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Uwaga! Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy
Jak co roku w dniach Wszystkich Świę-

tych i zaduszek zmieniona jest organizacja 
ruchu praktycznie w całym mieście. ZKM 
przygotował ofertę komunikacji publicz-
nej, która jest, zwłaszcza w tym czasie, 
alternatywą dla samochodów osobowych. 
(szczegółową ofertę prezentujemy na str. 
2 „Ratusza”). Apelujemy do mieszkańców 
oraz osób, które przyjadą na groby bliskich 
do Gdyni, aby korzystali z miejskich środków 
transportu, 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 rejonie 
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. Witomińskiej obowiązywać bę-
dzie „zakaz zatrzymywania się”. 

Natomiast po prawej stronie można bę-
dzie parkować pojazdy. Na odcinku od bramy 
cmentarza do wyjazdu z parkingu będzie 
miejsce umożliwiające tylko zatrzymanie po-
jazdu w celu wysadzenia pasażera. Kierowcy 
mogą parkować swoje pojazdy:

• 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 parkin-
gu 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 podpo-
rządkowanie się do poleceń dawanych przez 
funkcjonariuszy policji. �

R A T U S Z
ISSN 1232-6623

INFORMACJE  RADY  I  PREZYDENTA  GDYNI
30 października 2009 r. - 5 listopada 2009 r. (Nr 925 - rok XVIII)

Tradycyjnie już,  wzorem lat ubiegłych w 
dniach 31.10 – 2.11 (sobota – poniedziałek) 
na trzech gdyńskich cmentarzach komunal-
nych odbędą się kwesty na rzecz Hospicjum 
im. Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Wolon-
tariuszy będzie można spotkać na Witomi-
nie, w Małym Kacku przy ul. Spokojnej i w 
Pierwoszynie. 

Wśród kwestujących będą wolontariusze 
hospicjum, młodzież szkolna z gdyńskich 
gimnazjów, liceów i szkół podstawowych  (III 
LO, V LO, Zespół Szkół Katolickich,  Gim-
nazjum i Liceum Jezuitów, Zespół Szkół 
nr 11, Zespół Szkół nr 8,  Zespół Szkół nr 
15, Gimnazjum nr 11, SP nr 18, Zespół  
Szkół Publicznych w Mostach). 

1 listopada od godziny 12.00 na Cmen-
tarzu Witomińskim kwestować będzie 
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wraz 
ze współpracownikami oraz artyści, dzien-
nikarze, sportowcy: Olga Długońska - ak-
torka Teatru Miejskiego, Jola Słoma i Mirek 
Trymbulak – gdyńscy projektanci mody; 
Przemysław Dyakowski – muzyk, Bartek 
Ława – kapitan drużyny piłkarskiej Arka Gdy-

nia, Przemysław Trytko - zawodnik drużyny 
piłkarskiej Arka Gdynia; dziennikarze: Piotr 
Jacoń - dziennikarz TVN 24, Małgorzata 
Kaliszewska z portalu Trójmiasto.pl, Ma-
rek Kański - Pomorska Kronika Biznesu, 
Renata Moroz - Dziennik Bałtycki, Anna 
Umięcka - Gazeta Wyborcza - Moja Gdynia, 
Sławomir Kitowski – wydawca i Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, a także Ka-
rolina Szwed, Patrycja Kulwińska i Monika 
Głowińska – reprezentantki Polski w piłce 
ręcznej, zawodniczki Vistal Łączpol Gdynia. 
Te osoby dotychczas zadeklarowały udział, 
ale spodziewamy się jeszcze co najmniej 
kilku wspaniałych kwestarzy.

Przypomnijmy, że w ramach ubiegłorocz-
nych Hospicyjnych Dni Listopadowych w 
Gdyni zebrano ponad 68 tys. zł. 

W  kweście uczestniczyło ponad  200  wo-
lontariuszy.Za zebrane fundusze zakupiono 
niezbędny sprzęt medyczny dla podopiecz-
nych hospicjum domowego i stacjonarnego, 
w postaci koncentratorów tlenu, ssaków 
medycznych, drobnego sprzętu medycznego 
i leków. �

Kwesta na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca

XI Zaduszki Jazzowe
3 listopada 2009 roku o godz. 19.00 w 

kościele oo. Franciszkanów, ul. Ujejskiego 
40 po raz XI odbędą się Zaduszki Jazzowe, 
pod patronatem prezydenta Gdyni Wojcie-
cha Szczurka. 

Jak co roku swój udział spontanicznie 
zadeklarowali wszyscy liczący się artyści 
reprezentujący różne gatunki jazzu: od 
dixielandu, swinga, poprzez bluesa do no-
woczesnego jazzu.

Wystąpią m.in.: Romek Badeński, 
Marcin Bożek, Dominik Bukowski, Adam 
Czerwiński, Leszek Dranicki, Przemek 
Dyakowski, Tomasz Gadecki, Michał Gos, 
Piotr Góra, Maciej Grzywacz, Darek Her-
basz, Artur Jurek, Joanna Knitter, Karol 
Kozłowski, Piotr Lemańczyk, Janusz Mac-
kiewicz, Piotr Mania, Wojtek Mazolewski, 
Jaś Rejnowicz jr., Jacek Siciarek, Maciej 
Sikała, Wojtek Staroniewicz, Daniel Speer, 
Tomek Sowiński, Hubert Świątek, Gosia 
Szmuda, Irek Wojtczak,  Adam Żuchowski.  

Wstęp wolny. �

1.11.2009 r.  o godz. 10.30 na cmentarzu 
wojennym w Gdyni Redłowie rozpoczną się 
uroczystości gdyńskiego garnizonu z oka-
zji dnia Wszystkich Świętych. W południe 
uroczystości rozpoczną się na Cmentarzu 
Wojskowym Marynarki Wojennej RP na 
Oksywiu. 

Program uroczystości na cmentarzu 
redłowskim:

- godz. 10.30 - modlitwa ekumeniczna za 
poległych i zmarłych żołnierzy,

- godz. 10.40 - ceremonia złożenia wią-
zanek kwiatów pod pomnikiem głównym 
cmentarza.

Na Oksywiu natomiast o godz. 12.00 roz-
pocznie się msza polowa, po której uczest-
nicy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
głównym cmentarza oraz pod tablicami 
pamiątkowymi. �

1 listopada -                
uroczystości w MW1 listopada 1984 r. przy bramie wejściowej Cmentarza  Witomińskiego  

pojawił się krzyż brzozowy z tablicą „Katyń/Grudzień 1970/ Śp. ks. Jerzy 
Popiełuszko”.  „Nieznani sprawcy” nocą krzyż zabrali. Gdy w kolejnych 
latach krzyż znikał, natychmiast pojawiał się następny – otaczany przez 
gdynian setkami zniczy i biało – czerwonymi  chorągiewkami. 

Chorągiewki z napisem „Naród pamięta” pojawiały się także na gro-
bach symbolizujących w społecznej pamięci  sprzeciw  wobec  dwóch 

totalitarnych systemów. Wtedy pamięć była aktem odwagi.
Dziś bez przeszkód możemy pamiętać o bohaterach wojennych i powojennych poko-

leń. „Gdynia pamięta” także dzisiaj - o Piaśnicy, Katyniu, komunistycznych więzieniach, 
Grudniu’70. Na gdyńskich cmentarzach odnajdziemy groby setek bohaterów. Niech te 
przywołane w ulotce, którą wręczać będą na Cmentarzu Witomińskim harcerze, postaci 
będą symbolem wszystkich losów gdyńskich żołnierzy, marynarzy, inżynierów, harcerzy, 
urzędników, prawników, lekarzy, księży i nauczycieli, którzy żyją we współczesnej pamięci 
i tworzą naszą historię.

W tych szczególnych dniach, odwiedzając groby najbliższych, rozejrzyjmy się wokół i 
zapalmy znicz na mogiłach bohaterskich gdynian, którzy zasłużyli na naszą wieczną pamięć 
i szacunek.

Dajmy świadectwo, że Gdynia pamięta.
                                                                                                        Wojciech Szczurek
                                                                                                          Prezydent Gdyni

Gdynia pamięta

1 listopada 2009 r. u stóp krzyża przy 
Urzędzie Miasta o godz. 19.45 rozpocznie 
się Litania Miast, spotkanie modlitewne, w 
którym uczestnicy z 17 miast polskich łączą 
się m.in. za pomocą telewizji we wspólnej 
modlitwie. 

godz. 19.45 - śpiew zespołu muzycz-
nego,

- godz. 20.00- 20.30 - transmisja telewi-
zyjna z poszczególnych miast,

- godz. 20.37 - procesja światła (zapalenie 
pochodni przez harcerzy)

- godz. 20.45 - śpiew Litanii do Wszystkich 
Świętych

- godz. 21.00 - Apel Jasnogórski i błogo-
sławieństwo kapłańskie. �

Litania Miast 
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Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych 
w Gdyni wraz z Dzielnicowym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni, w ramach 
działalności na rzecz integracji środowiska 
lokalnego, zapraszają mieszkańców Gdyni 
na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 
2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Szkoły  
przy ul. Żeromskiego 31, sala nr 3. �

Śpiewanie pieśni
Z okazji Jubileuszu 80-lecia Szkoły Mu-

zycznej I i II stopnia nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni otrzymali:

1. Ewa Gałecka – dyrektor,
2. Katarzyna Doliwa-Dobrowolska 

– nauczyciel,
3. Grzegorz Karłowicz – nauczyciel,
4. Julita Książkowska – nauczyciel,
5. Joanna Rutkowska-Jarząbkiewicz 

– nauczyciel,
6. Gabriela Kanabaj – nauczyciel. 
Z okazji Jubileuszu 80-lecia Zespołu 

Szkół Mechanicznych nagrody Prezydenta 

Miasta Gdyni otrzymali:
1. Wiesław Sierszyński – nauczyciel,
2. Barbara Śniadek – nauczyciel,
3. Magdalena Kurowska – nauczyciel,
4. Maria Holz – nauczyciel,
Z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu 

Szkół Budowlanych nagrody Prezydenta. 
Miasta Gdyni otrzymali:

1. Krystyna Cichocka – dyrektor,
2. Dorota Borys – nauczyciel,
3. Hanna Raban – nauczyciel,
4. Grażyna Mroczko – nauczyciel. �

Jubileusze okazją do nagród dla nauczycieli

W czwartym kwartale tego roku zostanie 
otwarta linia Rostock - Gdynia - Helsinki. 
Finnlines włączy Rostock do swojej sieci 
serwisów liniowych jako dodatkowy port 
zawinięć dla statków RoPax klasy STAR. 

Obecnie funkcjonujące połączenie liniowe 
z Travemünde przez Gdynię do Helsinek bę-
dzie poprowadzone przez Rostock. Według 
planu linię będą obsługiwać dwie jednostki, 
które regularnie zawiną do wszystkich trzech 
portów trzy razy w ciągu tygodnia.

Podróż statkiem z Lübeck -Travemünde 
do Helsinek trwa 27 godzin. Nowo utworzone 
połączenie z Rostocku skróci znacznie czas 
tranzytu do Gdyni, z której do Helsinek moż-

na będzie dotrzeć w 19 godzin. Natomiast 
podróż z Niemiec do Gdyni potrwa tylko 13 
godzin.  

Dzięki tej zmianie Finnlines zaoferuje 
trzy porty w regionie południowego Morza 
Bałtyckiego jako bramy do i z Finlandii: 
Lübeck-Travemünde - jako port dla regionu 
Europy Zachodniej, krajów Beneluksu i za-
chodnich Niemiec, Rostock - dla południowo-
wschodnich Niemiec i południowo- centralnej 
Europy, a Gdynię - dla ciągów ładunkowych 
z Polski i Europy Wschodniej. 

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej firmy: http://www2.
finnlines.com/  �

Nowe połączenie Rostock - Gdynia - Helsinki

W okresie od 30 października do 2 listo-
pada 2009 r. komunikacja miejska organi-
zowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni na obszarze miasta funkcjonować 
będzie według zmienionych zasad.

Do cmentarzy uruchomione zostaną do-
datkowe linie autobusowe, na których prze-
jazd odbywać się będzie wg taryfy zwykłej 
– wraz ze wszystkimi uprawnieniami do 
przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Na 
tych liniach ważne będą także bilety okreso-
we i metropolitalne. Większość kursów na 
dodatkowych liniach autobusowych wykony-
wana będzie autobusami niskopodłogowymi, 
przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych. 

Piątek, 30 października 2009 r. 
Obowiązywać będą rozkłady jazdy 

ważne w dni powszednie nauki szkol-
nej. 

Dodatkowa oferta: W godzinach 9.00 
- 17.00 zwiększona zostanie częstotliwość 
kursowania autobusów na linii 190 do Cmen-
tarza Witomińskiego (kursy co 7-8 minut). 

Sobota, 31 października 2009 r. 
Obowiązywać będą rozkłady jazdy 

ważne w soboty. 
Zmiany tras:
Ze względu na wprowadzenie jednego 

kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej 
w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) 
i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w 
kursowaniu na tym odcinku pojazdów komu-
nikacji miejskiej autobusy linii 137, 141 i 190 
w obie strony kursować będą ul. Kielecką, 
przy czym kursy tych linii w kierunku Wito-
mina do godz. 8.00 i po godz. 18.00 będą 
wykonywane ul. Witomińską. 

Dodatkowa oferta:
Aby umożliwić dojazd do Cmentarza 

Witomińskiego w godzinach 8.00 – 18.00 
uruchomiona zostanie linia 390 na trasie: 
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 
Lutego (powrót Władysława IV - Jana z 
Kolna) - Władysława IV – al. Marsz. Piłsud-
skiego - Śląska - Witomińska - Cmentarz 
Witomiński. Autobusy linii 390 zatrzymywać 
się będą na wszystkich przystankach linii 
190 na jej trasie. Autobusy będą kursować z 
częstotliwością dostosowywaną na bieżąco 
do liczby pasażerów (co kilka, kilkanaście 

minut, nie rzadziej niż co 15 minut). Opłata 
za przejazd – wg taryfy zwykłej. Dłużej, do 
ok. godz. 17.00, funkcjonować będzie linia 
30. 

Niedziela, 1 listopada 2009 r. – Uroczy-
stość Wszystkich Świętych. 

Obowiązywać będą SOBOTNIE roz-
kłady jazdy. 

Zmiany tras:
Ze względu na wprowadzenie jednego 

kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej 
w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) 
i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w 
kursowaniu na tym odcinku pojazdów komu-
nikacji miejskiej autobusy linii 137, 141, 190 
i 203 w obie strony kursować będą ul. Kie-
lecką, przy czym kursy linii 141 w kierunku 
Witomina do godz. 7.00  będą wykonywane 
ul. Witomińską. 

Dodatkowa oferta:
Aby umożliwić dojazd do Cmentarza 

Witomińskiego w godzinach 6.30–21.30 
uruchomiona zostanie linia 390 – na trasie: 
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 
Lutego (powrót Władysława IV - Jana z 
Kolna) - Władysława IV – al. Piłsudskiego - 
Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. 
Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą 
na wszystkich przystankach linii 190 na jej 
trasie. Autobusy będą kursować z częstotli-
wością na bieżąco dostosowywaną do liczby 
pasażerów (co kilka, kilkanaście minut, nie 
rzadziej niż co 15 minut). 

Opłata za przejazd – wg taryfy zwykłej. 
Ponadto, w godzinach 8.00–17.30, uru-

chomiona zostanie dodatkowa linia autobu-
sowa 305  na trasie: Gdynia Dom Marynarza 
– al. Piłsudskiego – Władysława IV – Jana z 
Kolna – Dworcowa (z powrotem 10 Lutego 
– Władysława IV – Rondo Wzg. Św. Mak-
symiliana) – Podjazd – Morska – Estakada 
Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego 
– Kosakowo – Kosakowo Cmentarz Komu-
nalny. Autobusy linii 305 zatrzymywać się 
będą na wszystkich przystankach linii 105 
na jej trasie, za wyjątkiem przystanków przy 
ul. Gołębiej i Terminalu Promowym. 

Autobusy będą kursować co 10-15 minut. 
Opłata za przejazd – wg taryfy zwykłej. 

Ponadto, w godzinach 10.00 – 17.00, na 

fragmencie trasy linii 173: Gdynia Chylonia 
Dworzec PKP – Kartuska – Morska – Rumia: 
Sobieskiego – Górnicza – Rumia Cmentarz 
Komunalny uruchomiona zostanie linia auto-
busowa 373. Autobusy linii 373 zatrzymywać 
się będą na wszystkich przystankach innych 
linii na jej trasie. 

Autobusy będą kursować co 10-20 minut. 
Opłata za przejazd – wg taryfy zwykłej. 

Funkcjonować będą także linie: 165 
– zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy;  
203 – zgodnie z niedzielnym rozkładem 
jazdy. 

Poza linią 105 zwiększona częstotliwość, 
w godzinach 9.00–17.00 obowiązywać bę-
dzie na linii autobusowej 197 (kursy co 20 
minut) oraz trolejbusowych: 

- 26 i 27 (na obu liniach kursy co 10 
minut). 

Dłużej funkcjonować będzie linia: 
- 30 – do godz. 16.30. 
Zmniejszona oferta:
Nie będą funkcjonować linie bezpłatne 

(hipermarketowe): 01, 04, 06, 07, 08 i 012. 
Z uwagi na dodatkową ofertę połączeń 

Pogórza Dolnego ze śródmieściem Gdyni 
(liniami 105 i 305) w godzinach 9.00–16.30 
rzadziej kursować będą autobusy linii 170 
(kursy co 30 minut), przy czym zgodnie z so-
botnim rozkładem jazdy zostaną wykonane 
wszystkie kursy do/z pętli przy ul. Złotej. 

Poniedziałek, 2 listopada 2009 r. 
Obowiązywać będą rozkłady jazdy 

ważne w dni powszednie nauki szkol-
nej. 

Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza 
Witomińskiego w godzinach 9.00–17.00 
zwiększona zostanie częstotliwość funkcjo-
nowania linii 190 (kursy co 7-8 minut). 

Uruchomiona zostaje także w godz. 8.30 
– 16.30 linia 373 na trasie: Chylonia Dworzec 
PKP – Kartuska – Morska – Sobieskiego 
– Górnicza – Rumia Cmentarz Komunalny 
(kursy co ok. 30 minut). 

W godz. 14.00-16.00 linia 159 będzie 
funkcjonować ze zmniejszoną częstotliwo-
ścią (kursy co 30 minut).

Więcej informacji: www.zkmgdynia.pl �

Funkcjonowanie gdyńskiej komunikacji w dniach zadumy

Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech 
Szczurek zaprasza na projekcje filmu „Mia-
sto z morza” z okazji obchodów Dnia Niepod-
ległości, które odbędą się dnia 11 listopada 
2009 r. w Klubie Filmowym, ul. Waszyngtona 
1, Gdynia /obok stoczni Nauta/ o godzinach 
16.00, 18.00 i 20.00.

Odbiór bezpłatnych zaproszeń na 
poszczególne seanse: Biuro Prezydenta, 
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia , tel. 
(058) 621 80 98, w dniach 4.11.2009 r. do 
10.11.2009 r.  z wyjątkiem soboty i niedzieli 
w godz. 10.00 - 19.00. 

„Miasto z morza” to historia ukazująca 
budowę Gdyni po upływie kilku lat od odzy-
skania niepodległości. �

Film „Miasto z morza” 
11 listopada
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Zarząd Miejskiego Klubu HDK w Gdyni 
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Gdańsku organizują w 
dniu 4.11 br. (środa) w godz. 9.00 - 13.00 
ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Młoda 
krew ratuje życie”. Wszystkich chętnych do 
oddania krwi zapraszamy serdecznie na 
przyszkolny parking X Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni, ul. Władysława IV. �

Młoda krew ratuje życie

Zawodnicy  sekcji pływackiej KS Delfin 
Gdynia z powodzeniem startowali podczas 
IV edycji zawodów EU Swimming Invitatio-
nal, które odbyły się 17-18.10.2009 r. w bel-
gijskiej miejscowości Aarschot. Impreza ta to 
nieoficjalne Mistrzostwa Unii Europejskiej. 

W mitingu brali udział pływacy z 40 klu-
bów, 9 krajów (Węgry, Irlandia, Wielka Bry-
tania, Holandia, Czechy, Szwajcaria, Belgia, 
USA oraz Polska). Był to debiutancki występ 
młodego klubu za granicami kraju. 

W sumie zawodnicy Delfina pływali 
aż w 39 finałach, w których zdobyli 19 
medali. Sztafety zmienne oraz kraulowe 
dziewcząt i chłopców 11 - letnich poprawiły 
rekordy mitingu a Mateusz Arndt dwa rekor-
dy okręgu w kategorii 11 lat na 50 dowolnym 
oraz 200 zmiennym. Dzięki tym czasom 
podopieczny trenera Przemysława Czoków 
został uznany najlepszym zawodnikiem 
zawodów w swojej kategorii wiekowej. Na 
trzecim miejscu w tej klasyfikacji znalazł się 
Błażej Mańczak.

Medaliści oraz finaliści zawodów:
Laura Chalecka 50 grzb, klas, dow - 1 

miejsce, 100 zm - 2 miejsce
Michał Laskowski - 50 grzb - 1 miejsce, 

50 klas, dow 100 zm - 2 miejsce

Natalia Juszczyk - 50 dow - 1 miejsce, 
100 dow - 3 miejsce, 200 dow - 4 miejsce

Mateusz Arndt - 200 zm - 2 miejsce, 
50 dow, 100 mot - 3 miejsce, 100 dow - 5 
miejsce

Alicja Grudnowska - 100 grzb - 2 
miejsce, 200 grzb - 3 miejsce, 200 dow - 5 
miejsce 

Sztafeta dziewcząt - 4x50 dow, zm - 1 
miejsce 

Sztafeta chłopców - 4x50 zm - 1 miejsce 
4x50 dow - 2 miejsce

Kamil Frukacz - 50 dow - 4 miejsce, 200 
dow - 6 miejsce, 100 mot - 4 miejsce

Basia Dalkowska - 100 mot - 4 miejsce, 
200 zm - 5 miejsce

Błażej Mańczak - 200 grzb - 4 miejsce, 
200 dow - 5 miejsce, 100 grzb - 6 miejsce

Arek Zomkowski - 100, 200 grzb - 5 
miejsce, 200 dow - 8 miejsce

Kacper Kunz - 100, 200 klas - 6 miej-
sce

Ola Janssen - 50 dow - 6 miejsce 100 
dow - 5 miejsce

Kuba Leszka 100 klas - 7 miejsce 
Agata Biernacka 100 mot - 6 miejsce. 
Gratulacje. �

Worek medali pływaków Delfina

Spotkanie Piłsudczyków
Związek Piłsudczyków RP przed uroczy-

stościami obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości zaprasza na otwarte spo-
tkanie wszystkich członków i sympatyków 
ruchu Marszałka Józefa Piłsudskiego, które 
odbędzie się 6 listopada br. o godz. 15.00 
- ul. Żeromskiego 31 (budynek IX LO i 
Szkoły Ratownictwa Medycznego). 

Osoby zainteresowane udziałem w spo-
tkaniu i uroczystościach, w celu uzyskania 
informacji szczegółowych, proszone są o 
kontakt: e-mail: golmis@wp.pl lub tel.: 0 501 
011 822. �

W czwartek 5.11.2009 roku w gdyńskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się 
uroczystość wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Przyznaje je prezydent 
RP. Medale otrzymają:

- godz. 13.00: 
Genowefa i Henryk Rutkowscy 60 lat, 

Jadwiga i Stanisław Walczykowie 55 lat, 
Barbara i  Mieczysław Tkaczykowie 55 lat, 
Jadwiga i Zdzisław Michałek 50 lat, Helena 
i Andrzej Leśny 50 lat, Anna i Henryk Kan-
cyrowie 50 lat, Lidia i Adam Narlochowie 50 
lat, Maria i Wiktor Machowscy 50 lat, Róża i 

Henryk Woźniakowie 50 lat, Jadwiga i Zyg-
munt  Jaworscy 50 lat;

- godz.  15.00: 
Joanna i  Edmund Marcinkowscy 50 lat,  

Janina i Stanisław Kreftowie 50 lat, Teresa i 
Franciszek Lidzbarscy 50 lat, Barbara i Ze-
non Drożdż 50 lat, Maria i Stanisław Wrońscy  
50 lat, Cecylia i Kazimierz Strońscy  50 lat, 
Krystyna i Stanisław Łysik 50 lat, Władysła-
wa i Józef Mrozewscy 50 lat, Teresa i  Ludwik 
Krüger 50 lat.             

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

Medale dla małżeństw

Nagroda Literacka Gdynia już w listo-
padzie ponownie będzie gościć swoich 
tegorocznych laureatów. W Teatrze Miejskim 
w Gdyni spotkamy się kolejno z Marcinem 
Świetlickim, Eugeniuszem Tkaczyszynem 
- Dyckim  oraz Marią Poprzęcką. Ponadto 
wieczór z E. Dyckim zwieńczy Nocny Turniej 
Jednego Wiersza.

 - 14.11 godz. 21.00 - Marcin Świetlicki 
prowadzenie: Ireneusz Grin,

 - 21.11 godz. 22.00 - Eugeniusz Tka-
czyszyn - Dycki prowadzenie: Tadeusz 
Dąbrowski po spotkaniu: „Nocny turniej 
jednego wiersza”,  

- 28.11 godz. 16.00, Maria Poprzęcka 
prowadzenie: Jarosław Zalesiński, Kazi-
mierz Nowosielski.

 Miejsce: Teatr Miejski im. W. Gombrowi-
cza w Gdyni

 www.nagrodaliterackagdynia.pl �

Laureaci Nagrody Literackiej w Gdyni

Caffe Anioł, Miejska Biblioteka Publiczna 
i Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 
serdecznie zapraszają na spotkanie z ka-
szubską poetką Ewą Warmowską, które 
odbędzie się 7 listopada o godz. 19.00 w 
Caffe Anioł przy ul. Kilińskiego 6. Spotkaniu 
będzie towarzyszyć wystawa grafiki Barbary 
Warmowskiej. Ilustracja muzyczna: Stani-
sław Buła. Wstęp wolny.

Ewa Warmowska  pochodzi z Miechu-
cina nieopodal Sierakowic. Absolwentka 
Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje jako 
nauczyciel w szkołach podstawowych w 
Szopie i Mojuszu. Od kilku lat naucza języka 
kaszubskiego. Jej pierwszy tomik poezji „Tra-
pë do nieba” (Schody do nieba) ukazał się 
w 2006 roku. Kolejny „Dzéń za dnia;” (Dzień 
za dniem) wydano w 2008 roku. Ostatni 
dwujęzyczny kaszubsko- polski tomik poezji  
„A serce bije jedno...” poetka opublikowała 
w 2009 roku. Ponadto jej wiersze  były pre-
zentowane w Pomeranii oraz Stegnie. Ewa 
Warmowska jest laureatką wielu konkursów 
poezji kaszubskiej. �

Poezja w Caffe Anioł

Kolejny sukces zawodnika WKS Floty 
Gdynia Macieja Gugały na tatami w Jezie-
rzycach! Tym razem Maciej  wywalczył złoty 
medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików  w kategori 73 kg. Zawody odby-
wały się 17.10.2009 r. 

***
21.11.2009 roku WKS Flota, ul. Śmido-

wicza 73 zaprasza na Japan Day, podczas 
którego m.in. odbędą się pokazy takich walk 
jak: JUDO, JU-JITSU, KYOKUSHINKAI, 
KENDO, AIKIDO, JODO, IAIDO. Odbędzie 
się także: Turniej w Judo Dzieci im. W. Sa-
wickiego, Turniej dla Dzieci w Play Station. 
Ponadto będzie można pouczyć się języka 
japońskiego, poznać specjały kuchni japoń-
skiej i podziwiać drzewka bonsai.

Wstęp wolny. �

Sport i relaks                         
po japońsku                   

24 października Gdyński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Marina Gdynia oraz Centrum 
Nurkowania i Turystyki Aktywnej „TICADA” 
zorganizowały Eko-Nurkowy Dzień. Jego 
głównym punktem było podwodne sprzątanie 
przez nurków Portu Jachtowego w Gdyni.

W akcji wzięło udział 46 płetwonurków. 
Po wyznaczeniu akwenów i przygotowaniu 
sprzętu przystąpili do pracy. W sprzątnięciu 
całej podwodnej Mariny nie przeszkodziła im 
nawet fatalna pogoda, ograniczona widocz-
ność i mgła. Dodatkowe utrudnienie stano-
wiło ok. 180 jednostek pływających zacu-
mowanych w porcie oraz zatopione kotwice. 
Dzięki zamontowanej kamerze podwodnej 
można było śledzić pracę nurków na ekranie 
telewizora ustawionego na nabrzeżu. Oprócz 
typowych śmieci – puszek, butelek, znalezio-
no m.in. opony, osprzętowanie jachtowe i… 
okulary lecznicze, po które specjalnie w ten 
dzień przyszedł ich właściciel. 

Każdy z nurków otrzymał pamiątkową ko-
szulkę. Organizatorzy zgodnie przyznali, że 
tym razem znaleziono stosunkowo niedużo 
śmieci, co oznacza, że kultura gdyńskich 
żeglarzy i turystów wzrasta.

Nurkowie zaproponowali także konty-
nuowanie akcji, zwłaszcza przed sezonem 
turystycznym. Pojawili się chętni do sprząt-
nięcia brzegów Zatoki przy plażach w Gdyni 
Orłowie, Redłowie, Śródmieściu i Babich 
Dołach. W trakcie sprzątania dla dzieci zor-
ganizowano konkurs, a zwycięzcy otrzymali 
specjalne książeczki na temat nurkowania 
oraz bilety wstępu do Akwarium Gdyńskiego. 
Można było również obejrzeć plenerową 
wystawę Akwarium Gdyńskiego i Instytutu 
Oceanografii „Życie w Bałtyku”.

Celem akcji była nie tylko ochrona zaso-
bów wodnych, ale również integracja coraz 
liczniejszego środowiska nurkowego i popu-
laryzacja tego sportu. �

Eko-Nurkowy Dzień za nami

Trzecie urodziny Klubu Filmowego „Ri-
wiera” (ul. Zawiszy Czarnego 1) to świetna 
okazja dla wszystkich miłośników kina do  
obcowania z filmem jako dziełem skończo-
nym oraz wnikanie w proces twórczy, śle-
dzenie etapów jego powstawania w ramach 
imprezy pod hasłem: „Film od Kuchni”. Na 
spotkanie z montażystami filmowymi oraz z 
reżyserką filmów animowanych zapraszamy 
4 i 5 listopada o godz. 17.00 do  sali 213.

Wstęp wolny. �

Film od Kuchni 
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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. Wraz z radnymi 
dyżurować 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: 4.11 - Stanisław Skłodowski, 
18.11 - Piotr Rojek, 25.11 - Karol Kozak. 
4.11 w godz. 16.00-17.00 dyżurować będzie 
radny Miasta - Paweł Stolarczyk. 4 i 18.11 
w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

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

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że 

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

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

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych w środę w 
godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wito-
mińskiej 8. Harmonogram dyżurów na m-c 
listopad: 4.11 - Wiceprzewodniczący Zyg-
munt Ziółkowski, 18.11 - Maciej Karmo-
liński, 25.11 - Kazimierz Jarysz. XXII Sesja 
odbędzie się 18.11.(środa) godz. 18.00.

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 rad-
ni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 
17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 5.11 
- Teresa Dyszlewicz, 12.11 - Rafał Daniluk, 
19.11 - Lech Woltersdorf, 26.11 - Ewa Ku-
sio. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje 

mieszkańców o dyżurach radnych w biurze 
Rady, które mieści się przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18, w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz.17.00-18.00 dyżuruje 
przewodniczący Rady M. Bodziński i przed-
stawiciele Straży Miejskiej. 

Radni dyżuruja w godz.17.00-18.00 w 
kazdy poniedziałek: 2.11 radny Marian Wnę-
trzak, 9.11 radna Janina Niwińska-Płocka i 
16.11 radna Barbara Barbarowicz.

***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że 2.11  

w siedzibie rady, ul. Staffa 10 dyżury pełnić 
będą: w godz. 16.00 - 18.00 radna miasta 
Mirosława Borusewicz, 17.00 - 19.00 radny 
dzielnicy Janusz Wohlfahrt, a w godz. 17.00 
-18.00 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: 5.11 - wiceprzewodniczący ZD 

Łukasz Narloch, 12.11 - przewodnicząca 
ZD Danuta Podgórska, 19.11 - Arkadiusz 
Radzimowski, 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 funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

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

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

kańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, 
tel. (058) 665 50 00, e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, na dyżury radnych w każdy ponie-
działek w godz.18.00 - 19.00. W pierwszy 
poniedziałek miesiąca tj. 2.11 w godz.18.00 
- 19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej 
Denis. W drugi poniedziałek miesiąca tj. 
9.11 w godz.18.00 - 19.00 dyżuruje radny 
miasta Gdyni Marek Łucyk. Harmonogram 
dyżurów radnych dzielnicy w miesiącu 
listopadzie br.: 2.11- Beata Undziłło, 9.11- 
Gerard Bastian,16.11- Marta Bejm, 23.11 
- wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Daniel Prieba, 30.11- Anna Czeran. Infor-
mujemy również, że  w każdy poniedziałek w 
godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze 
Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Straży 
Miejskiej.  

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

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

***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro 

Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej 
Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we 
wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w 
godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. 
Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl 

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

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. 
Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. 
w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 
- 12.00 oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. 
I tak 4.11 - Krzysztof Baran, 25.11 - Antoni 
Sterniczuk, 9.12 - Krystyn Barlikowski, 
16.12. - Joanna Olszańska. 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: 4.11 - Łukasz Łasiński,18.11- 
Adam Mordako, 25.11 - Ewa Nowrocka.

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 zaprasza-
my na dyżury strażników miejskich. W każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny 
miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w 
poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, 
czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w 
godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym czasie 
dyżury pełnią: 5.11 - Włodzimierz Sikorski, 
2.11 w godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień. 
5.11 w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy miej-
scy. Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza 
do odwiedzenia nowej strony internetowej 
rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl 
oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres 
e-mail:rada.srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

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

W drugą środę miesiąca podczas dy-
żurów 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 pra-
cownik 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 Przewodniczący Zarządu Je-
rzy Dolata dyżuruje w środę w godz. 16.00 
- 17.00. Wiceprzewodnicząca Kazimiera 
Zaremba we wtorek w godz. 16.00 - 17.00. 
Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści 
się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67 
tel. (058) 620 87 69 czynne jest we wtorek, 
środę w godz. 11.00 - 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

W Centrum Nauki EXPERYMENT...

Dyskusja o wychowaniu
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców zaprasza na konferencję pt. „Bunt 
nastolatka - zagrożenie czy szansa”, która 
odbędzie się 14.11.2009 r. (sobota) w godzi-
nach 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 spotkaniach 
dyskusyjnych jest nieodpłatny. 

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

Czaj - młody, przemiły kocur. Wykastrowa-
ny, zaszczepiony, gotowy do adopcji. Lubi się 
bawić, jest również wielkim pieszczochem. �

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni, ul. 
Rozewska 33 w roku szkolnym 2009/2010 
organizuje po raz drugi Międzyszkolną 
Interdyscyplinarną Olimpiadę „Magellan 
2009/2010” skierowaną do uczniów klas V i 
VI. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją 
wiedzą i umiejętnościami. Zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa w olimpiadzie.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. 

Etap I i II to testy wiedzy, które zawierają 
pytania obejmujące treści programowe z 
zakresu nauczania w szkole podstawowej 
(pytania z języka angielskiego) i treści nad-
obowiązkowe. Etap III to konkurs otwarty 
oparty na zasadach teleturnieju „Jeden z 
dziesięciu”. 

Wszelkie informacje pod adresem szkol-
nym: sp40gdynia@neostrada.pl  �

Wyprawa po wiedzę z Magellanem

Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie 
zaprasza na konferencję: „KULTURA - PO-
DAJ DALEJ - Rozwój edukacji kulturalnej 
w województwie pomorskim” w dniach 5 
- 6 listopada 2009 r. Konferencja adreso-
wana jest do osób działających w obszarze 
kultury. Organizatorzy konferencji wraz z 
zaproszonymi specjalistami chcą poszuki-
wać skutecznych metod edukacji kulturalnej 
dzieci, młodzieży i dorosłych w naszym regio-
nie. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się 
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, drugi 
natomiast w Pomorskim Parku Naukowo  -  
Technologicznym w Gdyni. 

Szczegóły dotyczące konferencji na: 
www.kulturapodajdalej.pl  �

Konferencja                     
„Kultura – podaj dalej”

Seminarium dla nauczycieli 
Centrum Nauki EXPERYMENT serdecz-

nie zaprasza na seminarium „Eksperyment 
metodą efektywnego nauczania”. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
nauczycieli zaprosiliśmy ekspertów, którzy 
przedstawią różne metody pracy z uczniem – 
co ważne – wpisujące się w nową podstawę 
programową. Seminarium odbędzie się 17 
listopada 2009 r. o godzinie 13.00 w Sali 
Koralowej Pomorskiego Parku Naukowo 
- Technologicznego w Gdyni.

Szczegółowy program seminarium oraz 
formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie 
www.experyment.gdynia.pl.

Warunkiem uczestnictwa w semi-
narium jest zgłoszenie udziału do dnia 
10.11.2009r. 

Warsztaty „Migam i mówię” 
W sobotę 7 listopada 2009 Centrum 

Nauki  EXPERYMENT zaprasza na wy-

jątkowe warsztaty dla każdego od 10 
roku życia „Migam i mówię”. Podczas 
warsztatów poznamy: litery alfabetu migo-
wego, nauczymy się podstaw komunikacji 
w języku migowym oraz spróbujemy nadać 
własne komunikaty. Warsztaty odbędą się w 
następujących godzinach do wyboru: 10.30 
- 12.00, 12.30 - 14.00. 

Szczegóły na temat biletów oraz warun-
ków rezerwacji w Aktualnościach na www.
experyment.gdynia.pl oraz pod numerem 
telefonu (058) 735 11 37.

***
Centrum Nauki EXPERYMENT czynne jest 

od wtorku do niedzieli (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00 – 16.00. W środy EXPE-
RYMENT czynny w godzinach 10.00 - 20.00. 

Rezerwacja dla grup powyżej 10 osób, 
tel. (058) 735 11 37, www.experyment.
gdynia.pl. Centrum Nauki EXPERYMENT, 
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, 
al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia – Redłowo 
(teren byłej zajezdni). �

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
Działalności Centrum Kształcenia Mowy za-
prasza dzieci w wieku przedszkolnym  wraz 
z rodzicami na spotkanie ze specjalistami: 
psychologiem, logopedą, oligofrenopedago-

giem 4.11.2009 r. w godz. 16.30 - 18.30 do 
Przedszkola Samorządowego nr 7, Gdynia, 
ul. Władysława IV 56 tel. (058) 620 01 44. 

Diagnoza i ewentualna terapia są bez-
płatne. Program realizowany z funduszy 
gminy Gdynia.  �

Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, 
że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym 
na nw. ulicach:

- ul. Nasypowa – w związku z robotami 
drogowymi do 31.12.2009 r. nastąpi całko-
wite zamknięcie ulicy. Przed zamknięciem 
ul. Nasypowej otwarta dla ruchu drogowego 
została ul. Bosmańska na odcinku od ul. 
Benisławskiego do ul. Unruga,

- ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikor-
skiego do ul. X. Czernickiego w związku z 
robotami drogowymi do 25.11.2009 r. wystą-
pią utrudnienia w ruchu drogowym - nastąpi 
zwężenie jezdni w kierunku Kosakowa do 
jednego pasa ruchu,

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o 
dostosowanie się do wprowadzonej na czas 
zamknięcia – organizacji ruchu. �

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

Koło Gdyńskie Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego serdecznie za-
prasza na comiesięczne spotkanie chorych 
i ich przyjaciół w siedzibie GCOP przy ulicy 
3 Maja 27/32 w sobotę 7 listopada o godz. 
12.00. Zachęcamy gorąco do przybycia 
zwłaszcza osoby niezrzeszone, które po-
trzebują wsparcia i informacji o chorobie. Na 
najbliższym spotkaniu dr neurologii, R.  Sza-
dy, wygłosi prelekcję na temat najnowszych 
leków i sposobów leczenia. Informujemy 
ponadto, że dzięki dotacji Miasta Gdynia 
Koło prowadzi różnorodne formy rehabilitacji 
osób dotkniętych tą chorobą. Więcej na ten 
temat można dowiedzieć się w siedzibie 
przy ul. Czechosłowackiej 3, pok. 407, w 
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 
przedpołudniowych, a także pod numerem 
telefonu (058) 660 81 96. �

Dla chorych na SM           
i ich bliskichMiejska Biblioteka Publiczna serdecznie 

zaprasza do Ośrodka Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej w Gdyni przy al. Marszałka 
Piłsuskiego 18, 4 listopada o godz. 18.00 na 
wykład dr Elżbiety Grot - „W siedemdzie-
siątą rocznicę Piaśnicy”. Wykład poprzedzi 
wstęp poetycki w wykonaniu Idy Czaja.

Spotkanie wzbogaci prezentacja multi-
medialna.

W 1939 roku Niemcy na przełomie 
kilku miesięcy rozstrzelali i zakopali w 
piaśnickich lasach około 12 tys. osób. 

Zamordowanymi były osoby wielu naro-
dowości. Sporą grupę stanowili przedsta-
wiciele inteligencji Pomorza, w tym także z 
Gdyni - nauczyciele, duchowni, urzędnicy, 
twórcy i budowniczy miasta Gdyni. �

Spotkanie w 70. rocznicę Piaśnicy
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Dla seniorów
Zespół Opiekuńczy w Gdyni serdecznie 

zaprasza wszystkich seniorów z terenu 
Gdyni - amatorów Scrabble 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 30.10.2009r.  
pod nr tel. (058) 661 65 26 w godz. od 
10.00 do 12.00 (ilość miejsc ograniczona).

***
„Żyj finansowo! Abc praw konsumenta” - to 

warsztaty dla mieszkańców Gdyni powyżej 
55 roku życia przygotwane przez Stowarzy-
szenie Krzewienia Edukacji Finansowej:

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

11.00  - Klub Seniora w Chyloni, ul. Waw-
rzyniaka 4,

- 9 listopada 2009 roku (poniedziałek) 
godzina 10.00 – Klub Seniora w Orłowie, ul. 
Orłowska 66,

- 16 listopada 2009 roku ( poniedziałek) 
godzina 9.00 - Dom Pomocy Społecznej w 
Gdyni - Redłowie.

Zajęcia w formie warsztatów trwają ok. 
3 godzin.

Udział w warsztatach możliwy wyłącznie 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 
nr tel.: (058) 624 98 72.

Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie: www.skef.pl. �

Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni zaprasza 
młodzież na warsztaty teatralne „Wyjście z 
cienia”. W programie: zabawy integracyjne, 
happeningi, warsztaty taneczne, warsztaty 
muzyczne, spotkania z aktorami, wyjazdy do 
ośrodków teatralnych, ćwiczenia z ciałem i 
gestem, występy przed publicznością.

Projekt warsztatów realizowany i finan-
sowany jest z europejskiego programu 
„Młodzież w działaniu”.

 Miejsce: ul. Śląska 53 (budynek Gdynia 
House). Warsztaty odbywają się we wtorek 
o godz. 16.00. 

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

Hufiec Pracy zaprasza

Wydział Edukacji i Wydział Budynków 
Urzędu Miasta przeniesione zostały już do 
nowej siedziby przy ul. 10 Lutego 24 (były 
budynek PLO). 

Poniżej zamieszczamy numery telefonów 
do sekretariatów obu wydziałów: 

Wydział Edukacji
p. 607 - Sekretariat (058) 668 84 58
Wydział Budynków - III piętro
p. 302 -  Sekretariat  (058) 668 23 00, 

fax (058) 668 23 02.  �

Wydziały UM w nowej siedzibie

Dział Edukacji Teatru Muzycznego w 
Gdyni zaprasza na pierwsze warsztaty roz-
poczynające cykl warsztatów improwizacji 
(technika tańca współczesnego) w sezonie 
2009/2010 „IMPROWIZACJA RUCHOWA”

Warsztaty poprowadzą:
 Jacek Owczarek - choreograf, tancerz 

i pedagog - improwizacja i kontakt impro-
wizacja,

oraz Patryk Zakrocki - improwizator, 
kompozytor, artysta dźwiękowy - skrzypce i 
elektronika (muzyka improwizowana).

Termin imprezy: 13-15 listopada 
2009r.

piątek, godz. - 16.00 – 19.00

sobota, godz. 14.00 – 18.00
niedziela, godz. 10.00 – 15.00.
Poziom - średnio zaawansowany i za-

awansowany
Koszt – 220 zł. Termin przyjmowania 

zgłoszeń – do 6 listopada 2009 r.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na ad-

res: edukacja@muzyczny.org lub zostawić 
na portierni Teatru. 

Wpłaty na konto teatru z dopiskiem IM-
PRO Teatr Muzyczny, Plac Grunwaldzki 1, 
81-372 Gdynia:

41 1030 1508 0000 0008 0109 4007 
Wejście na warsztaty od strony portier-

ni. �

Techniki Tańca Współczesnego -                      
warsztaty w Teatrze Muzycznym 

Gmina Miasta Gdyni

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

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

„II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego                                   
przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni”

W dniu 16.10.2009 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 180255 – 2009 oraz na stronie 
internetowej. Termin składania ofert – do dnia 6.11.2009 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 230,  
Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 600,00 zł można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. 
Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta 
Wójcicka fax. (058) 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl  – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert dotyczących usługi:
usuwania, holowania, parkowania i złomowania pojazdów na terenie Miasta Gdyni, na 
podstawie art. 50 a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z  
2005r., Nr 108, poz.908 z poźn. zm.), Oferta powinna być sporządzona wg formularza ofertowego, 
który można odebrać pod  adresem: Urząd Miasta Gdyni,  ul. al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
81-382  Gdynia, Wydział Dochodów pokój nr  219. 
Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2009 roku o godz. 9.00. Oferty prosimy składać w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usuwanie, parkowanie i złomowanie pojazdów – nie otwierać 
przed 18.11.2009 r. godz.10.00”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2009 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Wydział Dochodów  pok. 322. Kryterium wyboru oferty  stanowi 
cena – 100 %. 
Wymagany termin realizacji zamówienia  od 1.01.2010 r. do 31.12 .2011 r. Pracownikiem upoważ-
nionym do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest Ewa Brzeska – inspektor Wydziału  
Dochodów Urzędu Miasta Gdyni – pokój 219, tel. (058) 668 82 58 w godz. 8.00 – do 16.00.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni i 
Gdyńska Rodzina Katyńska mają zaszczyt 
zaprosić na uroczystość uhonorowania ofiar 
zbrodni NKWD na polskich oficerach (w 
tym porucznika Gustawa Szpilewskiego 
oraz porucznika Zdzisława Spanily), która 
odbędzie się 13.11.2009 r. w Zespole Szkół 
Nr 14 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73.

Uroczystość wpisuje się w ogólnopolski 
program „KATYŃ...OCALIĆ OD ZAPOMNIE-
NIA” polegający na posadzeniu do roku 
2010 21 473 DĘBÓW PAMIĘCI z okazji 70 
rocznicy zbrodni katyńskiej.

Program uroczystości:
- godz. 12.00 - Uroczysta Msza Święta w 

kościele pod wezwaniem  Trójcy Świętej w 
Gdyni Dąbrowie, ul. Nagietkowa 61.

- godz. 13.00 - Koncert w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół Nr 14.

- godz. 13.30 - Symboliczne posadzenie 
,,Dębów Katyńskich” na cześć: Por. Gustawa 
Szpilewskiego zamordowanego w Katyniu,  
Por. Zdzisława Spanily zamordowanego w 
Charkowie.

- godz. 14.00 - Zwiedzanie wystawy 
„Katyń - walka o prawdę”, przygotowanej 
Przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
udostępnionej przez Oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Gdańsku. �

Dęby Pamięci w Zespole Szkół nr 14
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 

Gdyni, ul. Gen. Maczka 1, organizuje spo-
tkania dla mieszkańców Gdyni tzw. „Dzień 
Otwarty”.Celem jest przybliżenie gdynianom 
w jaki sposób  funkcjonuje Dom oraz jakie 
prowadzi zajęcia aktywizujące dla Seniorów. 
Spotkania te odbywać się będą raz w miesiąc 
w godz. 16.00 - 19.00. 

Terminy spotkań: 2 listopada, 7 grud-
nia 2009 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska.  �

Dni otwarte 
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Zapisy do...
Placówka Muzyczna Forte zaprasza 

wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a 
także dorosłych - na zajęcia nauki gry na 
elektronicznych instrumentach klawiszowych 
- keyboard’ach. W ramach zajęć zaintereso-
wani zdobywają praktyczne umiejętności 
gry na instrumentach klawiszowych oraz 
niezbędną do gry wiedzę teoretyczną. Do 
wyboru zajęcia grupowe (max. 3 osobowe) 
2X w tygodniu (45 min.) oraz lekcje indywi-
dualne. Materiały do nauki oraz instrumenty 
w dyspozycji Placówki.

Lekcje odbywają się w budynku YMCA, 
ul. Żeromskiego 26 (przy Pl. Kaszubskim) 
sala 11 (I piętro).

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

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

kiego, hiszpańskiego, włoskiego, francu-
skiego i rosyjskiego, na różnych poziomach 
zaawansowania. Kurs przygotowujący do 
egzaminu FCE!

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

Zajęcia z języka angielskiego także w 
niedzielę!

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

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

***
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców zaprasza na szkolenie pt. „Papie-
rowe cuda na choinkę - jak je przygotować 
razem z dziećmi”, które odbędzie się dn. 
7.11.2009 r. (sobota) w godzinach I grupa w 
godz. 9.00 - 12.15, II grupa w godz. 13.00 
- 16.15. Szkolenie odbędzie się w Gdyni w 
gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów, ul. 
Tatrzańska 35.

Origami to tradycyjna sztuka składania 
papieru, przekazywana z pokolenia na po-
kolenie. Jest ona nie tylko dobrą rozrywką, 
ale także metodą pracy wychowawczej. 
Współcześnie origami proponuje się jako 
formę terapii w pracy z dziećmi oraz jako 
metodę edukacyjną wspierania rozwoju 
dzieci i młodzieży. Origami pobudza układ 
nerwowy oraz integruje podczas składania 
papieru pracę obu półkul mózgowych.

W zajęciach mogą uczestniczyć na-
uczyciele dowolnych poziomów nauczania. 
Uczestnicy zajęć wrócą do domu z umie-
jętnościami, które będą mogli z łatwością 
przekazać dzieciom i popracować z nimi 
przygotowując w domu lub w szkole ko-

lorowe ozdoby choinkowe i świąteczne 
dekoracje. 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie 
uczestnictwa: Centrum Arrupe, ul. Tatrzań-
ska 35, 81 – 313 Gdynia, tel./fax (058) 661 
65 82, e-mail: centrum@arrupe.org, www.
arrupe.org.

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

kursy językowe przygotowane specjalnie 
dla Seniorów. Proponujemy kursy języków 
hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i 
niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskie-
go, każdy kurs na kilku poziomach zaawan-
sowania. 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

***
Kolorowe piłki - w każdy wtorek o godzinie 

17.00 i sobotę o godz. 10.00 prowadzone są 
bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne 
dla dzieci klas II i III szkół podstawowych. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na obiekty 
Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. 
Władysława IV 54. Ciekawe zajęcia na sali 
gimnastycznej będą prowadzili doświadczeni 
nauczyciele ZSSO.

***
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 instrumen-
tach, rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, 
festiwale, koncerty, nagrania studyjne, udział 
w programach telewizyjnych. 

Zajęcia odbywają się w: Wielkim Kacku, 
ul. Nowodworcowa 1, Działki Leśne, ul. Kwi-
dzyńska 15, Chylonia, ul. Rozewska 25/29. 
Tel. kontaktowy: 0 514 841 492, e-mail: 
iwonaguberska@wp.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.
***

 Zapisy na bezpłatne warsztaty z zakresu 
podstaw wizażu, organizowane w ramach 

autorskiego projektu „Poznaj tajniki makija-
żu...Poczuj się piękna...”. Warsztaty odby-
wają się w dwóch grupach wiekowych 25+, 
40+ i prowadzone są przez profesjonalną 
wizażystkę. Szczegółowe informacje pod 
nr tel. 0 608 336 529 lub e-mail: warsztaty.
wizaz@gmail.com

***
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 - Fran-

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

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

***
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
rozpoczął drugi rok swej działalności. Za-
jęcia prowadzone są w języku angielskim 
(wychowawca nie używa języka polskiego) 
i częściowo polskim. 

Bogata oferta zajęć dodatkowych jak 
rytmika, gimnastyka korekcyjna, plasty-
ka, balet, edukacja teatralna, warsztaty 
kulinarne. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania przedszkolnego 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla  dzieci 
w wieku 2,5 - 5 lat. 

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

***
Szkoła ratownictwa wodnego BORN TO 

RESCUE ogłasza nabór na kurs na stopień 
Młodszy Ratownik WOPR. Kurs jest oka-
zją na poprawienie kondycji, umiejętności 
płytwackich oraz nauczenia się pierwszej 
pomocy. 

Więcej informacji udzieli kierownik szko-
lenia : Instruktor WOPR Jan Teleżyński, tel. 
0 698 099 506, www.ratownik-wopr.pl �

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert          

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego na realizację zadania: 

Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom  

w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2011 r. 
Przewidywana kwota dotacji 25.000 zł w 2010 r. i 26.500 zł w 2011 r.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria sto-
sowane 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. Termin składania ofert ustala się na 1 grudnia 2009 
roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. 10 Lutego 24 
(pokój 503) lub w Kancelarii Ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
do dnia 15 grudnia  2009 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na 
temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 668 25 05. 

Uwaga, organizacje pozarządowe

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

publicznego na wsparcie realizacji zadania: 

 Profilaktyka przez sport 

w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
Przewidywana kwota dotacji 30.000 zł w 2010 r.
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 Pozarzą-
dowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 1 grudnia 2009 roku do godziny 
10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ( pokój 503) lub 
w Kancelarii Ogólnej UM. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 
grudnia 2009 r. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat 
konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 668 25 05. 



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 925	 Gdynia, 30 października 2008 r. - 5 listopada 2009 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. 
Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię.  

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

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

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu!
W Gdyni grupy rodzinne Al – Anon spo-

tykają się:
- „ Bezpieczny  brzeg”, środa godz. 18.00, 

Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka 
katechetyczna), ostatnia środa miesiąca 
mityng otwarty,

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

***
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.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

MED-ACTIV, Gdynia - Działki Leśne, ul. 
Warszawska 41/1, tel. (058) 66 444 00,

Gdynia - Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 
(058) 629 29 20. www.med-activ.pl

***
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.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44, oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii. Program sponsoro-
wany przez NFZ. Bezpłatne badanie przy-
sługuje Paniom (rocznik od 1940 do 1959), 
które nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie 
mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną 
chorobą nowotworową piersi.

Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00. 
Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: (058) 78 11 827 (w 
godzinach   7.00 – 12.00), (058)  78 11 829     
(w godzinach 12.00 – 16.00).

***
„NZOZ Przychodnia Or łowo”,  u l . 

Wrocławska 54, zaprasza mężczyzn w 
wieku 50 - 60 lat, mieszkańców Gdyni,  
na bezpłatne badanie w celu wczesne-
go wykrycia raka gruczołu krokowego. 

F inansu je  Urząd Mias ta  Gdyn i . 
Rejestracja  tel. (058) 668 04 12.  �

Na zdrowie

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
zaprasza na II edycję Szkolenia dla Lekarzy 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Temat : „Problemy medyczne z pacjentem 
uzależnionym lub nadużywającym substancji 
psychoaktywnych w praktyce lekarza”.

Program:
1. Podział  substancji psychoaktywnych.
2. Szybka identyfikacja osoby z pro-

blemem nadużywania lub uzależnienia od 
substancji  psychoaktywnych.

3. Zaburzenia psychiczne w uzależnie-
niach od substancji psychoaktywnych w 
praktyce lekarza  POZ  ( zaburzenia nastroju, 
zaburzenia lękowe, bezsenność ).

4. Niepowodzenia w leczeniu  niektórych 
schorzeń somatycznych jako wynik nie-
rozpoznanego uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych.
5. Leczenie zespołów abstynencyjnych  

wywołanych uzależnieniem  od alkoholu  lub 
benzodwuazepin – praktyczne wskazówki.

6. Możliwości dalszego pokierowania 
pacjenta uzależnionego ( krótka ocena stanu 
psychicznego, skierowanie do odpowiednich 
placówek).

Miejsce szkolenia: Przychodnia Lekarska 
Euromedicus, Gdynia, ul. Czechosłowacka 
3, sala konferencyjna.

Prowadzący: Lek. Agnieszka Kopczyń-
ska – Stawicka  - specjalista psychiatrii.

Termin: 9 listopada 2009 r.
Czas trwania szkolenia: 13.00 – 15.00.
Szkolenie jest finansowane ze środków  

Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. �

Szkolenie dla lekarzy

Zrealizowane projekty z UE dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje 

projekty współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego:

1. „Nie przegap” – skierowany do osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach 
projektu przeprowadzony został nabór na 
szkolenia:

-„Pisanie, wdrażanie i zarządzanie pro-
jektami współfinansowanymi z UE”, „Nowo-
czesny magazynier”, „Kurs księgowości”, 
„Barman-kelner”, „Przedstawiciel handlowy”, 
„Sprzedaż przez Internet z projektowaniem 
stron www”. W ramach szkoleń przeszko-
lono 50 osób bezrobotnych. 

- „Wyjdź z cienia” – skierowany do 
bezrobotnych kobiet zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. 
Aktualnie odbywają się staże u pracodaw-
ców po szkoleniu: „Pracownik biurowy z 
obsługą komputera” oraz „Opiekunka do 
osób starszych i niepełnosprawnych”. W 
ramach szkoleń przeszkolono 30 osób 

bezrobotnych. 
2. „Od dzisiaj mów do mnie szefie” 

– skierowany do osób bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gdyni. W ramach projektu uczestnicy 
po odbytym szkoleniu „Jak założyć własną 
firmę” otrzymali jednorazowe środki na zało-
żenie działalności gospodarczej. Przyznano 
39 dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 
realizuje projekty konkursowe skierowane do 
kluczowych pracowników PUP.

1. „Doradca na plus” – celem projektu 
jest podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
pozostających bez zatrudnienia poprzez 
rozszerzenie usług doradczych.

2. Umysłowa gimnastyka urzędnika 
– celem projektu jest lepsze dostosowanie 
instytucji rynku pracy do rosnących potrzeb 
w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 
poprzez odbyte przez pracowników szkole-
nia. �

Polski Związek Wędkarski Koło Gdynia 
Port oraz Młodzieżowy Klub Ekologiczno 
- Wędkarski REX zapraszają  uczniów z 
klas I -VI do wzięcia udziału w zajęciach IX 
Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej.

Spotkania w soboty od godz.12.00 do 
14.00 w Siedzibie Koła, Gdynia port przy  
ul. Rotterdamskiej 13. Program zajęć: za-
jęcia teoretyczne o tematyce wędkarskiej, 
życie ryb, poznawanie roślinności wodnej 
oraz wiadomości o zwierzętach żyjących 
nad wodą, zajęcia praktyczne nad wodą, 
wycieczki wędkarskie, biwak wędkarski, 
obóz wędkarski, wędkarstwo rzutowe, za-
wody wędkarskie. Po ukończeniu Szkółki 
Wędkarskiej uzyskanie Karty Wędkarskiej. 
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani Instruk-
torzy Wędkarstwa Popularnego.

Szczegółowe informacje: Sylwester 
Ostapiak tel. kom 0 500 307 805. �

Dla adeptów wędkarstwa 

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 2009 roku godz. 
17.00 Filia nr 14 Gdynia Karwiny, ul. Brze-
chwy 3/5. Wstęp wolny!  �

Teatrzyk w bibliotece

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

Charytatywny Bal 
Sylwestrowy
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                     
na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2010 roku

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania jest Gdyński Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w 
roku 2010 (poczynając od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek spor-
towych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :

na łączną kwotę 1.200.000 zł. 
Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 
Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w 
terminie do dnia 20 listopada 2009r do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina 
dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub 
innemu przewoźnikowi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 grudnia 2009 roku. 
Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego  www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR  www.gosirgdynia.pl oraz 
na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota przeznaczona na dotacje w 2010 r. (w złotych)
1  gimnastyka artystyczna 60 000
2  judo 75 000
3 kolarstwo 6 000
4 koszykówka 70 000
5 lekka atletyka oraz biegi na orientację i radioorientacja sportowa 100 000
6 piłka nożna 330 000
7 piłka ręczna 70 000
8 piłka siatkowa 70 000
9 pływanie i pływanie w płetwach 42 000

10 rugby, w tym rugby 7 37 000
11 sport motorowy 15 000
12 sporty siłowe 25 000
13 sporty walki 30 000
14 strzelectwo sportowe 25 000
15 sztuka walki 15 000
16 tenis stołowy 20 000
17 tenis ziemny 20 000
18 żeglarstwo 175 000
19 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 15 000

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 718/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12365/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2009r. - nieruchomości położonej 
przy ul. Lotników o powierzchni 300 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 jako część działki nr 255/26, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzier-
żawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
2. Nr 726/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12459/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. - nieruchomości położonej 
przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 5300 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, obręb Gdynia, przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
3. Nr 727/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12460/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. - nieruchomości położonej 
przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 745 m², oznaczonej na karcie mapy KM 85 jako część działki nr 22/1, obręb Gdynia, przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.  
4. Nr 728/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12461/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. - nieruchomości położonej 
przy ul. Orląt Lwowskich o powierzchni 39 m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 jako część działki nr 306/8, obręb Gdynia, przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.  
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 22.10.2009 r. do 12.11.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wę-
glowej cz.dz.nr 105/1 km.119 o pow. 2300 m² 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 
1 roku. Wykaz wywieszono na okres od dnia 
22.10.2009 r. do dnia 11.11.2009 r.

GCWP - Jesteś przedsiębiorczy? 
Masz potencjał? Chcesz założyć działalność 
gospodarczą? Zgłoś się do nas - Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Gdy-
nia, ul. Świętojańska 141, tel. (058) 625 76 14, 
625 76 16, 625 76 19, fax: (058) 625 76 13, 
www.przedsiebiorczagdynia.pl, e-mail: biuro@
gcwp.gdynia.pl

Gmina Miasta Gdyni

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

głasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro                                              
 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania                     

pn.: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni                                                                  
wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP nr 184309 -2009 w dniu 21.10.2009r. 
oraz na stronie internetowej UM. Termin wykonania całości zamówienia 9 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z 
siedziby Zamawiającego (pok. 238A – Wydział Inwestycji) lub pobrać ze strony internetowej www.
gdynia.pl/bip/uslugi. Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta Gdyni). Termin składania ofert upływa w dniu 9.11.2009 r. do godz.  11.00. Otwarcie 
ofert odbędzie się 9.11.2009 r. godz. 11.30 w pok. nr 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 
67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z jest Wanda Strzyżewska, fax (058) 668 83 02, Wy-
dział Inwestycji.
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Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert                                          
 dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku                                                  
 o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 

na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” 
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu 
wolnego osobom powyżej 55 roku życia, m. in. w formie spotkań w klubie seniora, warsztatów, 
pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń budujących sprawność oraz innych 
działań realizujących cele określone w warunkach konkursu.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni, w terminie między 1 stycznia 
2010 roku, a 31 grudnia 2010 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 330.000 zł. 
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 23 listopada 2009 roku do godziny 
15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 
9.00 – 15.30.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €              
na robotę budowlaną: „Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni”

W dniu 20.10.2009 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 182339 – 2009 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert 
– do dnia  10.11.2009 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 230,  Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 300,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na 
stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są: Bartosz 
Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl  – Wydział Inwestycji.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 

poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora,  podinspektora,  referenta  działu dróg x 1 etat
Główne obowiązki: prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich, inwentaryzacja mienia komunalnego w zakresie dróg i obiektów inżynierskich, 
udział w odbiorach robót drogowych i obiektów inżynierskich.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:  wykształcenie wyższe  techniczne inż. budownictwa – preferowana specjalizacja drogowa lub student V roku 
budownictwa specjalizacji inż. lądowej, lub wykształcenie średnie techniczne: budowlane, specjalność drogowa.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30 października 2009 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98,  
81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA INSPEKTORA, PODINSPEKTORA, REFERENTA  DZIAŁU DRÓG”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie 
rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu 
konkursu. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 00.

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

Prezydent Miasta  Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na 
IV piętrze przy pokoju 428 – wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do wydzierżawienia na 
okres: do 3 lat  - położonych w Gdyni:
- przy ul. Bosmańska/Algierska o pow. 187 
m², stanowiącej cz. dz. 313 oznaczonej na 
karcie mapy KM 125 obręb Gdynia. KW 3446. 
Przeznaczenie  przedmiotu   dzierżawy: dział-
ka przydomowa. 
- przy ul. Rybaków o pow. 11.200 m² sta-
nowiącej cz. dz. 41/3 oznaczonej na KM  
36 obręb Gdynia. KW 4601. Przeznaczenie  
przedmiotu  dzierżawy: pole  uprawne- uprawy 
jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 
21.10.2009 r. do 12.11.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert dotyczących:
świadczenia usług wyceny samochodów przejmowanych przez Gminę na podstawie art. 50 a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym ( Dz. U. z  2005 r., Nr 108, poz.908 z poźn. zm.). Oferta powinna być sporządzona wg formularza ofertowego, który można odebrać 
pod adresem: Urząd Miasta  w Gdyni,  al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382  Gdynia, Wydział Dochodów pokój nr 219.
Termin składania ofert upływa  18.11.2009 r. o godz. 9.00. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wycena samochodów przej-
mowanych przez Gminę – nie otwierać przed 18.11.2009 r. godz.10.00”.  Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada  2009 roku o godz. 9.00. 
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Wydział Dochodów  
pok. 322.  Kryterium wyboru oferty  stanowi cena – 100 %. Wymagany termin realizacji zamówienia 01.01.2010 r. do 31.12 .2011 r. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest Ewa Brzeska – inspektor Wydziału  Dochodów Urzędu Miasta 
Gdyni – pokój 219 , tel. (058)  668 82 58 w godz. 8.00 – do 16.00.
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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

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 
1 zaprasza w dniach 30.10 - 31.10 na Hal-
loween z Davidem Lynchem w tle.

Program: 30.10.2009 r. godz. 20.00 Dra-
bina Jakubowa, 31.10.2009 r. godz. 19.00 
Nadja, godz. 20.45 Głowa do wycierania.

Bilety:  20 zł - karnet cały,15 zł - karnet 
sobota,10 zł - film.

Halloweenowe seanse to trzy propozycje 

filmowe, którym przewodzi postać Davida 
Lyncha - jednego z najbardziej znanych 
współczesnych wizjonerów kina. Obok 
wampirycznego horroru, przypominającego 
atmosferą filmy tego reżysera i „Drabiny 
Jakubowej” - thrillera przepełnionego kosz-
marnymi wizjami, pojawi się pełnometrażowy 
debiut autora „Dzikości serca”, czyli „Głowa 
do wycierania” („Eraserhead”). �

W Klubie Filmowym

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                     

części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XXXII/715/09  z dnia 27 maja 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki 
Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki obejmującego tereny oznaczone symbolami 036 MN1, MW2; 091 
ZP; 135 KD-D 1/2; 041 MN2; 112ZL, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
9.11.2009 r. do 8.12.2009 r. w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, 
ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.11.2009 r., o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia 
i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2009 r. 
                                                                                                                     Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                                     dr Wojciech Szczurek

Wiadomości turystyczne
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące wy-
cieczki turystyczne:

- Tropikalna Wyspa – największy w Eu-
ropie park rozrywki pod Berlinem w terminie 
4 - 6.12.2009 r.;

- Jarmark Świąteczny w Berlinie (We-
inachtsmarkt) w terminie 12-13.12.2009 r.;

- Zimowy Obóz Narciarski dla dzieci 
i młodzieży w Tatrach w terminie 13-
26.02.2010r.

***
Klub narciarski „Fala” przy Oddziale 

Morskim PTTK w Gdyni oraz MKT „WATRA” 

zapraszają na wyjazd narciarski do Livigno 
w Alpach Włoskich „Free Ski” w terminie 4 
- 13.12.2009 r.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz 

MKT „WATRA” zapraszają na następujące 
kursy:

- na opiekuna kolonijnego, zajęcia w 
dniach 11 - 13.12.2009 r., 19 - 20.12.2009r.

- na kierowników placówek wypoczynku 
dzieci i młodzieży w terminie 10.01.2010 r.

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

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 
Seminarium pt. „Odkrywanie potencjału 
zawodowego i wykorzystanie go na rynku 
pracy”, na które zapraszamy 4 grudnia 2009 
r. w godz. 10.00-14.00 do sali 105 Urzędu 
Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 
52/54. Główne uroczystości z nadaniem KM 
CKU Sztandaru odbędą się 4 grudnia 2009 
roku od godziny 15.00 w Muzeum Miasta 
Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1. Osoby za-

interesowane udziałem w uroczystościach 
prosimy o kontakt z sekretariatem KM CKU 
tel./fax  (058) 623 04 52, e:mail: kolegium-
miejskiewgdyni@neostrada.pl, http: www.
kolegiummiejskie.info

***
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-

wawczy nr 2 w Gdyni serdecznie zaprasza 
byłych pracowników oraz absolwentów  
na uroczysty jubileusz 25-lecia, który roz-
pocznie  się w środę 18 listopada 2009 
roku o godzinie 10.00 w obecnej siedzi-
bie ośrodka przy ul. Energetyków 13. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu (058) 621 95 10.  �

Jubileusz
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1�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

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.

- tylko do 31 października 2009 r. - Ma-
larstwo marynistyczne ze zbiorów Muzeum 
Miasta Gdyni - na poziomie antresoli 46 
obrazów ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. 
Tematyka eksponowanych prac dotyczy mo-
rza - 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 Gdy-
nia Kazimierza Pochwalskiego powstał 
w 1902 r., najmłodsze prace Zbigniewa 
Szczepanka i Stanisława Janusza Janow-
skiego namalowane zostały w latach 80. XX 
w. Wystawa 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 własnoręcz-
nie przedmioty z masy solnej, a swoje dzieła 
zabrać na pamiątkę do domu. Najmłodszych 
muzeum zaprasza na zajęcia z czytaniem 
bajek regionalnych, połączone z twórczym 
wykonywaniem maskotek, przedstawiają-
cych ulubionych bohaterów. Wszystkich 
chętnych do poszerzenia wiedzy o naszej 
Gdyni z dawnych czasów zapraszamy na 
zajęcia historyczne. Wystawa została zre-
alizowana przy współpracy Muzeum Miasta 
Gdyni, Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Oddziału Etnografii oraz osób prywatnych.

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

***
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.). 

***
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 2009 r. 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 zaskakują-
cymi materiałami stosując technikę kolażu 
czy papieru czerpanego. Papier czerpany 
jest dla niektórych plastyków jednym z 
najważniejszych środków wyrazu. Lekki, o 
znakomitych właściwościach kreacyjnych, 
a jednocześnie mocny z możliwościami 
kształtowania i utrwalania formy. 

To wszystko można zobaczyć własnie 
na wystawie „PAPIER” w naszym lokalu 
artystycznym TYGIEL.

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

***
Do 19 listopada br. 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 i 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 r.

***
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

Repertuar teatralny
YMCA Gdynia bardzo serdecznie zapra-

sza na wykłady z cyklu: latarnie morskie 
wybrzeża polskiego. Wykład poprowadzi: 
Apoloniusz Łysejko, hydrograf, komandor, 
aktywny miłośnik latarni morskich. Spotkanie 
odbędzie się w budynku YMCA przy ul. Że-
romskiego 26 w Gdyni 16 listopada 2009 w 
godzinach od 15.00 - 16.30 w sali nr 18.

***
Gdyńska YMCA zaprasza na spotkanie 

z dyrektorem placówki  ING Bank Śląski 
S.A.  Andrzejem Neufeld, który poprowadzi 
wykład na temat: „Bezpieczeństwo posługi-
wania się produktami bankowymi”. Spotka-
nie odbędzie się w budynku YMCA przy ul. 
Żeromskiego 26 w Gdyni 6 listopada 2009 
w godzinach od 10.00 do 12.00.

***
Gdyńska YMCA zaprasza wszystkich 

zainteresowanych gdynian na wykład prof.
dr hab. Tadeusza Palmowskiego.

Tematem wykładu jest: Peru - Boliwia 
- Chile. Wykład odbędzie się 9 listopada 
2009r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w 
Sali ON w budynku Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marsz. Pił-
sudzkiego 46 w ramach zajęć Gdyńskiego 

Uniwersytetu III wieku.
***

28.10.2009 r. środa o godz. 18.00 w 
Zespole Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 
60, Gdynia-Chwarzno wystąpi: Kwartet 
Klarnetowy w składzie: Maciej Nowakow-
ski, Jakub Kubala, Krzysztof Biernacki, 
Grzegorz Grzeszczyk. W programie koncer-
tu między innymi: Astor Piazzola – „Historia 
Tanga”, W. A. Mozart – Uwertura do „Wesela 
Figara”, Jean Francaix – „Petite quartour” 
oraz uczennica szkoły: Sylwia Dudziak 
- skrzypce. Wstęp wolny.

***
W środę, 4 listopada o godz. 20.00 od-

będzie się w Bohema Jazz Club (Gemini) 
koncert gitarowy zespołu BLUES ROCK 
GUITAR DUO (w składzie Piotr Szerszeń i 
Michał Michalak). Wstęp: 10 zł.

***
Gdyńskie Impresje Muzyczne 2009 – Sala 

Concertino - w piątek, 30.10.br. o godz. 
19.00 w Sali Concertino rozpocznie się reci-
tal fortepianowy. Wystąpi Radosław Kurek 
- wybitny pianista z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. W programie Haydn, Chopin, 
Schubert. 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej
29.10 czw godz. 19.00 Skrzypek na dachu
30.10 pt godz. 19.00 Siostrunie
31.10 sb godz. 19.00 Siostrunie
3.11 wt godz. 11.00 Piękna i bestia, godz. 
18.00 Straszne dzieci
4.11 śr godz. 11.00 Piękna i bestia, godz. 
18.00 Straszne dzieci
5.11 czw godz.11.00 Piękna i bestia, godz. 
18.00 Straszne dzieci
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
29.10 czw godz. 9.00 - Lekcje w kinie, godz. 
12.00 - Lekcje w kinie, godz. 19.00 Proces 
30.10 pt godz. 9.00 - Lekcje w kinie,  godz. 
12.00 - Lekcje w kinie 
3.11 wt godz. 10.00 Marzenia do spełnie-
nia 
4.11 śr godz.10.00 Marzenia do spełnienia 
5.11 czw godz.10.00 Marzenia do spełnienia, 
godz. 19.00 Mężczyźni na skraju załamania 
nerwowego 

Wykłady, koncerty


