do ustalenia
- J. niemiecki – do ustalenia
- Zabawa w  teatr – do ustalenia.

Zespół Szkół Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 31 i Gimnazjum 

Nr 12, ul. Chylońska 227, tel. (058) 782 11 
51, e-mail: zs9cisowa@gmail.com

Koordynator: Piotr Rembowicz
- Siatkówka – piątek w godz. 15.45-

17.00 
- Samoobrona – poniedziałek i czwartek 

w godz. 18.30-20.00
- Unihokej – czwartek w godz. 15.30-

17.00
- Gimnastyka dla pań – poniedziałek i 

czwartek w godz. 18.30 - 19.30
- Tenis stołowy – od poniedziałku do 

piątku w godz. 16.00-19.00
- Karate – wtorek w godz. 17.00 - 18.30 

oraz sobota w godz. 12.00 - 13.30
- Brzozowski AIKIDO – poniedziałek i 

czwartek w godz. 20.00 - 21.30
- Bractwo Rycerskie - piątek w godz. 

17.00-19.00
- El’Dance – czwartek w godz. 12.45-

15.15

Szkoła Podstawowa Nr 40
ul. Rozewska 33 40, tel. (058) 623 25 

88,e-mail: sp40gdynia@neostrada.pl 
Koordynator: Joanna Polmańska
Dla dzieci i młodzieży:
- Język angielski dla dzieci - uczniowie 

składają u wychowawcy pisemną deklarację 
o chęci uczestnictwa w zajęciach, Ilona Dziu-
bek, Marcelina Dutkiewicz, Joanna Straszak 
(40 zł/miesiąc)

- Zajęcia taneczne dla najmłodszych, 
środa w godz. 12.40-13.25, Karolina Maka-
rewicz (bezpłatne)

- Akademia sześciolatka, sala nr 12, 
środa w godz. 11.15-11.50, Lucyna Szypuła 
(bezpłatne)

- Zajęcia plastyczne, sala nr 11, czwar-
tek w godz. 14.35-15.20, Paweł Grobis 
(bezpłatne)

- Zajęcia plastyczne z elementami  foto-
grafiki, sala nr 2, czwartek w godz. 16.15-
17.00, Joanna Drabińska (bezpłatne)

- Gimnastyka artystyczna, sala gimna-
styczna, środa w godz. 17.00-17.45, Karoli-
na Makarewicz (bezpłatne)

- Zajęcia z elementami socjoterapii, 
świetlica, poniedziałek w godz. 16.30-17.15, 
Anna Grygiel (bezpłatne)

- Zajęcia instrumentalne nauka gry na 
gitarze, sala nr 26, sobota w godz. 12.15-
13.00, Joanna Polmańska (bezpłatne)

- Spotkania ze sztuką – imprezy  kultural-
ne, sala nr 26, sobota w godz. 10.00-11.00. 
Larysa Tomczak (bezpłatne)

- Warsztaty wokalne, sala nr 26, sobota 
w godz. 11.00-12.00, Joanna Polmańska 
(bezpłatne)

- Eucharystyczny Ruch Młodych, salka 
katechetyczna, sobota w godz. 10.00-11.00, 
Ewa Boike, Krystyna Wilk (bezpłatne)

- Klub Młodych Gdynian, stołówka, sobota 
w godz. 12.00-13.00, Stanisław Kudławiec 
(bezpłatne)

- Mini - fitness dla dzieci z klas 0 i  I, czwar-
tek w godz. 17.00-17.45, Natalia Pawłowska 
(bezpłatne)

- Zajęcia teatralne dla klas IV – VI, sala 
nr 57, środa w godz. 15.30-16.15, Iwona 
Kuśnierczak, Alicja Szałucka (bezpłatne)

- „Z matematyką na Ty” zajęcia dla klas 
I-III, sala nr 5, środa 16.15 - 17.00, Renata 
Pyryt (bezpłatne)

- Nauka pływania: różne grupy zaawan-
sowania – termin do uzgodnienia pod nr 
tel. 696 421 157, Leszek Żuchowski (70 
zł/miesiąc)

- „Teatr. Zrozum, osiągnij…” zajęcia te-
atralne dla klas O-IV – termin do ustalenia, 
Katarzyna Filipkowska (bezpłatne)

Dla dorosłych:
- J. włoski, sala nr 6, środa w godz. 16.30-

18.00, Małgorzata Dopke (30 zł/miesiąc)
- J. rosyjski, sala nr 31, wtorek w godz. 

18.00-19.00, Larysa Tomczak (40 zł/ mie-
siąc)

- Zajęcia komputerowe, sala nr 37, po-

niedziałek w godz. 16.30 - 17.15, Maciej 
Zatwarnicki (32 zł/miesiąc)

- Gimnastyka rekreacyjna dla pań Pilates, 
sala gimnastyczna, środa w godz. 18.00 -
18.45, Karolina Makarewicz (32 zł/miesiąc)

- Zajęcia sportowe dla pań – siatkówka, 
koszykówka, sala gimnastyczna, środa w 
godz. 20.00 - 21.00, Tadeusz Barański (32 
zł/miesiąc)

- Szkoła biblijna, 4 niedziela miesiąca w 
godz. 15.00-18.00, ks. Wojciech Kozłowski 
(bezpłatne)

- J. hiszpański – termin do ustalenia

Zespół Szkół Nr 11
SP Nr 43 i Gim. Nr 16 ul. Porębskiego 

21, tel. (058) 625 57 09, e-mail: sekreta-
riat@zs11.neostrada.pl 

Koordynator: Monika Pierzga
- Piłka siatkowa dziewcząt, Michał Ol-

szewski, wtorek w godz. 17.00 – 19.30, 
czwartek w godz. 17.30 – 19.00, piątek w 
godz. 15.30 – 18.00;

- Piłka nożna chłopców, Janusz Rodzie-
wicz, środa w godz. 15.30 – 17.00;

- Lekkoatletyka, Wojciech Ziemkiewicz, 
poniedziałek w godz. 18.00 – 19.30, Sobota 
– 11.00 – 13.00;

- Akademia przedszkolaka, Barbara Ba-
lewska i Mirosława Gumowska, Poniedzia-
łek – 10.00 – 12.00; 12.00 – 14.00, Środa 
– 10.00 - 12.00;12.00-14.00;

- Aerobik, Marzena Gajlewicz, Wtorek – 
18.00 – 19.00, Czwartek – 18.00 – 19.00.

- Szachy dla każdego, Marzena Gajlewicz 
– do ustalenia

Szkoła Podstawowa Nr 6 
ul. Cechowa 22, tel. (058) 625 40 25,  
e-mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl
Koordynator: Elżbieta Machnikowska
- Piłka nożna - poniedziałek w godz. 16.30 

- 18.00, sala gimnastyczna lub boisko, An-
drzej Golecki (2,50 zł/h)

- Piłka siatkowa dla klas V - VI - środa 
w godz. 15.15 - 16.45, sala gimnastyczna, 
Jolanta Chrzanowska (2,50 zł/h)

- Spotkania z polskim – wtorek w godz. 
13.50 - 14.35, sala 104, Małgorzata Kuksi-
nowicz (3 zł/h)

- Warsztaty twórczego pisania dla klas III 
- IV - środa w godz.. 14.45 - 15.30, sala 104, 
Małgorzata Kuksinowicz (3 zł/h)

- Artterapia - zajęcia plastyczne dla klas 
I - III – czwartek w godz. 16.00 - 16.45, sala 
214, Joanna Jesionowska (3 zł/h)

- Koło plastyczno - muzyczne – wtorek w 
godz. 14.45 - 16.15. sala 205, Oliwia Łoziak 
(3 zł/h)

- Terapia pedagogiczna - godzina do usta-
lenia z prowadzącą Hanną Gwit (30 zł/h)

- Koło artystyczne dla klas II -IV – środa 
w godz. 13.30 - 14.15, biblioteka szkolna, 
Katarzyna Helińska (3 zł/h)

- Koło szachowe – poniedziałek w godz. 
11.45 - 13.30 (sala 111) - klasa III c - bez-
płatnie, czwartek w godz. 12.45 - 15.30 (sala 
202) - klasy: I d, I e (25 zł/miesiąc)

- Nauka gry na instrumentach klawi-
szowych – wtorek w godz. 14.45 - 13.30, 
poniedziałek w godz. 13.40 - 17.30, środa w 
godz. 12.40 - 17.30, czwartek w godz. 14.00 
- 15.40, piątek w godz. 13.40 - 17.30, sala 
105, Zygmunt Rompa (15.00 zł/h, 25 zł/h 
– rodzeństwo)

- Nauka tańca towarzyskiego - wtorek i 
czwartek w godz. 16.30 - 17.30, sala gim-
nastyczna, Bartosz Rajski (5 zł/h)

- Nauka języka francuskiego – poniedzia-
łek w godz. 16.00 -17.00, sala 102, Monika 
Reclaw (30 zł/miesiąc)

- Zespół wokalno - taneczny Krosnianta  

SZKOŁY OTWARTE 2009
Celem programu „Szkoły otwarte” jest stworzenie mieszkańcom Gdyni, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i seniorom, szerokiej oferty 

aktywnego spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych. Na pokrycie części kosztów, wynikają-
cych z realizacji programu, placówki oświatowe otrzymują dotację z budżetu Miasta. Do końca tego roku (od września do grudnia)  kwota 
ta wyniesie 130 750  zł. W 2010 r. zaplanowano dofinansowanie w kwocie 360 tys. zł. Pozostałe koszty pokrywane są z opłat wnoszo-
nych przez uczestników. Poniżej prezentujemy Państwu ofertę szesnastu gdyńskich placówek, w których zajęcia odbywają się właśnie 
w ramach „szkoły otwartej”.
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- wtorek i czwartek w godz. 16.00 - 17.45 
(bezpłatne)

- Koło hafciarskie dla dorosłych - środa 
w godz. 17.00 - 18.30, sala 104 (5 zł/mie-
siąc)

- Bezpłatne wypożyczanie książek i 
czasopism w bibliotece szkolnej we wtorki 
15.00 - 17.00.

Szkoła Podstawowa Nr 33
ul. Godebskiego 8, tel. (058) 625 04 01, 

e-mail: ssp33@interia.pl 
Koordynator: Marzena Stec 
Dla dzieci:
- Karate dla klas I-VI – środa w godz. 

18.45-19.45, Dariusz Kupis (bezpłatne)
- Przygoda z kolorami (zajęcia plastycz-

ne) dla klas I-III – czwartek w godz. 14.40-
16.10, Agata Myczkowska (bezpłatne)

- Gry i zabawy ruchowe oraz gry umy-
słowe dla klas I-III – środa w godz. 14.40 
- 15.25, Elżbieta Prokop (bezpłatnie)

- Unihokej dla klas I-IV – wtorek w godz. 
17.00-18.30, Jerzy Słowikowski (bezpłat-
ne) 

- Tenis stołowy dla klas I-IV – środa 
w godz. 17.00-18.30, Jerzy Słowikowski 
(bezpłatne)

- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
uczniów klas IV-VI – poniedziałek w godz. 
16.30-17.15, Mirosław Rozenbangier (bez-
płatne)

- Piłka nożna dla uczniów klas IV-VI 
– piątek w godz. 18.00-19.30, Adam Słowi 
(bezpłatne)

- Piłka nożna dla uczniów klas I-III - 
piątek w godz. 17.15-18.00, Adam Słowi 
(bezpłatne)

- Rugby dla klas IV-VI – piątek w godz. 
16.00-17.15, Jarosław Gwozdecki (bez-
płatne) 

Dla dorosłych:
- Aerobic – poniedziałek, wtorek i czwar-

tek w godz. 19.00-20.00, Anna Stępnik-
Niemczyk (7 zł/h)

- Ćwiczenia relaksacyjne – poniedziałek 
w godz. 17.20-18.05, Mirosława Rozenban-
gier (5zł/h) 

- Język angielski – wtorek w godz. 15.45-
17.15, Beata Kreft (10 zł/zajęcia)

- Zajęcia komputerowe (zajęcia dla UTW) 
– środa w godz. 15.30-17.00, Anna Cieślar-
czyk (bezpłatne)

- Zajęcia komputerowe – środa w godz. 
17.00-18.30, Anna Cieślarczyk (bezpłatne)

- Zajęcia sportowe – siatkówka – piątek 
w godz. 19.30-21.00, Adam Słowi (7 zł/za-
jęcia)

Szkoła Podstawowa Nr 10 
ul. Morska 192, tel. (058) 623 06 33, e-

mail: sekretariat@poczta.sp10gdynia.pl 
Koordynator: Katarzyna Kuczyńska

- „Młodzi twórcy” zajęcia plastyczne – śro-
da w godz. 15.30-17.00, E. Lesner

- KFM Magic – środa w godz.15.00-
18.00 oraz sobota godz. 9.00-13.00, M. 
Zaborowski

- Jak nie podwórko to co? Wycieczki dla 
dzieci – raz w miesiącu, B. Wróblewska, N. 
Kurpiel 

- Zajęcia kreatywne dla 2,3,4 – latków  
z rodzicami – termin do uzgodnienia, K. 
Górecka-Kaszak

- Cheerleaderki, zajęcia gracji z elemen-
tami baletu – poniedziałek w  godz. 17.30-
18.45, I. Sobiecka, T. Różankiewicz

- „Palce lizać”, kulinarne klasy 4-6 
– poniedziałek w godz. 16.00-18.00, B. 
Wróblewska 

- „Palce lizać”, kulinarne klasy 1-3 – po-
niedziałek w godz. 16.00-18.00, N. Kurpiel 

- Klub fantastyki „Asgard”, karate – sobota 
w godz. 14.00-17.00 oraz piątek w godz. 
18.00-20.00, B. Król, B. Chyrek 

- 7 gdyńska drużyna zuchowa „Misie 
Szcześlaczki” – środa w godz. 17.00-18.30, 
L. Marmurowicz

- Tenis stołowy – poniedziałek w godz. 
20.00-21.00 

- Pogotowie lekcyjne – poniedziałek w 
godz. 8.00-9.45, M. Gumoś, poniedziałek 
w godz. 14.00-15.00, P. Patron oraz piątek 
w godz. 14.00-15.00, 15.30-16.30, 16.00-
16.45, M. Pietrzyk 

- TPŚ „Mrowisko” – raz w miesiącu w 
godz. 16.00-17.15, A. Mróz

- Aerobik - poniedziałek i czwartek w 
godz. 19.00-20.00, I. Sobiecka

- Gimnastyka dla pań – czwartek w godz. 
16.45-17.45, D. Szotrowska

- Nordic walking – czwartek w godz. 
10.45-12.15, K. Kuczyńska oraz w godz. 
15.00-16.30, K. Górecka-Kaszak

- Rugby dla dorosłych – czwartek w godz. 
20.00-21.30, K. Lubiński

- Step – wtorek w godz. 20.00-21.00, I. 
Sobiecka

- Centrum Tańca Szczepan – piątek w 
godz. 14.15-15.00 (grupy 0 i 1) oraz w godz. 
15.30-16.15 (grupy 1, 2, 3), E. Grubecka 

- Siatkówka dla dorosłych – piątek w 
godz. 20.00-21.30, K. Nierzwicki oraz nie-
dziela w godz. 8.00-9.30, I. Sobiecka 

- Zajęcia komputerowe dla seniorów 
– środa w godz. 16.30-18.00, W. Drewniak

- Zajęcia komputerowe dla mieszkań-
ców – czwartek w godz. 16.30-18.00, W. 
Drewniak 

Gimnazjum Nr 4 
ul. Okrzei 6, tel. (058) 663 79 88, 
e-mail: gim4@poczta.gdynia.pl
Koordynator: Grażyna Szotrowska 
- Klub odkrywców Odysei Umysłu dla gim-

nazjalistów, sobota w godz. 9.00 - 13.00, sala 
teatralna, Karol Szwaracki (bezpłatne)

- Zajęcia teatralne dla Odysei Umysłu, 
piątek w godz. 16.00-17.00, sala teatralna, 
Irena Majer (bezpłatne)

- Klub Młodych Gdynian, 1-sza sobota/mc, 
godz. 9.00-12.00, Grażyna Szotrowska 

- Salsa dla mam, warsztaty taneczno-
ruchowe, środa w godz. 18.30-19.30, sala 
gimnastyczna, Dominika Różdżkowska 
(40 zł)

- Aerobik dla pań w każdym wieku, wtorek 
i czwartek w godz. 18.30 - 19.30, sala gim-
nastyczna, Karolina Szlachta (40 zł)

- Piłka koszykowa, sobota w godz. 17.00-
18.30, hala sportowa, Tomasz Waleński 
(24 zł)

-  Piłka nożna młodzież + dorośli, sobota 
w godz. 15.30 - 17.00, hala sportowa, Da-
riusz Nowaczek (24 zł)

- Piłka nożna – absolwenci, sobota w 
godz. 18.30- 20.00, hala sportowa, Karolina 
Szlachta (24 zł)

- Zajęcia sportowe – absolwenci (grupa 
studencka), niedziela w godz. 9.00 - 10.30, 
hala sportowa, Mateusz Rasiewicz (24 zł)

- J. angielski dla początkujących, wtorek 
i czwartek w godz. 14.30-15.30, sala nr 13, 
Aleksandra Szczepińska (50 zł)

- J. angielski dla średniozaawansowa-
nych, wtorek i czwartek w godz. 15.30-16.30, 
sala nr 13, Aleksandra Szczepińska (50 zł)

- Poezja śpiewana, wtorek w godz. 14.30-
15.30, sala teatralna, Wojciech Ostrowski 
(bezpłatne)

Dyżur koordynatora: poniedziałek w godz. 
14.30-16.00 w sali nr 41 oraz piątek w godz. 
8.45-10.30 w sali nr 6.

Szkoła Podstawowa Nr 26
ul. Tatrzańska 40, tel. (058) 620 66 64,
e-mail: ssp26gdynia@wp.pl 
Koordynator: Małgorzata Masłowska
- Zajęcia teatralne dla klas I – III, wto-

rek w godz. 13.45 – 14.30 i środa w godz. 
8.00- 8.45

- Nauka gry na gitarze (początkujący), 
środa w godz.12.25 – 12.55 oraz środa w 
godz. 12.55 – 13.25

- Nauka gry na gitarze (śr. zaawansowa-
na), czwartek w godz. 12.25 – 12.55

- Nauka gry na gitarze (zaawansowana), 
środa w godz. 14.10 – 14.40

- Język angielski dla klas II,  wtorek w 
godz. 12.45 – 13.30

- Język angielski dla klas III,  poniedziałek 
w godz. 12.45 – 13.30

- Język angielski dla klas IV,  poniedziałek 
w godz. 14.35 – 15.20 

- Zajęcia plastyczne,  wtorek w godz. 
14.00 – 15.30

- Nauka gry na keyboard, środa w godz. 
15.00 – 15.30 oraz piątek w godz. 14.15 
– 14.45

- Szachy grupa młodsza (klasy 0 – I), 
wtorek w godz. 11.45 – 13.15

- Szachy dla klas II – III, piątek w godz. 
11.40 – 13.20

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 
ul. Gen. Hallera 9, tel. (058) 622 22 24,

e-mail: zso6.sekretariat@op.pl 
Koordynator: Tadeusz Bień
- Psychodrama, czwartek co dwa ty-

godnie w godz. 16.00-17.30, Aleksandra 
Sobotka (bezpłatne)

- Język migany, wtorek co dwa tygodnie 
w godz. 12.15 - 13.45, Justyna Łomża 
(bezpłatne)

- Grupa wsparcia, piątek w godz. 14.30-
15.15, Joanna Bożek (bezpłatne)

- Grupa dyslektyczna, piątek w godz. 
13.00-14.30, Joanna Bożek (bezpłatne)

- Koszykówka, poniedziałek w godz. 
16.10-17.00, Jacek Welfe (bezpłatne)

- Spotkania ze sztuką, piątek w godz. 
15.15 - 16.50, Anna Tarasiewicz (bezpłat-
ne)

- Kawiarenka internetowa, piątek w godz. 
15.15-18.15 Tadeusz Bień, poniedziałek w 
godz. 16.05-18.20 Ireneusz Źmich (bez-
płatne)

- Ciekawe doświadczenia chemiczne, 
wtorek w godz. 15.30 -17.00, Danuta Grodź 
(bezpłatne)

- Siatkówka, wtorek w godz. 15.15-16.45, 
Patryk Michna (bezpłatne)

- Siłownia, poniedziałek w godz. 16.10-
16.55 Janina Synak, wtorek w godz. 15.30-
16.15 Hanna Jarząbek (bezpłatne)

- Tenis stołowy, poniedziałek w godz. 
17.00 - 17.45 Janina Synak, wtorek w godz. 
16.20 - 17.05 Hanna Jarząbek (bezpłatne)

Obowiązuje: obuwie zmienne, legityma-
cja uczniowska lub inny dowód tożsamości. 
Kontakt: (058) 622 22 24, e-mail: sdngdyn@
idn.org.pl

Zespół Szkół Nr 7
SP Nr 12 i Gim. Nr 8 ul. Stawna 4/6, tel. 

(058) 624 04 07, e-mail: zs7gdy@poczta.
gdynia.pl Koordynator: Iwona Butrym 

Dla dzieci i młodzieży:
- Język angielski dla grupy przedszkol-

nej, poniedziałek w godz. 9.50 - 10.20 oraz 
czwartek w godz. 8.55 - 9.25, E. Kamma-
Olszewska (2 zł/h)

- Rytmika, wtorek w godz. 11.50 - 12.20 
oraz czwartek w godz. 8.15-8.45, A. Jabłoń-
ska (bezpłatne)

- Język niemiecki – wg planu lekcji, M. Mi-
kulska i M. Thiel-Sawczuk (16 zł/miesiąc) 

- Język hiszpański, środa w godz. 16.30-
17.30, K. Kwiatkowski (5 zł/h)

- Nauka pływania – wg planu lekcji, A. 
Batory i M. Czapiński (5 zł/h)

- Piłka nożna, poniedziałek i czwartek w 
godz. 16.30-17.30, A. Słowi (40 zł/miesiąc)

- Koło szachowe, czwartek w godz. 17.00-
19.00, T. Ciesielski (30 zł/miesiąc)

- Koło scenograficzne, wtorek w godz. 
17.00-19.00, Katarzyna Kozakiewicz (bez-
płatne)

- Koło teatralne, środa w godz. 14.30-
15.30, M. Brochocka, K. Tokarska i M. 
Zmorzyńska (bezpłatne)

- Zajęcia sportowe, wtorek w godz. 
15.30-16.30 A. Orłowski, środa w godz. 
15.30-16.30 I. Butrym, czwartek w godz. 
16.30-17.30 A. Słowi

Dla dorosłych:
- „Akademia dla Rodziców”, środa w 

godz. 18.00 - 19.30, B. Janczak (45 zł za 
9 spotkań)

- Zajęcia sportowe, środa w godz. 20.00 -
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21.30, M. Mazurkiewicz (7,50 zł/za zajęcia) 
- Aerobik, poniedziałek w godz. 18.00-

19.00 i czwartek w godz. 19.00 - 20.00, 
Aqua aerobik -  piątek o godz. 20.30A. 
Pasek (5 zł/h)

- J. hiszpański, środa w godz. 17.30 -
18.30, K. Kwiatkowski

 
Szkoła Podstawowa Nr 34 
ul. Cylkowskiego 5, tel. (058) 622 14 34, 

e-mail: sp34.gdynia@info.progman.pl 
Koordynator: Mariusz Żelechowski
- Siatkówka dla dorosłych, wtorek w godz. 

19.30–21.30 i piątek w godz. 19.00–21.00
- Ćwiczenia przy muzyce dla seniorów, 

poniedziałek w godz. 14.40-15.40
- Gimnastyka usprawniająca dla senio-

rów, środa w godz. 15.45 – 16.45
- Kurs komputerowy dla seniorów, ponie-

działki i środy w godz. 9.50 -11.20
- Koło szachowe, piątek o godz. 15.45
- Logopedia, poniedziałek od 13.40, wto-

rek od 12.55, środa od 10.40
- Scrabble, czwartek w godz. 8.00-8.45
- Język angielski dla dzieci, wtorek w 

godz. 8.00-8.45 oraz piątek w godz. 13.45-
14.30

- Spotkania z bajką, poniedziałek w godz. 
13.00-13.40

- Garncarstwo, poniedziałek w godz. 
12.55-18.00

- Siatkówka dla dzieci, poniedziałek w 
godz. 15.45 -16.30

Zajęcia dla seniorów są bezpłatne.

Zespół Szkół Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 42 i Gimnazjum 

Nr 15, ul. L. Staffa 10, tel. (058) 629 20 00, 
e-mail: poczta@zs10.gdynia.pl 

Koordynator: Marian Feliński
Dla dzieci:
- Terapia pedagogiczna, prowadzący: G. 

Gościcka, poniedziałki i czwartki w godz. 
12.55-13.40 (bezpłatne)

- Pływanie, prowadzą¬cy: I. Golon, 
poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 8.45 
(bezpłatne)

- Gimnastyka korekcyjna, prowadzący: 
M. Pilch, poniedziałki i środy w godz. 12.00 
– 12.45 (bezpłatne)

- Gimnastyka korekcyjna, prowadzący: 
M. Gębala, czwartki w godz. 10.45 – 11.30 
(bezpłatne)

- Koszykówka i siatkówka – chłopcy i 
dziewczęta, prowadzący: B. Werner, piątki 
w godz. 15.30 – 17.00 (bezpłatne)

- Język angielski, prowadzący: A. Maksy-
miuk - już nie przyjmujemy zapisów 

- Język angielski, prowadzący: M. Herz-
berg - już nie przyjmujemy zapisów 

- Język esperanto, prowadzący: M. Mar-
kowska, piątki w godz. 8.00 – 18.45 

- Zajęcia z logopedii dla dzieci w wieku 6-
10 lat, prowadzący: G. Mazur, piątki w godz. 
8.00 – 8.45, (4x45 min. - 20 zł)

- Gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych, 
prowadzący: M. Pilch, poniedziałki w godz. 
15.30 – 17.00, (4x1,5 godz. - 20 zł)

- Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzie-
ży, prowadzący: K. Golon, środy w godz. 
16.00 -17.30 

- Piłka nożna, prowadzący: B. Werner, 
soboty w godz. 12.30-14.00, (4x1,5 godz. 
– 20 zł)

- Język angielski dla dzieci, prowadzący: 
B. Szprengier, środy w godz. 12.55-13.40, 
(4x1,5 godz. - 40 zł)

- Język niemiecki dla młodzieży, pro-
wadzący: R. Doering, poniedziałki w godz. 
16.00-17.30, (4x1,5 godz. - 40zł)

- Zajęcia świetlicowe (plastyka, zabawy 
ruchowe, żywe słowo), prowadzący: I. 
Gajewska, soboty w godz. 9.00 - 12.00 (6 
zł za 3 h)

Dla dorosłych: 
- Pilates – gimnastyka dla kobiet, prowa-

dzący A. Matuszczak, poniedziałki i środy 
w godz. 19.30-20.40, piątki w godz. 19.00-
20.10, (8x70 minut - 80 zł)

- Fotografia, prowadzący: M. Feliński, 

przyjmujemy zapisy na kurs fotografii analo-
gowej i cyfrowej, (12x1,5 godz. - 120zł)

Zespół Szkół Nr 5 
Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum 

Nr 5, ul. Orłowska 27/33, tel. (058) 624 84 
62,  e-mail: gim5orlowo@wp.pl; gim5gdy-
nia@poczta.onet.pl Koordynator: Alicja 
Lenkiewicz

- Język francuski dla uczniów klas I-III SP, 
mgr Marta Gajewska, termin do ustalenia z 
prowadzącym (10 zł/90 min.)

- Język francuski dla uczniów klas IV-VI 
SP, mgr Marta Gajewska, termin do ustalenia 
z prowadzącym (10 zł/90 min.)

- Język niemiecki dla uczniów początku-
jących, termin do ustalenia z prowadzącym 
(10 zł/90 min.)

- Język angielski dla uczniów zerówki, 
mgr Joanna Gruchała, termin do ustalenia 
z prowadzącym (5 zł/45 min.)

- „Mądra główka” – zajęcia dla uczniów 
klas I-III SP doskonalące umiejętność logicz-
nego myślenia, mgr Ewa Kossman, termin 
do ustalenia z prowadzącym (5 zł/45 min.)

- „Orłowiaczek” – zajęcia dla uczniów klas 
I-III SP mające na celu poznanie najbliższej 
okolicy, mgr Ewa Kossman, termin do usta-
lenia z prowadzącym (5 zł/45 min.)

- Zajęcia uplastyczniające dla uczniów kl. 
I SP, mgr Elżbieta Staniszewska, termin do 
ustalenia z prowadzącym (5 zł/h)

- Terapia pedagogiczna dla uczniów klas 
IV-VI SP i gimnazjum, mgr Iwona Nitka i mgr 
Dorota Płotka, termin do ustalenia z prowa-
dzącymi (30 zł osoba/45 min.)

- Gimnastyka korekcyjna dla uczniów ze-
rówki, mgr Bartosz Lewandowski, termin do 
ustalenia z prowadzącym (5 zł/45 min.)

- Zajęcia teatralne dla uczniów klas IV-VI 
SP, Karolina Kubicz, termin do ustalenia z 
prowadzącym (6 zł/60 min.)

- Informatyka dla uczniów klas II-III SP, 
mgr Marta Gajewska, termin do ustalenia z 
prowadzącym (5 zł/45 min.)

- Kółko szachowe dla uczniów klas II-IV 
SP, mgr Tomasz Ciesielski, wtorek 15.30-
17.00 (10 zł/90 min.)

- Nordic walking, mgr Emilia Radke-Bar-
tyś, sob. 8.00-9.30/pon.9.00-10.30/środa 
9.00-10.30 - do ustalenia z prowadzącym, 
(15 zł/90 min. wypożyczenie kijów 6 zł)

- „Igłą malowane” dla dzieci i dorosłych, 
mgr Beata Kierasińska, termin do ustalenia 
z prowadzącym (5 zł/45 min.)

- Pilates dla pań, mgr Aneta Januszew-
ska, wtorki i czwartki godz. 19.00 (80 zł/ 
mies.)

- Zajęcia komputerowe dla seniorów, 
grupa kontynuująca, mgr Alicja Milsiewicz-
Szulc, środa 18.30 - 20.00 (30 zł/mies.)

Zapisy na zajęcia u koordynatora Alicji 
Lenkiewicz (tel. 0 608 058 281) lub u pro-
wadzących zajęcia po zapoznaniu się z 
regulaminem uczestnictwa i po podpisaniu 
deklaracji uczestnictwa w zajęciach (dekla-
rację wypełniają rodzice w przypadku zapisu 
uczniów). Zajęcia rozpoczną się pod warun-
kiem zebrania się grupy 10- osobowej.

Zespół Szkół Nr 15
Szkoła Podstawowa Nr 48 i Gimnazjum 

Nr 20, ul. Jowisza 60, tel. (058) 621 40 34, 
e-mail: zs15gdynia@poczta.fm 

Koordynator: Wojciech Sakłak
e- mail: wsaklak@op.pl
Dla dzieci:
- J. angielski - kl. 0 wtorek i czwartek 

w godz. 12.45-13.35; kl. 1 poniedziałek i 
czwartek w godz. 12.45-13.35; kl. 2X środa 
w godz. 12.45-13.35 oraz poniedziałek w 
godz. 13.45 -14.35; kl. 2Y wtorek i piątek 
w godz. 12.45 -13.35; kl. 3 środa i piątek w 
godz. 13.45 -14.35; kl. 5 wtorek i czwartek 
w godz. 16.30 -17.20, Raymond Tuttle, tel. 
(058) 621 48 41, e-mail: janmatty@netsca-
pe.net (425 zł/semestr)

- Komputerowe ABC (pracownia kompu-
terowa) – zajęcia zawieszone do listopada, 
Brygida Remisiewicz, kom. 0 604 120 679 

(10 zł/miesiąc)
- Szkółka karate, wtorek i czwartek w 

godz. 17.30-18.30, Piotr Wróbel, tel. (058) 
620 82 45 kom. 0 602 249 971 (40 zł/mie-
siąc) 

- Dziecięcy teatr tańca, czwartek w 
godz. 14.00-15.30 oraz 15.30-17.00, Jo-
lanta Borysiewicz, tel. (058) 672 91 65 (25 
zł/miesiąc)

- Tenis stołowy – zajęcia zawieszone do 
listopada, Rafał Kosewski (bezpłatne)

- Warsztaty muzyczne – zajęcia zawie-
szone do listopada, Łukasz Jabłoński tel. 
(058) 665 65 72, kom. 0 661 071 248

- Plastusie, sala nr 6, wtorek lub środa 
w godz. 14.00-15.00, Katarzyna Piekacz 
kom. 0 501 312 759, tel. (058) 621 76 10 
(20 zł/miesiąc)

- Warsztaty szachowe, sala nr 14, ponie-
działek w godz. 14.00 - 16.25, Tomasz Cie-
sielski tel. 0 510 739 808 (40 zł/miesiąc)

- Klub młodego artysty, sala nr 9, czwartek 
w godz. 11.40-12.30, Justyna Sudzik tel. 0 
693 353 691 (5 zł/h - własne materiały)

- Warsztaty tańca nowoczesnego „Mini 
Tabu”, wtorek w godz. 16.00 - 17.00 i pią-
tek w godz. 14.00-15.00, Mariola Klajman, 
Magdalena Szpiller kom. 0 505 530 549 (15 
zł/miesiąc)

Dla dorosłych: 
- Malarstwo sztalugowe, sala nr 6, sobota 

w godz. 10.00 - 13.00, Dorota Czajkowska 
kom. 0 607 958 409 (30 zł)

- Aerobik, poniedziałek i środa w godz. 
19.00-20.00, Iwona Różańska tel. 0 691 020 
515 (4 zł/godz.)

- Chwarznieńska liga tenisa stołowego 
– zajęcia zawieszone do listopada, Beata 
Sakłak, kom. 0 501 428 990 (20 zł/za ko-
lejkę)

- Pilates – zajęcia zawieszone do odwo-
łania, Mariola Klajman, Magdalena Szpiller 
kom. 0 505 530 549 (30 zł/miesiąc)

- Joga, świetlica, czwartek w godz. 17.30-
18.15 oraz 18.15-19.00, Jolanta Borysewicz 
kom. 0697 884 416 (36 zł/miesiąc)

- Step, sala baletowa, wtorek i czwartek w 
godz. 19.00-20.00, Małgorzata Buczkowska 
kom. 0 604 648 008 (30 zł) 

- Tenis stołowy – zajęcia zawieszone do 
odwołania, Rafał Kosewski (bezpłatnie)

- Batik – technika ręcznego zdobienia 
tkanin, sala nr 8 – termin do uzgodnienia, 
Wanda Frąckowska, tel. 0502 143 165, e-
mail: wa.fra@vp.pl

Zespół Szkół Nr 14 
Szkoła Podstawowa Nr 47 i Gimnazjum 

Nr 19, ul. Nagietkowa 73, tel. (058) 629 00 
37, e-mail: zs14gdynia@poczta.fm

Koordynator: Ewa Woźniak 
- Język angielski dla początkujących 

(dorośli) – informacje i zapisy tel. 0 601 451 
044 (6 zł/h)

- Język angielski dla średniozaawanso-
wanych (dorośli) – informacje i zapisy tel. 0 
601 451 044 (6 zł/h)

- Ćwiczenia usprawniające dla seniorów 
(po 60 roku życia) – informacje i zapisy tel. 
0 792 272 735 (bezpłatne).

- Gimnastyka dla pań – informacje i zapisy 
tel. 0 602 625 593 (4,50 zł/h)

- Pilates – informacje i zapisy tel. 0 792 
272 735 (4,50 zł/h)

- Szkółka piłkarska (uczestnicy w wieku 
od 6 do 15 lat) – informacje i zapisy tel. 0 
502 078 709 (6 zł/h)

- Unihokej dla dziewcząt w wieku 8-25 
lat – informacje i zapisy tel. 0 604 797 786 
(bezpłatnie). �
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Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 
w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz 
dorosłych na zajęcia nauki gry na instru-
mentach muzycznych: pianino, keyboard, 
gitara, skrzypce, flet, saksofon oraz śpiew 
solowy (dla dzieci z wadą wymowy śpiew 
z elementami ćwiczeń logopedycznych). 
Ognisko prowadzi również zajęcia rytmiczno 
- umuzykalniające (dla dzieci od lat 4) oraz 
wokalno - aktorskie dla młodzieży. 

Zajęcia odbywają się w Szkołach Pod-
stawowych: Nr 46 Gdynia - Karwiny III (ul.
Chwaszczyńska 26), Nr 47 Gdynia - Dąbro-
wa (ul. Nagietkowa 73) oraz Nr 48 Gdynia-
Chwarzno (ul. Jowisza 60). Kontakt: (058)  
621 41 35, 503 114 336; e-mail: gdynia@
ogniskomuzyczne.pl; www.ogniskomuzycz-
ne.pl

***
Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły ar-

tystycznej w roku 2009/2010 na zajęcia 
artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne 
dla dzieci od 3 lat i młodzieży. Obejmują 
wszystkie formy aktywności twórczej dziec-
ka. Poprawiają one koncentrację, uwagę, 
pamięć, koordynację ruchową, poczucie 
wiary i pewności siebie. 

Dziecko poprzez zabawę zdobywa szereg 
nowych umiejętności. W programie zajęć: 
śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, 
rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festi-
wale, koncerty, nagrania studyjne, udział w 
programach telewizyjnych. 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.

***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum 

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

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

***
Szkoła muzyczna I stopnia „Concertino” 

w Gdyni – Orłowie, ul. Popiela 24, prowadzi 
zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci.

Zajęcia odbywają się w środy, czwartki 
(45 min.), aktualnie są jeszcze wolne miejsca 
w grupie dla dzieci dwuletnich oraz trzylet-
nich. Tel. kontaktowy: 0 501 16 59 16.

***
Mini Przedszkole Muzyczne w Gdyni 

Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, 
prowadzi zapisy dzieci w wieku 3 - 5 lat. 
Nauka tańca, śpiewu i gry na instrumentach. 
Zajęcia w każdą sobotę w godz. 9.00 - 14.00. 
Ilość miejsc ograniczona. 

Fundacja Samarytanie: tel.(058) 624 
10 71, 0 697 72 68 81, e-mail fundacja@
samarytanie.pl

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 3-5 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. No-
woczesne metody edukacji przedszkolnej, 
sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel. 
(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, 
e-mail fundacja@samarytanie.pl

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

kursy językowe przygotowane specjalnie 
dla Seniorów. Proponujemy kursy języków 
hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego 
i niemieckiego oraz francuskiego i rosyj-
skiego, każdy kurs na kilku poziomach 
zaawansowania. Zajęcia prowadzą również 
native speakerzy. Pierwsze kursy już się 
rozpoczęły. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. 
Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 
66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Klub hokejowy: UKS Niedźwiadki prowa-

dzi nabór dzieci w wieku 5 - 10 lat. Zapisy 
w poniedziałki i czwartki od godz. 15.00 do 
18.00 na terenie gdyńskiego lodowiska, ul. 
Bema 33. Tel. kontaktowy: 0 510 558 218. 

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „BAŁTYK” 

przy ul. Narcyzowej 1 zaprasza na różnorod-
ne zajęcia twórcze dla maluchów w ramach 
„Bajkowego przedszkola” w programie: 
literatura dla najmłodszych (świat bajek), 
plastyka (świat kolorów i kształtów),  rytmika 
i umuzykalnienie (świat dźwięków).

Zajęcia bezpłatne w czwartki godz. 13.00 
- 15.00. Bliższe informacje: tel.: (058) 624 
12 91.

***
Osiedlowy Klub Kultury S.M. „BAŁTYK”  

przy ul. Narcyzowej 1 ogłasza nabór na 
bezpłatne:

- Kółko plastyczne w programie:     za-
bawa z formą i kolorem - dla dzieci 3-6 
lat, zajęcia przygotowujące do egzaminów 
wstępnych do szkół o profilu plastycznym 
i na uczelnie artystyczne, warsztaty sceno-
graficzne. Zajęcia w poniedziałki i czwartki 
godz. 14.00 - 18.00

- Warsztaty taneczne w programie: tańce 
nowoczesne i standardowe, choreografia 
ruch, plastyka ruchu. Zajęcia w poniedziałki 
i środy w godz. 15.00 - 17.00. 

- Warsztaty teatralne. w programie: 
teoria i zajęcia aktorskie, praca nad tekstem, 
wspólna realizacja przedstawień, wizyty w 
teatrach. Zajęcia w środy w godz. 16.00 
- 12.00. Bliższe informacje: tel.: (058) 624 
12 91.

***
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. Nowa grupa B1/B2.

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

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francu-

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

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. 

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

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

12.15, piętek, godz. 9.00 – 11.15
Grupa I poniedziałek godz. 13.45-16.00, 

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

czwartek, godz.  9.00-11.15
Dodatkowo Rytmika i „ Liczące Szkra-

by” 
Gry planszowe - od września w Mło-

dzieżowym Domu Kultury istnieje Koło 
Miłośników Planszówek. Gra w planszówki, 
takie jak Osadnicy z Catanu, Carcassonne, 
Blokus, Ingenious czy Ticket to Ride gwaran-
tuje nie tylko  dobrą rozrywkę, ale również 
uczy podejmowania decyzji i ryzyka oraz 
rozwija logiczne myślenie. Dzieci i młodzież 
zapraszamy w każdy wtorek i piątek od 16.00 
do 19.00. 

Pracownia teatralna - niepowtarzalne i 
wyjątkowe interpretacje tekstów literackich 
oraz wystawianie małych form teatralnych to 
propozycja dla młodzieży zainteresowanej 
teatrem. Podczas prób uczestnicy pracują 
nad ruchem scenicznym, emisją głosu, 
dykcją i improwizacją. Posługują się rekwizy-
tami i grają w kostiumach, co wzbogaca ich 
poszukiwania twórcze. Zajęcia dla młodzieży 
w wieku 13 – 18 lat pod opieką znakomitej 
aktorki Hanny Kownackiej odbywają się we 
wtorki i czwartki w godz. 16.30 – 18.30.

Klub literacki - jest  zaproszeniem dla 
młodzieży, która lubi czytać i uprawiać twór-
czość poetycką oraz prozatorską. Celem 
zajęć jest nauka i doskonalenie warsztatu 
literackiego: poznanie i stosowanie różnych 
systemów wersyfikacyjnych, zastosowaniem 
tropów i figur stylistycznych. Zajęcia wzbo-
gacają ekspresywne i impresywne wartości 
wypowiedzi, dają możliwość do interesu-
jącego wypowiadania siebie i poprawiają 
estetykę słowa. Zajęcia dla młodzieży w 
wieku 15 – 18 lat odbywają się w piątki godz. 
16.30 – 18.30. 

Klub europejski - „Szafa projektów” 
– to nazwa nowo powstałego klubu przy 
Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni. Za-
jęcia realizowane w klubie skierowane są do 
młodzieży w wieku 15 – 18 lat. Celem zajęć 
jest przygotowanie młodzieży do tworzenia 
i realizacji projektów lokalnych oraz między-
narodowych, konstruowania budżetów, po-
zyskiwania funduszy na realizację własnych 
pomysłów i pasji. Uczestnicy klubu będą mie-
li możliwość m.in. nawiązywania kontaktów 
z młodzieżowymi grupami zagranicznymi, 
kontaktu z wolontariuszami europejskimi 
przebywającymi w Polsce, poznania Pro-
gramów Europejskich współfinansujących 
działania młodzieżowe.

Zespół wokalny - Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gdyni zaprasza wszystkie dzieci 
lubiące śpiewać  w wieku 6-8 lat do zespołu 
wokalnego. Podczas zajęć dzieci rozwijają 
swoje zdolności wokalne i taneczne. Zaję-
cia odbywają się w poniedziałek w godz. 
15.00.-16.30.

***
Gdyńska YMCA w ramach projektu 

Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na 
wykłady z: ciekawej matematyki, filozofii, 
idei i nauki esperanto, socjologii społecznej, 
kultury w ujęciu socjologicznym.

www.seniorzy.ymca.pl, gdynia@seniorzy.
ymca.pl, tel. (058) 620 31 15.

***
Gdyńska YMCA od prawie dwudziestu 

lat służy mieszkańcom Gdyni bogatą ofertą 
otwartych zajęć: sportowych, edukacyjnych, 
artystycznych, hobbystycznych, nauki j. 
angielskiego, niemieckiego,rosyjskiego, 
szwedzkiego, francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, esperanto i polskiego dla 
obcokrajowców, 

YMCA GDYNIA, ul. Żeromskiego 26, 
Gdynia, tel. (058) 620 31 15. Dokładny opis 
zajęć na: www.gdynia.ymca.pl �

Zapisy do...
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Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych 
poszukuje wolontariuszy, osób chętnych do 
pomocy przy promocji wydarzenia artystycz-
nego pt: „Zrozumieć świat”. 

Na imprezę składa się cykl spotkań z 
najwybitniejszymi polskimi dziennikarzami, 
korespondentami wojennymi tj: 

- Krystyna Kurczab -  Redlich wieloletnia 
korespondentka polskich mediów w Rosji, 
żywo zainteresowana sprawami narodu 
czeczeńskiego, kandydatka do Pokojowej 
Nagrody Nobla w 2005 roku. 

- Wojciech Jagielski, w swoich artyku-
łach wielokrotnie relacjonował najważniejsze 
wydarzenia polityczne przełomu wieków: roz-
pad rosyjskiego imperium, upadki dyktatorów 
w Kongu, Nigerii, Kambodży. Namaszczony 
przez Ryszarda Kapuścińskiego, mistrza 
reportażu, swoim następcą. 

- Mariusz Wilk, pisarz, dziennikarz. Prze-
łamuje stereotypy myślenia o Rosji.

Osoby, które zechcą pomóc w promocji 
przedsięwzięcia będą miały okazję zdobyć 
nowe umiejętności i doświadczenie pomocne 
w dalszym życiu zawodowym.

Zainteresowani proszeni są o kontakt: tel: 
0 604 156 542, (058) 620 25 85, e-mail: sia@
biuro.org.pl  �

Poszukiwani 
wolontariusze

Gmina Miasta Gdyni

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

Dostawa dla Urzędu Miasta Gdyni

tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
I. Trybem zamówienia jest przetarg nieograniczony powyżej 206.000 EURO.
II. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój 
59 (półpiętro) Dagmara Syjczak-Świdkowska. Adres strony internetowej na której zamieszczona 
jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http//www.gdynia.pl/ bip
III. Zakres dostawy: dostawa dla Urzędu Miasta Gdyni niżej wymienionych tablic rejestracyjnych oraz 
odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych. Tablice  zwyczajne samochodowe jednorzędowe i 
dwurzędowe (w tym przyczepy, wtórniki,  indywidualne, zabytkowe wg potrzeb) – 47.200 szt., tablice 
zwyczajne motocyklowe –1.200 szt., tablice zwyczajne motorowerowe  –  900 szt.
IV. Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 26.000 zł.  
V. Osoby upoważnione do   udzielania informacji: Dagmara Syjczak-Świdkowska -  Podinspektor 
Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, tel. (058) 668 87 37.
VI. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 19.11.2009 r.  do godz. 10.00 w siedzibie Zama-
wiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, aleja Marszałka Piłsudskiego 
52/54, 81-382 Gdynia, pokój 223 (II piętro).
VII. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.11.2009 r., o godz. 10.30, pok. 222 (II piętro) w Urzędzie 
Miasta Gdyni.
VIII. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
IX. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
X. Kryteria oceny oferty:  cena oferty 100%
XI. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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 dnia 4 grudnia 2009 r. w 
godz. 10.00-14.00 w sali 105 Urzędu Miasta 
Gdyni aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Główne uroczystości z nadaniem KM CKU 
Sztandaru odbędą się 4 grudnia 2009 roku 
od godz. 15.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. 
Zawiszy Czarnego 1.

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

Jubileusz szkoły

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

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

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

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

***
Gabinet Doradztwa Żywieniowego i Diete-

tyki w Gdyni, ul Warszawska 61/1 zaprasza 
na bezpłatne badanie zawartości tkanki 
tłuszczowej w ciele z określeniem ryzyka 
chorób cywilizacyjnych.

Badanie obejmuje: elektroniczny pomiar 
procentowej zawartości tłuszczu w ciele 
i jego rozmieszczenia, pomiar masy mię-
śniowej oraz określenie współczynnika BMI 
i metabolizmu spoczynkowego. Jeśli masz 
problem ze stabilizacją wagi, potrzebujesz 
porady dietetycznej...proponujemy również 
dobór indywidualnego programu żywienio-
wego. Rejestracja i szczegółowe informacje 
pod nr tel. 0 604 913 634 - w dni powszednie 
od godz. 9.00 do 17.00.

***
MED-ACTIV Specjalistyczne Ośrodki 

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

18.00.
MED-ACTIV Gdynia - Działki Leśne, ul. 

Warszawska 41/1, tel. (058) 66 444 00, 
Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. (058) 
629 29 20. 

Strona internetowa: www.med-activ.pl
***

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza miesz-
kanki Gdyni na bezpłatne (finansowane z 
budżetu Gminy) badania w zakresie wykry-
wania choroby nowotworowej piersi u kobiet 
w wieku 35 do 49 lat.

Badania te przeprowadzane są w Gab. 
RTG i Mammograficznym w Gdyni przy ul. 
Wejherowskiej 59 (Przych. Vita-Med).

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod 
numerem tel. (058) 623 36 37 od pon. do 
piątku w godz. od 9.00 do 19.00.

***
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 przysługuje Paniom 
(rocznik od 1940 do 1959), które nie miały 
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy. Programem nie mogą być 
objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą 
nowotworową piersi.

Rejestracja telefoniczna lub osobista 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
- 16.00

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: (058) 78 11 829 (w 
godzinach 7.00 – 12.00), (058) 78 11 827 
(w godzinach 12.00 – 16.00). �

Na zdrowie

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu 
„CISZA” w Gdyni realizuje zadanie publicz-
ne zlecone przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego „Stymulacja rozwoju psy-
chofizycznego - rehabilitacja z elementami 
hydroterapii i masażu”. 

W ramach zadanie realizujemy od mie-
siąca czerwca do końca listopada zajęcia z 
hydroterapii na basenach, rekreacje ruchową 
i masaże lecznicze. Dzięki tym zadaniom 
możemy realizować rehabilitację społecz-
ną i leczniczą. Najważniejszym efektem 
widocznym po 4 miesiącach realizacji jest 
znaczna poprawa stanu zdrowia u naszych 
podopiecznych. Zapraszamy członków 
Stowarzyszenia na dalsze zajęcia w każdy 
wtorek, czwartek i piątek. 

Bliższe informacje można uzyskać w 
siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni przy ul. 
Morskiej 89. �

Stowaryszenie „CISZA” 
informuje

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Gdyni informuje, że od 1 września 2009 r. 
do 30 czerwca 2010 r. działa punkt konsul-
tacyjno - doradczy dla rodziców mających 
problemy wychowawcze z dziećmi oraz 
dla nauczycieli chcących uzyskać poradę 
dotyczącą problemów związanych z eks-
perymentowaniem, szkodliwym używaniem 
substancji psychoaktywnych oraz uzależnie-
niami chemicznymi i niechemicznymi dzieci 
i ich rodziców.

Punkt jest czynny we wtorki w godz. 
13.30-16.30 przy ulicy Reja 2a.

Informujemy również, że 23.10.2009 r. 
w godz 16.00 - 20.00 oraz 24.10.2009 r. w 
godz. 9.00 - 15.00 odbędą sie zajęcia „Szko-
ły dla rodziców”. Temat zajęć: „Jak lepiej 
porozumiewać się z własnym dzieckiem? 
Jak poprawić kontakt rodzic - dziecko?” 

Zajęcia są nieodpłatne i odbywać się 
będą w siedzibie Ośrodka ul. Reja 2a.  �

Informacja dla rodziców i nauczycieli
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Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pok. 336 wykazu nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w trybie przetargu ust-
nego ograniczonego, położonej w Gdyni przy 
ul. Żwirowej 51, działki gruntu oznaczonej nr 
455/2, objętej księgą wieczystą Sądu Rejono-
wego w Gdyni nr GD1Y/00017303/4, opisanej 
na karcie mapy 13, obręb Gdynia, o pow. 
78 m². Wykaz nr 717/2009/V/M, stanowiący 
załącznik do zarządzenia nr 12364/09/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2009  
roku  wywieszony jest od dnia 19.10.2009 r. 
do dnia 9.11.2009 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista, samodzielny referent w dziale finansowo-
księgowym – 1 etat do obsługi Strefy Płatnego Parkowania
Główne obowiązki: przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat,  podejmowanie gotówki z banku na 
podstawie czeku, odprowadzanie dochodów na rachunek bankowy,  sporządzanie raportów ka-
sowych, przeliczanie pieniędzy z kaset parkomatowych,  przygotowywanie pakietów z pieniędzmi 
do odbioru przez firmę, dekretowanie dokumentów księgowych,  wprowadzanie zadekretowanych 
dokumentów do ksiąg rachunkowych,  kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunko-
wym,  weryfikacja sald kont księgowych z zakresu prowadzonej ewidencji, kontrola wykonywania 
zadań w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,  sporządzanie sprawozdań.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie co najmniej średnie - preferowane o profilu 
ekonomicznym,  minimum 5-letni staż pracy – w tym 2 lata w księgowości. 
Wymagania konieczne:  obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, komu-
nikatywność, znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, umiejętność biegłego 
posługiwania się komputerem, tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych 
(Windows, Office), sprawne redagowanie tekstów, używanie poprawnej polszczyzny.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30 października 2009 r. pod 
adresem: 
Zarząd Dróg i Zieleni,  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista, samodzielny 
referent w dziale finansowo-księgowym”
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: 
(058) 761 20 05.

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 demokratycznego 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 dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w „Biuletynie In-
formacji 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 Zagranicą 
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.

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni 

ogłosił w Zarządzeniu Nr 12382/09/V/O z dnia 13 października 2009 r. otwarty konkurs ofert                                                  
 dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań 

wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży, z zakresu nowych technologii, w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
Przewidywana kwota dotacji 220.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz 
kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w 
Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 
dzień 23 listopada 2009 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych 
pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2009 r. 

Prezydent Miasta Gdyni

w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.),                                          
 ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2010 r.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, realizowanych na rzecz mieszkańców Gdyni i których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż                      
1 stycznia 2010 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2010 roku. Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 
2010 roku wynosi 550 000 zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być większa niż 70 
% całości budżetu zadania przedstawionego w ofercie w tabeli „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów”. Zakłada się możliwość przyznania dotacji 
na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację. Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnioskowana.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 20 listopada 2009 roku (piątek) do godz. 17.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 
Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do 
kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Na ofercie należy wyraźnie zaznaczyć 
iż jest ona kierowana na konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu – zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych 
załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. 3 maja 27/31 lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31 grudnia 2009 r. Oferty można konsultować 
w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: al. Marszałka Piłsudskiego 18, Gdynia, tel. (058) 66 88 166, w godzinach 9.00 -15.00. 
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl

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

W ramach cyklu koncertów JaZz Gdyni 
odbędą się następujące koncerty:

- 27 października, 2009 godz. 19.00 - Klub 
Pokład -  Hunger Pangs Trio w składzie: 

Marek Kądziela - gitara, kompozycja
Tomasz Dąbrowski - trąbka, flugelhorn 

bałkański, microkorg
Rasmus Schmidt - perkusja
Hunger Pangs jest kombinacją nieprze-

ciętnych osobowości muzycznych, nietypo-
wego instrumentarium,  jak też muzyki, która 
choć głęboko tkwi w jazzie, to wybiega poza 
wszelkie granice ogólnie znanych stylistyk.

Bilety: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w 
dniu koncertu do nabycia w Gdyni: Tawerna 
przy klubie Pokład, Jazz Club Charlie, sklep 
muzyczny Puls w Gemini

- 28 października, 2009 - 19.00 - Klub 
Pokład - Kwartet Piotra Wojtasika w 
składzie: 

Piotr Wojtasik - trąbka
Maciej Sikała - sax
Wayne Dockery - kontrabas
John Betsch - perkusja 
Piotr Wojtasik to jeden z najwybitniejszych 

trębaczy w Polsce. Absolwent i wykładowca 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Pierw-
szym znanym zespołem, z którym się związał 
był „New Presentation”, z którym występował 
na Jazz Jamboree’88 oraz nagrał płytę. 

Maciej Sikała Saksofonista tenorowy i 
sopranowy, absolwent Wydziału Jazzu Aka-

demii Muzycznej w Katowicach (1987 rok). 
Laureat wielu nagród. Obecnie współpracuje 
z Kwartetem Wojciecha Niedzieli, Kwarte-
tem Artura Dutkiewicza, Sopot - Hamburg 
Jazz Quintet. Z Janem Ptaszynem Wró-
blewskim i Henrykiem Miśkiewiczem 
Nagrał ok. 30 płyt jazzowych w tym dwie 
autorskie: Blue Destinations (1998) oraz The 
Sheep is Found (2001).

Wayne Dockery współtworzył zespoły 
z takimi wielkimi postaciami światowego 
jazzu jak m. in.: Billy Harper, Kenny Bar-
ron, Archie Sheep, Freddie Hubbard, Art 
Blakey, George Benson, Elvin Jones, 
Billy Higgins, Stan Getz, Joe Henderson, 
Sonny Rollins, Stanley Turrentine, Woody 
Shaw Ronnie Mathews, Randy Brecker, 
Paul Motian, Michael Brecker. 

John Betsch (USA) - perkusista, abso-
lvent Berklee Colege of Music. Uważany za 
jednego z ważniejszych jazzmanów w nurcie 
jazzu nowoczesnego lat 80 i 90. 

Przez lata koncertował i nagrywał z takimi 
tytanami jak: Archie Scheep, Billy Bang 
czy Steve Lacy. Od ponad 20 lat mieszka 
w Paryżu.

Bilety: 30 zł w przedsprzedaży, 40 zł w 
dniu koncertu do nabycia w Gdyni: Tawerna 
przy klubie Pokład, Jazz Club Charlie, sklep 
muzyczny Puls w Gemini. �

JaZzGdyni - kolejne koncerty

Klub Krajoznawców „ BLIZA” 0/M PTTK 
w Gdyni zaprasza na XXII Jesienny Rajd 
Turystyczny w sobotę 24 października 2009 
r. na trasie: Sopot Kamienny Potok – Kolibki 
- Orłowo - meta I ALO, ul. Folwarczna 2. 

Zbiórka o godz. 10.00 SKM Sopot Ka-
mienny Potok. Trasa liczy 7 km.

Uczestnicy zdobywają punkty do odznak 
turystyki kwalifikowanej. 

Powrót około godz.14.00.  �

Wiadomości turystyczne

„Bohema Jazz Club” w Gdyni i Centrum 
Kultury w Gdyni zapraszają 28.10.2009 r.              
o godz. 20.00 na „Bohema Slam Nr 1”.

Slam jest konkursem poetyckim, w którym 
każdy może stanąć w szranki przeciwko 
każdemu. Decyzje o tym, który wiersz jest 
lepszy, każdorazowo podejmuje publiczność. 
Nagroda jest jedna i niepodzielna - 400 zł.

Weź pięć własnych niepublikowanych i 

nienagradzanych wierszy i wyjdź na sce-
nę.

Nie licz na litość - po prostu musisz być 
lepszy!

„Bohema Jazz Club” w Gdyni
ul. Waszyngtona 21 (Centrum Gemini)
Slam poprowadzi Wojciech Boros.
Wstęp wolny! �

Bohema Slam nr 1 - dla poetów

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza        
w Gdyni zaprasza na „Proces” Franza 
Kafki.

24 października 2009 o godz. 19.00 
przeniesiona zostanie do siedziby teatru 
wakacyjna realizacja (premiera 3 lipca 2009 
na Scenie Letniej w Orłowie) spektalu w 
reżyserii Waldemara Śmigasiewicza ze 
Stefanem Iżyłowskim w roli Józefa K.

To niekonwencjonalne i zaskakujące 

przeniesienie na sceniczne deski kulto-
wej powieści  Kafki, będącej fascynującą  
opowieścią o człowieku żyjącym w świecie 
opanowanym przez wszechobecną władzę.  

Absurdalne sytuacje, tajemniczy boha-
terowie, piękne kobiety i nieprzewidziane 
zakończenia wątków wciągają w ten nie-
zwykły świat „Procesu”, gdzie wszystko jest 
możliwe, a główny bohater może być każdym 
z nas… �

Premiera w teatrze Miejskim 
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- do 6.12.2009 r. trwa 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 r. - 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.

Całość uatrakcyjnia nowa oferta edu-
kacyjna w Domku Abrahama. Podczas 
zajęć będzie można poznać tajniki kuchni 
nie tylko od strony kultury materialnej, ale i 
obyczajowości. Na warsztatach kuchennych 
uczestnicy będą mogli wykonać własno-
ręcznie przedmioty z masy solnej, a swoje 
dzieła zabrać na pamiątkę do domu. Naj-
młodszych muzeum zaprasza na zajęcia 
z czytaniem bajek regionalnych, połączo-
ne z twórczym wykonywaniem maskotek, 
przedstawiających ulubionych bohaterów. 
Wszystkich chętnych do poszerzenia wiedzy 
o naszej Gdyni z dawnych czasów zapra-
szamy na zajęcia historyczne. Wystawa 
została zrealizowana przy współpracy Mu-
zeum Miasta Gdyni, Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Oddziału Etnografii oraz osób 
prywatnych.

Wystawy zmienne i stałe można oglądać 
codziennie poza poniedziałkiem w godzi-
nach od 10.00 do 17.00. Wstęp: od wtorku 
do czwartku w soboty i niedziele, bilety w 
cenie: normalny 7 zł i ulgowy 4 zł, w piątek 
wstęp wolny. Więcej informacji: www.mu-
zeumgdynia.pl

***
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.). 

***
Do 27 listopada 2009 roku w godz. 7.00 

- 23.00 w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni 
Orłowie oglądać można prace Nataszy 
Piskorskiej. 

Wstęp wolny.
Realizacje artystki można zaboczyć na 

stronie: http://nataszapiskorska.bloog.pl/ 
***

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 do 11 li-
stopada 2009r. Prace wystawiają: Zbigniew 
Gorlak, Joanna Kamirska Niezgoda, 
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 
właściwościach kreacyjnych, 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.

***
Do 19 listopada b.r. w siedzibie Gdyńskie-

go Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 
3 Maja 27/31 prezentowana 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 do Fotoplasti-
konu Gdyńskiego na wystawę Andrzeja 
Sobieraja, która czynna jest codziennie 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

Prelekcje, wykład, koncert...
Koło Starych Gdynian przy Towarzystwie 

Miłośników Gdyni zaprasza na prelekcję dr 
Jarosława Rusaka nt. Związki Gdyni ze Sta-
nami Zjednoczonymi i Polonią Amerykańską 
w okresie II RP. Prelekcja odbędzie się 28 
paździenika 2009 r. o godz. 16.30 w siedzibie 
TMG przy ul. Władysława IV 51.

***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni 

serdecznie zaprasza w sobotę 24.10.2009r. 
o godz. 17.00 na kolejny wieczór filmowy 
oraz wykład z cyklu „Sylwetki niemieckich 
artystów”. Spotkanie prowadzone będzie w 
jęz. niemieckim w siedzibie Towarzystwa, 
przy ul. Świętojańskiej 132. Wstęp wolny! 
Liczba miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie: 0 513 
37 46 46. Szczegóły: www.tpngdynia.dl.pl.

***
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 

zaprasza na koncert z cyklu „Niedziela Melo-
mana”, który odbędzie się 25 października w 
sali widowiskowej Domu Rzemiosła w Gdyni 
(ul. 10 Lutego 33). Początek, godz. 16.00.

Wystąpią: Agata Bieńkowska – mez-

zosopran, Olga Neczyporenko – fortepian 
oraz KLEZMORET Trio w składzie: Paweł 
Nowak – akordeon, Tomasz Siarkiewicz 
– skrzypce, Dariusz Gutomski – kontrabas. 
W programie koncertu: S. Rachmaninow, M. 
Karłowicz, M. de Falla, J. Brahms, M. Ravel, 
X. Montsalvage oraz muzyka żydowska, bał-
kańska i słowiańska. Prowadzenie koncertu 
– Krzysztof Dąbrowski.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w PTTK 
(ul. 3 Maja 27 w Gdyni) oraz na godzinę 
przed koncertem.

***
„Od frywolnego rokoka po akademicki 

racjonalizm” – taki tytuł będzie nosiło ko-
lejne – siódme Spotkanie ze Sztuką. Klub 
MW Riwiera oraz Centrum Kultury w Gdyni 
zapraszają we wtorek 27 października do 
siedziby Klubu MW (przy ul. Zawiszy Czarne-
go 1 w Gdyni) na godzinę 17.30. Władysław 
Pitala opowie o pejzażystach weneckich, 
akademizmie, artystach takich jak: Watteau, 
Fragonard, Boucher, Chardin, Tiepolo, 
Gainsborough, Reynolds, David, Ingres. 
We wstępie jeszcze kilka słów o baroku. �

Repertuar teatralny
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

24 .10 sb godz . 19 .00 duża scena PROCES 
25 .10 nd godz . 19 .00 duża scena PROCES 
26 .10 pn godz . 9 .00, 12 .00 - LEKCJE W KINIE 
27 .10 wt  godz . 9 .00, 12 .00 - LEKCJE W KINIE, 
28 .10 śr  godz . 9 .00, 12 .00 - LEKCJE W KINIE , 
godz .19 .00 duża scena PROCES 
29 .10 czw godz . 9 .00, 12 .00 - LEKCJE W KINIE , godz . 
19 .00 - PROCES 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
23 .10 pt godz . . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical, 
godz .19 .30 STRASZNE DZIECI, czarna komedia dla 
dorosłych
24 .10 sb godz . 15 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical, 
godz . 17 .00 STRASZNE DZIECI, czarna komedia dla 
dorosłych, godz . 19 .30 SKRZYPEK NA DACHU, musical
25 .10 nd godz . 17 .00 STRASZNE DZIECI, czarna 
komedia dla dorosłych, godz . 19 .00 SKRZYPEK NA 
DACHU, musical
27 .10 wt godz . 19 .00  SKRZYPEK NA DACHU, musical
28 .10 śr godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
29 .10 czw godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical


