
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

28 października 2009 r. Gdynia została 
uhonorowana kolejną nagrodą. 

Miasto zostało laureatem VII  edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy 
projekt samorządu terytorialnego na rzecz 
środowisk osób niepełnosprawnych „RÓW-
NE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP” (kate-
goria powiaty). Nagrodę otrzymał  projekt 
„Aktywni zawodowo” – program promocji 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i z zaburzeniami psychiczny-
mi w Gdyni. Organizatorem konkursu był 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. „Aktywni zawodowo” 
to nowatorski w skali kraju program, reali-
zowany wspólnie przez miasto i organizacje 
pozarządowe. Jego celem jest aktywizacja 
i  ułatwienie powrotu na rynek pracy bezro-
botnym, osobom z urazami psychicznymi 
lub niepełnosprawnym, a także osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu tworzone są miejsca 

pracy dla osób niepełnosprawnych, które 
uzyskują dzięki temu nie tylko szansę 
zatrudnienia, własny dochód, ale również  
możliwość integracji społecznej. Projekt 
uświadamia także społeczeństwu, że osoby 
niepełnosprawne mają nie tylko prawo do 
godnej pracy, ale również sprawdzają się w 
tej roli. W ramach projektu w kwietniu 2007 
r. we współpracy z gdyńskim kołem Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym uruchomiono punkt kserogra-
ficzny w Urzędzie Miasta Gdyni. Obecnie 
pracuje w nim 10 osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, które wcześniej ukończyły 
warsztaty terapii zajęciowej. 

Z kolei w październiku 2008 r. otworzono 
Bar Szkolny „Promyczek” przy ul. Morskiej 
97. Prowadzi go Gdyńska Spółdzielnia 
Socjalna „PROMYK”, powstała z inicjatywy 
gdyńskiego stowarzyszenia o tej samej 
nazwie. Za kwotę 820 tys. zł, którą wyłożyło 
miasto, bar został wyremontowany i wyposa-

żony. Obecnie spółdzielnia zatrudnia w nim 
24 osoby, w tym 21 niepełnosprawne. Bar 
cieszy się ogromną popularnością, wydając 
codziennie około tysiąca obiadów. 

Działania realizowane przez miasto oraz 
gdyńskie organizacje pozarządowe sta-
nowią element systemu, który ma na celu 
ograniczanie zjawiska wykluczenia spo-
łecznego. Jego częścią są warsztaty terapii 
zajęciowej dla 120 osób, przygotowujące 
uczestników do podjęcia pracy. Nagrodzone 
w konkursie przedsięwzięcia o charakterze 
gospodarczym to kolejny krok w budowaniu 
szerokiej oferty zatrudnienia dla osób niepeł-
nosprawnych.

Nagrodę w wysokości 120 tys. zł Mia-
sto zamierza przeznaczyć na utworzenie 
nowej spółdzielni socjalnej, w której za-
trudnienie znajdą osoby niepełnosprawne 
i zagrożone wykluczeniem społecznym. �

Kolejny laur dla Gdyni równych szans

Zbliża się Święto Niepodległości. Niech 
nasze miasto tego dnia wygląda uroczyście. 
To zależy także od każdego z nas!

Podajemy listę punktów, w których 
można kupić w Gdyni flagi narodowe: 
FHU Elżbieta S. Maciejak „PAMIĄTKI” ul. 10 
Lutego 28; Hala targowa, ul. Wójta Radtkego 
36/40  Art. Szkolne Box nr 11; Urząd Miasta 
Gdyni (Kiosk), al. Marsz. Piłsudskiego 52/54;  
Informacja turystyczna (hal dworca Gdynia 
Główna); Sklep „Desant” ul. Portowa 4;  PHU 
„CLIPPER” al. Jana Pawła II 11; HDS Polska 
(Multikino) al. Jana Pawła II 14; „CEPELIA” 
ul. Świętojańska 2/4; „ARS CHRISTIANA” ul. 
10 lutego 35; Sklep harcerski „DRUHNA” ul. 
10 lutego 23;  Sprzedaż hurtowa: POLUS, ul. 
Sucharskiego 11/A/4, 81-157 Gdynia, tel/fax: 
(058) 782 76 17, tel: (058) 625 37 27. �

Tu kupisz flagi!

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na 91. Gdyńskie Urodziny Niepodległej, 11 listopada 2009 r.
W programie obchodów Święta Niepodległości:

- godz. 10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele NMP Królowej Polski 
- godz. 11.00 - Jesienny Bieg Niepodległości - Bulwar Nadmorski. Bieg ten jest podsumowaniem 

największej imprezy biegowej w Trójmieście, czyli cyklu Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych, w 
którym wystartowało w tym roku niespełna 3 000 biegaczy z całego kraju i wielu zakątków Europy. 
Zapisy do biegów młodzieżowych w Jacht Klubie „Kotwica” a do Biegu Głównego w Cafe Contrast od 
godziny 9.00. Szczegóły: www.gosirgdynia.pl

-  godz. 12.00 - Gdyńska Parada Niepodległości ul. 10 Lutego pod płytę Marynarza (zbiórka o godz. 
11.30, Plac Gdynian Wysiedlonych)

- godz. 12.30 - złożenie kwiatów na płycie Marynarza Polskiego 
- godz. 20.00 - Kabaretowa Noc Listopadowa - Gdynia 2009 - Teatr Muzyczny (impreza bileto-

wana). Transmisja na żywo w TVP 2. (Szczegółowe informacje o imprezie zamieszczamy na str. 12 
„Ratusza”).

***
Inne atrakcje przygotowane na Gdyńskie Urodziny Niepodległej to: 
- Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia z okazji Święta Niepodległości, który odbędzie się 10 listopada br. od godz. 19.00 w koście-

le NSPJ przy ul. Armii Krajowej w Gdyni. W programie arcydzieła polskiej muzyki klasycznej, w tym również utwory Krzysztofa Pende-
reckiego. Wstęp wolny!

- Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek zaprasza na projekcje filmu „Miasto z morza” z okazji obchodów Dnia Niepodległości, któ-
re 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 w Biurze Prezydenta, Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 
Maja 27/31, 81-364 Gdynia, tel. (058) 621 80 98, do 10.11.2009 r. w godz. 10.00 - 19.00 z wyjątkiem soboty i niedzieli. „Miasto z morza” 
to historia ukazująca budowę Gdyni po upływie kilku lat od odzyskania niepodległości.

- 11 listopada Klub Marynarki Wojennej Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego 1 zaprasza na spotkanie poetycko-muzyczne z okazji Święta 
Niepodległości, poświęcone marynarzom i żołnierzom zasłużonym dla Rzeczypospolitej Morskiej. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 
w Sali Kolumnowej Klubu. Wstęp wolny. �

Gdyńskie Urodziny Niepodległej

Rada Miasta Gdyni domaga się prawa dla samorządów do kształtowania systemu wy-
nagrodzeń nauczycieli.

Zdumiewa niekonsekwencja administracji rządowej, która formułuje sprzeczne stano-
wiska: Wojewoda stwierdza niezgodność z prawem Regulaminu wynagrodzeń przyjętego 
Uchwałą Rady Miasta, a Wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską potwierdza 
prawidłowość tych uregulowań. 

Wywołuje to dezorientację, chaos i rozgoryczenie w środowisku pracowników oświaty i 
uzasadnia pilną konieczność doprecyzowania Karty Nauczyciela, by dowolność interpretacji 
przez pracodawcę, czyli dyrektora szkoły, nie kształtowała różnego systemu wynagrodzeń 
w każdej z placówek. 

Paradoksem jest też wprowadzanie ograniczeń w sytuacji obciążenia samorządów od-
powiedzialnością za osiąganie przez nauczycieli określonych przez Ministerstwo Edukacji 
średnich wynagrodzeń z obowiązkiem wypłacania wyrównań.

Rada Miasta apeluje do parlamentarzystów o pilne podjęcie, we współpracy z samorzą-
dami, prac legislacyjnych mających na celu zmianę stanu prawnego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Rezolucja Rady Miasta Gdyni z 28.10.2009 roku
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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.  �

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. I tak:

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

- 21.11 godz. 22.00 - Eugeniusz Tkaczy-
szyn - Dycki prowadzą: Tadeusz Dąbrow-
ski, po spotkaniu: „Nocny turniej jednego 
wiersza”, 

- 28.11 godz. 16.00, Maria Poprzęcka 
prowadzą: Jarosław Zalesiński, Kazimierz 
Nowosielski.

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

www.nagrodaliterackagdynia.pl �

Śpiewanie pieśni

Literackie spotkania z laureatami GDYNI

28 października 2009 r. odbyła się XXXVI, 
w bieżącej V kadencji samorządu, sesja 
Rady Miasta Gdyni. Podczas sesji przyjęto 
rezolucję oraz przegłosowano 18 uchwał. 

- Uchwalono jednogłośnie rezolucję 
dotyczącą regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, którą zamieściliśmy na str. 1 
„Ratusza”. 

Wśród uchwał znalazły się m.in.:
- Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w 

sprawie przyjęcia informacji o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w tym wynikach 
sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 
2008/2009. 

W 1990 r. Gdynia, jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce, przejęła szkoły podstawowe, 
a w 1996 r. – ponadpodstawowe i szkol-
nictwo specjalne. Pod wieloma względami 
gdyńska oświata osiąga znakomite rezul-
taty w województwie i  w kraju. W ubiegłym 
roku szkolnym gdyńscy uczniowie uzyskali 
świetne wyniki w sprawdzianie klas VI oraz 
egzaminach zewnętrznych – gimnazjalnym 
i maturalnym. Były one znacznie wyższe 
od średnich wojewódzkich i krajowych. W 
przypadku egzaminu maturalnego Gdynia 
osiągnęła najwyższe wyniki i zdawalność w 
województwie – 85,7%. Sukcesy gdyńskiej 
oświaty to efekt kreatywności nauczycieli 
i dyrektorów placówek, aspiracji i starań 
uczniów i rodziców, a także dowód sku-
tecznej polityki oświatowej gdyńskiego 
samorządu.

Całość sprawozdania znajduje się na 
stronie internetowej: http://www.gdynia.
pl/g2/2009_10/31355_fileot.doc .

- Zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 
2009. Po zmianach budżet miasta Gdyni wy-
nosi po stronie: dochodów – 908.300.781 zł, 
wydatków – 1.081.877.696 zł, przychodów 
– 220.649.288 zł, rozchodów – 47.020.759 
zł. Powodem zmiany była m.in. konieczność 
przesunięcia wydatków z 2010 roku na 
rok bieżący, które przeznaczone będą na 
usuniecie szkód po wichurach i sztormie z 
połowy października.

 - Radni podjęli uchwałę w sprawie przy-

stąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Mały Kack i Karwiny – re-
jon ulic Wielkopolskiej i Strzelców. Granice 
obszaru przebiegają: od północy – wzdłuż 
północnej granicy działki nr 40/12, od wscho-
du i południa – wzdłuż linii rozgraniczającej 
ul. Wielkopolskiej, od zachodu – obejmuje 
teren parkingu przy ul. Korzennej, dalej 
biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 201 (Gdynia 
– Kościerzyna). 

Teren położony jest w rejonie planowane-
go przystanku Kolei Metropolitarnej Karwiny, 
gdzie ma powstać węzeł przesiadkowy 
integrujący środki transportu szynowego 
z autobusami/trolejbusami i parking typu 
„Park&Ride”.

- Radni uchwalili zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej. 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego tego terenu 
została podjęta 28 marca 2007 r. Projekt 
zmiany planu uzyskał pozytywne opinie i 
uzgodnienia w wymaganym zakresie. Po wy-
łożeniu do publicznego wglądu, wpłynęła jed-
na uwaga, która została rozpatrzona  przez 
Prezydenta Miasta Gdyni i uwzględniona 
w części. Planowana inwestycja – budowa 
bardzo dużego zespołu usługowego skła-
dającego się z biurowca, części handlowej 
i hotelu – wpłynie m.in. na ruch drogowy na 
ul. Zwycięstwa. W związku z tym wskazano, 
że przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa 
z ul. Stryjską jest niezbędna i powinna być 
wykonana przed uruchomieniem zespołu 
usługowego. Uznano również, że możliwe 
jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych 
z 800 do 1100 oraz wysokości biurowca ze 
100 do 120 m.

-  Radni podjęli trzy uchwały w sprawie 
bezpośredniego powierzenia PKT, PKA i 
PKM wykonywania zadań własnych gminy 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
Ze względu na Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2007 r., które wcho-

dzi w życie 3 grudnia tego roku, umowy z 
przewoźnikami komunalnymi zawarte przed 
1996 r. nie mogą być dalej stosowane, a 
nowe należy dostosować do prawa UE. 

Miasto powierzyło trzem spółkom - Przed-
siębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej, 
Przedsiębiorstwu Komunikacji Autobusowej, 
Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej 
na okres do dnia 30 listopada 2019 r. wy-
konywanie zadania w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego obejmującego: usługi 
przewozu osób i rzeczy w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego wykonywane 
na podstawie aktualnego rozkładu jazdy, 
w zakresie tzw. rezerwy przewozowej oraz 
w razie nadzwyczajnej potrzeby tymczaso-
wego zwieszenia ilości przewozów, a także 
usługi polegające na sprzedaży i dystrybucji 
karnetów biletowych i biletów jednorazo-
wych, w tym, w przypadku wejścia w życie 
elektronicznego biletu jednorazowego, do-
ładowaniu kart elektronicznych i sprzedaży 
biletów jednorazowych z drukarki biletów 
papierowych. Wykonywanie powierzonych 
na mocy uchwały usług rozpocznie się z 
dniem wejścia w życie umów wykonaw-
czych z każdą ze spółek, a więc 1 grudnia 
tego roku.

- Radni podjęli uchwałę w sprawie wy-
dawania nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką na 2010 rok. 
Po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszają-
cych miejscowych taksówkarzy i organizacji, 
których celem statutowym jest ochrona 
praw konsumenta, miasto ustaliło limit 200 
nowych licencji dla gdyńskich taksówkarzy 
na przyszły rok. Według Rady Miasta o ilości 
taksówek powinien decydować rynek, a więc 
lokalne zapotrzebowanie na tego typu usługi. 
W związku z tym nie można reglamentować 
licencji, o co stale zabiegają przedstawiciele 
Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Gdyni. 
W tym roku wydano 76 nowych licencji.

Pełna treść uchwał dostępna jest w wersji 
elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.
pl/wladze/rada/5746_59342.html  �

Po XXXVI Sesji Rady Miasta 

28 października br. Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego Oddział w Gdyni uroczyście 
zakończył obchody Dnia Edukacji i 70. 
rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
Podczas uroczystości zaprezentowano 
opracowaną przez Komisję Historyczną przy 
Zarządzie Oddziału publikację poświęconą 
nauczycielom TON. Z okazji tegorocznych 
obchodów zostały przyznane członkom ZNP 
w Gdyni medale i odznaczenia:

Złoty Medal za Zasługi dla Oświaty: Re-
nata Telecka;

Medale Komisji  Edukacji Narodowej: 
Maria Dziewałtowska-Surowiec, Marianna 
Jargut, Barbara Każmierczak-Gałecka, 
Grażyna Nowicka, Bolesław Okuniewski, 

Krystyna Rutyńska, Kazimiera Zaród;
Złote Odznaki ZNP: Lilia Garczyńska, 

Mirosława Kędzierska, Halina Masłowska, 
Bogusława Zubrzycka;

Medale za 50-letnią przynależność do 
ZNP: Helena Graczyk, Julianna Grasicka, 
Weronika Kordyl, Maria Kujawa, Wiktoria 
Makar, Urszula Pęgowska;

Medal okolicznościowy TON :Maria 
Wujtewicz.

Podczas tegorocznych miejskich uroczy-
stości Dnia Edukacji Pani Maria Wujtewicz 
otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka Medal Gdyni – Civitas 
e Mari. �

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni 
informuje 

Po raz XII zapraszamy do wzięcia udziału 
w akcji charytatywnej „Być jak św. Mikołaj”

Celem akcji jest obdarowanie świątecz-
nymi paczkami dzieci, które nie mogą liczyć 
na prezenty pod choinką. Jesteś uczniem lub 
studentem? Chciałbyś zostać świętym Miko-
łajem? Pomóc dzieciom? Dobrze się bawić? 

Przyjdź na spotkanie organizacyjne! 
12 listopada 2009 r. (czwartek), go-
dzina 18.00, sala widowiskowa Domu 
Rzemiosła, Gdynia, ul. 10 lutego 33. 

Więcej informacji: Jakub Romanowicz 
0 602 408 543, Marta Bejm 0 692 699 248. 
www.mikolaje.org �

Chcesz pomóc -                
zostań wolontariuszem
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„Dęby Pamięci” 
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. Uroczy-
stość wpisuje się w ogólnopolski program 
„KATYŃ...OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 
polegający na posadzeniu do 2010 roku 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.

Warto dodać, że podczas uroczystości 
dyrekcja szkoły odbierze zaszczytny medal 
„Pro Memoria” - za wybitne zasługi w utrwa-
laniu pamięci o ludziach i czynach w walce 
o niepodległość Polski podczas II wojny 
światowej i po jej zakończeniu. �

15 listopada 2009 roku o godz. 17.00 
rozpocznie się pierwsze spotkanie z cyklu 
„Od słów do rozmów - Słowa zmieniają świat, 
mają moc sprawczą”, zatytułowane: „Pola-
ków przygody z wolnością – 1918, 1989, 
2009”. Spotkanie odbędzie się w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1. 

Cykl poświęcony będzie istotnym za-
gadnieniom dotyczącym naszego życia w 
społeczeństwie. 

Podczas spotkania rozmawiać będziemy 
o podobieństwach i różnicach pomiędzy 
trzema przełomowymi datami. Rokiem 
1918 (kiedy Polska po 123 latach zaborów 
odzyskała niepodległość), 1989 (ostatecznie 
został złamany porządek jałtański) a rokiem 

2009. Interesować nas będzie sytuacja 
społeczeństwa oraz państwa polskiego po 
odzyskaniu niepodległości w roku 1918, w 
szczególności największe jego problemy 
oraz wyzwania, konflikty społeczne z jakimi 
musiało się zmagać młode społeczeństwo i 
państwo polskie oraz sposoby zapobiegania 
i rozwiązywania tych problemów. Omówimy 
jakie były na tym polu największe porażki 
oraz sukcesy. 

Uczestnicy rozmowy:
Ireneusz Krzemiński, Tadeusz Stegner, 

Roman Kordziński 
Spotkanie prowadzi: Paweł Huelle 
www.odslowdorozmow.pl 
Wstęp wolny.  �

„Od słów do rozmów” - w Muzeum Miasta Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Pomor-
skim Parku Naukowo - Technologicznym 
w Gdyni zaprasza w sobotę, 14 listopada 
2009r. na nową serię warsztatów rodzinnych  
pt: „Po prostu chemia”. Warsztaty rodzinne to 
zajęcia skierowane do dzieci w wieku 6 - 10 
lat oraz ich rodziców lub opiekunów. 

W nowej odsłonie Uczestnicy warsztatów 
będą mogli nie tylko przeprowadzić magicz-
ne i analityczne reakcje, ale również za-
projektować doświadczenie i ujrzeć proces 
produkcyjny użytecznego przedmiotu!

Podczas warsztatów m.in. stworzymy 
chemiczny sygnalizator drogowy, ujrzymy 
reakcję zegarową oraz udowodnimy, że 
dwa bezbarwne roztwory nie zawsze po 
zmieszaniu muszą być bezbarwne. Chemia 
to nieskomplikowana i intrygująca dziedzina 
nauki, która towarzyszy nam w codziennym 
życiu. Dlatego przyjdź, zobacz i poczuj się 
Eksperymentatorem. 

Warsztaty rodzinne odbędą się w nastę-
pujących godzinach do wyboru: 10.30-12.00 
oraz 13.30-15.00. Chętnych do udziału w 
warsztatach „Po prostu chemia” zapraszamy 
do wcześniejszego zakupu  biletu dwuoso-
bowego w cenie 42 zł . W przypadku biletu 
trzyosobowego dodatkowa osoba dorosła 
czy też dziecko dopłaca 8 zł. Rezerwacja 
biletów pod numerem telefonu (058) 735 11 
37. Zakup biletu uprawnia również do odwie-
dzenia wystawy EXPERYMENTU. 

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

Warsztaty rodzinne w EXPERYMENCIE

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
na spotkanie z Kazimierzem Małkowskim, 
autorem bedekera „Kolibki, Orłowo, Redło-
wo, Mały Kack”. Spotkanie odbędzie się w 
Domku Żeromskiego w Orłowie, ul. Orłowska 
6 (wejście od ul. Zacisznej), w czwartek 12 
listopada br. o godz.18.00.  

Wstęp wolny. 
 Gościem kolejnego spotkania autor-

skiego będzie Sławomir Kitowski, który 
przedstawi walory krajobrazowe i kulturowe 
Orłowa w prezentacji multimedialnej „Orłowo. 
Pejzaż nadmorski” (czwartek 19 listopada 
godz. 18.00). �

Spotkanie w „Domku 
Żeromskiego”

26 października 2009 roku Śpiewające 
Seniorki z Klubu Seniora „Redłowo - Słoń-
ce” w Gdyni zdobyły pierwszą nagrodę w 
kategorii muzycznej na 7 Ogólnopolskim 
Festiwalu Twórczości  Osób Niepełnospraw-
nych „POZA POZY” w Gdańsku. Śpiewający 
Seniorzy należą do Klubu „Redłowo- Słońce” 
przy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy 
Legionów 121 w Gdyni. �

Zwycięstwo 
rozśpiewanych seniorów

JaZzGdyni jesień ‘09
Kolejne koncerty z cyklu JaZzGdyni 

jesień ‘09:
7 listopada 2009 r. godz. 20.00 w Klubie 

Charlie Open Trio w składzie: Karol Szy-
manowski - wibrafon, Wojtek Tramowski 
- gitara, Jarek Michaluk - kontrabas

Muzycy Open Trio kładą nacisk na mocne 
wyeksponowanie naturalnych brzmień swo-
ich instrumentów. Piękne pastelowe klimaty, 
dużo przestrzeni muzycznej ale też i sporo 
naturalnie brzmiącego wypływającego bez-
pośrednio od muzyków wigoru.

Bilety: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w 
dniu koncertu, do nabycia w Gdyni: Tawerna 
przy klubie Pokład, Jazz Club Charlie, w 
sklepie muzycznym Puls w Gemini, Online: 
Sklep JaZzGdyni

***
9 listopada 2009 r. o godz. 19.00 w Klu-

bie Pokład Brad Terry & Joachim Mencel
Znakomity duet: Brad Terry – amerykański 

klarnecista, legendarny artysta słynący ze 
szczególnej umiejętności improwizowania 
jazzowego gwizdem – oraz Joachim Mencel 
– „romantyk polskiej pianistyki jazzowej”, 
znakomity kompozytor i producent muzyczny 
nagrali nowy koncertowy album pt. „Live In 
Fort Andross”.

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

***
10 listopada 2009 r. o godz. 20.00 w 

Klubie Charlie Traditional Jazz Quartet
Sergiej Kruczko - trąbka, vocal, Juri 

Miszczenko - bass, Marek Jurski - piano, 
Grzgorz Sycz - perkusja.

Wstęp wolny.
***

12 listopada 2009 r. o godz. 19.00 w 
Klubie Pokład SBB: Józef Skrzek, Apostolis 
Anthimos, Gabor Nemeth

Bilety: 50 zł w przedsprzedaży, 60 zł w 
dniu koncertu do nabycia w Gdyni: Tawerna 
przy klubie Pokład, Jazz Club Charlie, w skle-
pie muzycznym Puls w Gemini w Gdańsku: 
Internet Cafe przy kinie Krewetka, Internet 
Cafe w Centrum Alfa przy kinie Helios Online: 
Sklep JaZzGdyni

Więcej informacji: http://jazzgdyni.pl/ �

Trzy firmy Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego: Madkom, Fido Intelligen-
ce i  Master Telecom zostały nagrodzone 
podczas Targów Techniki Przemysłowej, 
Nauki i Innowacji Technicon Innowacje 2009, 
które odbyły się w dniach 28-29 października 
w Gdańsku.

Medale Innowacje 2009 trafiły do: Mad-
kom za docFlow Budżet – System Planowa-
nia i Realizacji Budżetu, Fido Intelligence za 
E-mail procesor – autorski system do analizy 
tekstu i obsługi ruchu mailowego, Master 
Telecom za Qsmaster – call center system. 
Ponadto firma Madkom zdobyła wyróżnienie 
II stopnia w konkursie o Medal Mercurius 
Gedanensis za system Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów DocFlow.

PPNT reprezentowały także TeleMobile 
Electronics, SolDevelo i IVO Software. Po-
kazano m.in. email procesor przetwarzający 
tekst pisany w języku naturalnym, syntezator 
mowy IVONA oraz elektroniczny system 
prowadzenie i realizacji budżetu.

Tegoroczna edycja targów była częścią 
Globe Forum Poland 2009 – imprezy spo-
łeczno-gospodarczej, organizowanej corocz-
nie w Sztokholmie, która po raz pierwszy 
odbyła się poza Szwecją, właśnie w Polsce. 
PPNT zamierza zaprezentować swoje inno-
wacyjne produkty także na przyszłorocznych 
targach w Londynie, Berlinie, Hanowerze i 
Barcelonie. �

Nagrody na targach Technicon Innowacje 2009



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 926	 Gdynia, 6 listopada 2008 r. -12 listopada 2009 r. 

�	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 - 19.00. W listopadzie dy-
żury będą pełnić: 9.11 - Elżbieta Konopko, 
16.11 - Stanisława Kozłowska, 23.11 - Mar-
cin Limanin, 30.11 - Jerzy Mikłaszewski.
Z radnymi dyżurować będą funkcjnariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 18.11 - Piotr Rojek, 25.11 - Karol 
Kozak. 18.11 w godz. 17.00 - 18.00 dyżuro-
wać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
Dyżur Radnej Miasta Gdyni -  Ewy Krym 
- w ostatni piątek miesiąca od godz. 11.30 
do 12.30  w sali nr 43 Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Chyloni ul. Rozewska 33

***
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: 18.11 - Maciej Karmoliński, 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: 12.11 
- Rafał Daniluk, 19.11 - Lech Woltersdorf, 
26.11 - Ewa Kusio. W każdy 2 czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra 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: 
9.11 radna Janina Niwińska-Płocka i 16.11 
radna Barbara Barbarowicz.

***
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: 12.11 - przewodnicząca ZD Danuta 
Podgórska, 19.11 - Arkadiusz Radzimow-
ski, 26.11 - Rafał Rychel, 3.12 - Ireneusz 

Drapaluk, 10.12 - Magdalena Truskowska, 
17.12 - Beata Wójcik. W każdy pierwszy 
wtorek m-ca w godz.15.30- 16.30 dyżur 
pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. 
Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w 
godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjona-
riusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca, w siedzibie biura 
Rady Dzielnicy, które mieści się w Centrum 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. Dyżur 8.12 
pełnić będą - wiceprzewodnicząca 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 po-
niedziałek w godz.18.00 - 19.00. 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.: 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 12.11 
- Mieczysław Sobczak, 19.11 - Krzesław 
Kowalski, 26.11 -  Bożena Goszczyńska. 
Przewodnicząca – mgr Jolanta Roszczy-
nialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 13.00 – 15.00 w biurze 
Rady, Wiceprzewodnicząca – Ewa Zieno-
wicz w każdą czwartą środę miesiąca w 
godz. 16.30 – 17.30 w Przychodni Orłowo, a 
Wiceprzewodniczący – Krzesław Kowalski 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17.00 – 18.00 w biurze Rady. Ponadto 
można umówić się na spotkanie w innym 
terminie za pośrednictwem biura Rady. W 
każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 
17.00 – 18.00 udzielane są społecznie przez 
mgr Doriana Masłowskiego informacje i 
opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się w 
Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Stey-
era 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 
14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00 
oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. I tak 
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: 18.11- Adam Mordako, 25.11 
- Ewa Nowrocka. W I środę m-ca w godz. 
17.00 -18.00 dyżur pełnią radni miasta 
Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II 

środę m-ca radny Paweł Stolarczyk oraz 
funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy 
ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w ponie-
działki: 15.00 - 19.00, środy: 10.00 - 15.00 i 
czwartki: 13.00 - 18.00, adres e-mail: rada.
redlowo@gdynia.pl, www.gdynia-redlowo.
info. Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedział-
ki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek - J. 
Leszczyński, II poniedziałek - W. Nadolska, 
III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni peł-
nią dyżury we czwartki w godz. 17.00 - 18.00. 
Komisja Społeczna. W Biurze Rady dyżurują 
również dzielnicowi: z komisariatu Policji 
Wzg. Św. Maksym. - 3 poniedz. miesiąca 
17.00 - 18.00, ze Straży Miejskiej w pierwszą 
środę miesiąca 11.00 - 13.00.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, 

że dyżury radnych dzielnicy odbywają się 
w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 
w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w 
Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 
68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca 
zapraszamy na dyżury strażników miejskich. 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur 
pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro 
czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 
- 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 
- 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00. Rada 
Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwie-
dzenia nowej strony internetowej rady: www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontakto-
wanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.
srodmiescie@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że 

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

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy 
miesiąc: 18.11. – Cezariusz Stolarczyk, 
25.11. – Lucyna Winiecka. W drugą środę 
miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur 
pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W 
ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny 
Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze 
rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto w ostat-
nią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w 
biurze Rady pełni dyżur pracownik MPOS.

***
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
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, 

że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym 
na ulicach:

- Nasypowa - w związku z robotami dro-
gowymi do 31.12.2009 r. nastąpiło całkowite 
zamknięcie ulicy. Przed zamknięciem ul. 
Nasypowej otwarta dla ruchu drogowego 
została ul. Bosmańska na odcinku od ul. 
Benisławskiego do ul. Unruga,

- Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskie-
go do ul. X. Czernickiego w związku z robo-
tami drogowymi do 25.11.2009 r. wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym - w wyniku 
zwężenia 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

Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 w Gdyni 
zaprasza:

- w dniach 6 - 10 listopada 2009 r. na film 
pt: „Tybetańska księga umarłych” w reż. Bar-
rie McLean, Yukari Hayashi, Hiroaki Mori. 
Film dokumentalny z 1994 roku.

06-07.11 – godz. 18.00, 20.00
08.11 – godz. 18.00
09-10.11 – godz. 18.00, 20.00
Bilety: 10 zł
Film „Tybetańska Księga Umarłych” jest 

unikatowym dokumentem – jedynym, który 
powstał do tej pory w oparciu o starożytną 
Księgę.Twórcy odkrywają przed zachodnim 
widzem tekst Tybetańskiej Księgi, wizuali-
zują stany po śmierci zgodnie z buddyjską 
filozofią, pokazują rytuały odprawiane dla 
zmarłych oraz wywiady z Dalaj Lamą, 
opowiadającym o swojej wizji śmierci i jej 
znaczeniu. Część pierwsza „Droga Życia” 
przedstawia historię Księgi, sposoby uży-
wania jej w Azji i w zachodnich hospicjach. 
Druga część – „Wielkie wyzwolenie”, poka-

zuje Dalaj Lamę i mnichów, którzy prowadzą 
zmarłego przez 49 dni według wskazówek 
Księgi. Skomplikowane rytuały, jakie rzadko 
można obejrzeć, zarejestrowane na taśmie 
filmowej, uzupełniane są przez doskonałe 
animacje znanego artysty Ishu Patel. Treść 
filmu wzbogacono niezwykłym głosem 
Leonarda Cohena – poety, piosenkarza, 
autora tekstów, tu występującego w roli 
narratora. Film „Tybetańska Księga Umar-
łych” pokazywany był Polsce w 2008 roku 
jako część II edycji Festiwalu Włóczędzy 
Dharmy. 

Dopiero teraz został wprowadzony do kra-
jowej dystrybucji. Pokazy w Klubie Filmowym 
to jedne z pierwszych projekcji na dużym 
ekranie – oficjalną premierę w polskich ki-
nach wyznaczono na 5 listopada.

- 8 listopada 2009 r. o  godz. 20.00 na 
Zaduszki Filmowe: „Mocny Człowiek”

Reżyseria: Henryk Szaro, występują: 
Grzegorz Chmara, Agnes Kuck

„Mocny człowiek” to jeden z ostatnich 

polskich filmów epoki kina niemego, który 
po ponad 70 latach został odnaleziony w 
Królewskim Archiwum Filmowym w Bruk-
seli. Seans w Klubie Filmowym obejmuje 
wersję filmu wzbogaconą o ścieżkę dźwię-
kową skomponowaną przez Maleńczuk 
Tuta Rutkowski Super Trio. Pełen wyczucia 
współczesny podkład muzyczny nadaje 
„Mocnemu człowiekowi” zupełnie nowy 
wymiar. Niemniej, dzieło Henryka Szaro, 
powstałe na podstawie powieści Stanisława 
Przybyszewskiego, podejmuje problemy 
aktualne do dziś. 

Henryk Bielecki to przeciętny pisarz, 
który w imię sławy i pieniędzy doprowadza 
do śmierci utalentowanego przyjaciela oraz 
przywłaszcza sobie autorstwo jego dzieła. 
Romanse mężczyzny i związane z nimi ko-
lejne kłamstwa tylko utrudniają zachowanie 
sekretu. 

Bilety: 10 zł
www.klubfilmowy.pl, e-mail: biuro@klub-

filmowy.pl, tel.: (058) 661 89 73. �

27 października 2009 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w 
Gdyni odbył się III Miejski Konkurs Poezji i 
Piosenki Patriotycznej pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Gdyni i Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Oto wyniki:

Klasy I-III 
 Kategoria poezja: I m. Szymon Drwal, 

II m. Barbara Kamińska
Kategoria piosenka: I m. Zbigniew Bo-

rek, II m. Zofia Gałkiewicz, III m. Agata 
Urbańska.

Klasy IV – VI
Kategoria poezja: I m. Agata Bandura, 

II m. Agnieszka Dziarnowska, III m .Kata-
rzyna Górzeńska.

Kategoria piosenka: I m. ex equo: Nina 
Gajda-Stupnowicz oraz duet Agata Sznur-
kowska i Zuzanna Meler, II m. Dominik 
Wachowiak, III m. duet: Karolina Waligóra 
i Jakub Rogal.

Organizatorzy serdecznie gratulują lau-
reatom, bardzo dziękują wszystkim uczest-
nikom i zapraszają do udziału w kolejnej 
edycji konkursu. Dziękują również jury w 
składzie: Hanna Tanaś, Joanna Łapian i 
Piotr Dunajski. �

Laureaci szkolnego konkursu

W Klubie Filmowym...

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 
19 w Gdyni, ul. Harcerska na Wzgórzu Św. 
Maksymiliana, zaprasza dzieci w wieku 3-5 
lat do udziału w przedszkolnych zajęciach 
popołudniowych (nieodpłatnych).

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

Zajęcia popołudniowe 
dla dzieci

Tegoroczna IV edycja Nocnego Maratonu 
Świętojańskiego została doceniona przez 
największy polski portal biegowy Maratony-
Polskie.PL. Organizowana przez Gdyński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  największa w 
Trójmieście i na Pomorzu impreza biegowa  
uzyskała oficjalną nominację w kategorii: 
„Wyróżnienia 2009 dla najlepszych krajo-
wych biegów” organizowanym przez portal 
plebiscyt.

Nominacje przyznane przez kolegium 
redakcyjne portalu na podstawie ocen ran-
kingowych wystawionych przez uczestników 
zawodów sportowych stanowią jedyną w 
Polsce formę wyróżnienia doskonałej orga-
nizacji imprez biegowych. Mają znaczenie 
prestiżowe oraz świadczą o uznaniu w całym 
środowisku biegaczy.

W tym roku, już po raz dziewiąty, zostaną 
wybrane ZŁOTE BIEGI, FILIPIDESY oraz 
wręczone specjalne Wyróżnienia. Po raz 
pierwszy zostaną przyznane w całkowicie 
nowej formule - w bezpośrednim głosowaniu 
czytelników portalu.

W dniach 1-8 listopada bezpośrednio na 
łamach portalu http://www.maratonypolskie.
pl/ odbywa się głosowanie nad wszystkimi 
nominowanymi imprezami. Każdy z czytel-
ników ma prawo oddać swoje głosy na kilka 
wybranych imprez, zarówno w kategorii 
głównej ZŁOTE BIEGI 2009, jak i wszystkich 
klasyfikacjach dodatkowych - FILIPIDE-
SACH 2009.

Wyniki głosowania zostaną opublikowanie 
9 listopada 2009 r., a wszystkie certyfikaty 
zostaną uroczyście wręczone podczas KON-
FERENCJI POLSKIEGO STOWARZYSZE-
NIA BIEGÓW w dniach 20-22 listopada 2009 
r. w Jarosławcu. Liczba uhonorowanych 
biegów w ramach poszczególnych kategorii 
zostanie ustalona przez redakcję portalu.

Gorąco zachęcamy Państwa do udzia-
łu w plebiscycie i oddawania głosów na IV 
NOCNY MARATON ŚWIĘTOJAŃSKI.

Szczegółowe informacje o plebiscycie do-
stępne są na stronie www.maratonypolskie.
pl. �

Nocny Maraton Świętojański doceniony
Figiel to ok. pięcioletni, wykastrowa-

ny foksterier szorstkowłosy. Początkowo 
ogromnie przerażony, trząsł się ze strachu 
przy każdym dotyku ludzkiej ręki, zupełnie 
zdezorientowany... 

Gdy stres minął Figiel okazał się być 
bardzo fajnym, miłym, kontaktowym i ener-
gicznym psem, domagającym się zainte-
resowania ze strony człowieka. Nie należy 
jednak zapominać, że to terrier, Figiel jest 
psem pewnym siebie i swojej siły. Raczej nie 
przepada za innymi psami. �
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Centrum Szkoleniowe KLANZA, ul. 
Swarzewska 35 filia w Gdyni zaprasza na 
szkolenie „Metody aktywizujące w pracy z 
osobami niepełnosprawnymi”, które odbę-
dzie się 7-8 listopada w Gdyńskiej Szkole 
Społecznej, ul. Kapitańska 37. Celem szkole-
nia jest zapoznanie terapeutów, nauczycieli i 
pedagogów ze sposobami pracy z osobami 
niepełnosprawnymi opartymi na pedagogice 
zabawy. Na zajęciach uczestnicy zdobędą i 
udoskonalą umiejętności stosowania peda-
gogiki zabawy, poznają metody relaksacyjne 
i skuteczne metody aktywizacji i integracji 
grupy, oraz proste tańce integracyjne jako 
formę ekspresji. Poznają także metody pra-
cy z dźwiękiem, również z wykorzystaniem 
instrumentów perkusyjnych oraz muzyki kla-
sycznej. Placówka doskonalenia nauczycieli 
wystawia certyfikaty o ukończeniu szkolenia. 
Szkolenie trwa 15 godzin dydaktycznych, 
koszt to 105 zł (85 zł dla członków i stu-
dentów dziennych). Zapisy drogą mailową: 
biuro@klanza.pl. 

Dyżury telefoniczne w godz. od 8.00 do 
16.00 pod nr tel. 0 502 348 008, 0 503 514 
474 lub (0 58) 661 80 60 (po godz. 14.00).

www.klanza.pl
***

W dniach 23-29.11.2009 r. w Trokai na 
Litwie odbędzie się szkolenie w języku an-
gielskim „iProject: developping international 
project management competences”. 

Uczestnicy: Osoby pełnoletnie z organi-
zacji oraz grup nieformalnych, oraz młodzi 
liderzy, zainteresowani tematyką szkolenia, 
chcący nawiązać kontakty międzynarodo-
we.

Tematyka: Chcesz zorganizować mię-
dzynarodową wymianę młodzieży? Nie 
wiesz od czego zacząć? Jak szukać part-
nerów do projektów i jak przygotować wnio-

sek o fundusze? Odpowiedzi na te pytania 
uzyskasz podczas szkolenia dotyczącego 
organizowania Polsko – Litewskich wymian 
młodzieży. Uczestnicy będą mieli okazje 
do nawiązania kontaktów z organizacjami 
z Polski i Litwy i poznania zasad Programu 
„Polsko-Litewskiego Funduszy Wymian”.

Koszty: transportu, wyżywienia, za-
kwaterowania oraz programu pokrywają 
organizatorzy. Uczestnik pokrywa jedynie 
część kosztów udziału w kwocie 300 zł, którą 
należy wpłacać na konto:

Centrum Współpracy Młodzieży
ING Bank Śląski S.A. oddział w Gdyni
30 1050 1764 1000 0022 3939 4089
tytułem: „(imię, nazwisko osoby) częścio-

wy zwrot kosztów udziału w szkoleniu na 
Litwie, 23-29.11.2009”. 

W przypadku niezakwalifikowania się 
kwota zostanie zwrócona przelewem na 
konto wskazane w formularzu zgłoszenio-
wym. Aby wziąć udział w kwalifikacji należy 
przesłać do Centrum Współpracy Młodzieży 
faxem (058 660 64 45) lub pocztą elektro-
niczną (martyna@cwm.org.pl) najpóźniej 
do 8.11.2009 r. następujące dokumenty:

– wypełniony w języku angielskim kom-
puterowo lub czarnym długopisem druko-
wanymi literami formularz zgłoszeniowy 
(Application Form) – do pobrania na www.
cwm.org.pl;

– kopia dowodu wpłaty 300 zł na konto 
bankowe organizatora; 

– oświadczenie o zwrocie kosztów w 
przypadku niezakwalifikowania się na 
szkolenie.

Uwaga: Zgłoszenia bez kompletu do-
kumentów nie wezmą udziału w procesie 
kwalifikacyjnym. Organizator: Centrum 
Współpracy Młodzieży.  �

Zaproszenia na szkolenia

 Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymi-
liana zaprasza dzieci i młodzież dzielnicy do 
„Mobilnego Klubu Odkrywców ze Wzgórza“.
Klub nie ma siedziby, więc spotkania odby-
wać się będą w różnych miejscach m.in.: w 
szkole, na statku lub w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Do wybranej 
pracowni przychodzić będziemy raz w mie-
siącu przez rok szkolny 2009/2010. 

Najbliższe spotkania:
-  p racownia  młodego naukowca 

7.11.2009r. godz.12.15 w Zespole Szkół Nr 
6, ul. Hallera 9, sala nr 40.

-  pracownia malowania na szkle 
9.11.2009r. o godz 16.00. 

- pracownia ceramiki 16.11.2009r. o godz 
16.00. Obydwie pracownie artystyczne odby-
wać się będą w Szkole nr 23, ul. Grottgera 
w świetlicy szkolnej.

Koordynator radna Krystyna Susicka 
0 602 250 214. Realizator Oskar Usarek 
0 508 321 927. Program jest finansowany 
przez Prezydenta Miasta Gdynia w ramach 
konkursu dla rad dzielnic “Gdynia po godzi-
nach”.  �

W Klubie Odkrywców

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające 
na co dzień do przedszkola na zajęcia 
opiekuńczo - wychowawczo - kształcące do 
Przedszkola Samorządowego nr 29 Gdynia  
Obłuże, ul. Adm. Unruga 53 tel. (058) 625 09 
67 w dniu 7.11.2009 w godz. 9.00.- 14.00. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pro-
gram realizowany z funduszy gminy Gdy-
nia.  �

Dla dzieci

Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 
alkoholizmu! W Gdyni grupy rodzinne Al 
– Anon spotykają się:

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

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

***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 

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

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

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

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

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

Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, pe-
dagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 

się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach  9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 
(058) 620 81 70 wewn. 43 lub 36.

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

***
VITA-MED 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.

***
Jeśli cierpisz z powodu pożądania 

nadmiernych ilości jedzenia być może roz-
wiązaniem dla ciebie okaże się Program 
12 Kroków AŻ. Anonimowi Żarłocy wierzą, 
że kompulsywne jedzenie jest uzależnie-
niem, postępującą chorobą, która tak jak 
alkoholizm i inne uzależnienia może być 
powstrzymana. Mityngi AŻ w Klubie przy 
Traugutta 9: w środy, godz.17.00 (w 1-szą 
środę miesiąca mityng otwarty – można 
przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, 
nie trzeba utożsamiać się z problemem) i w 
niedziele, godz.13.30. �

Na zdrowie!

Z powodu remontu całodobowe Ambula-
torium Chirurgiczne Miejskiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Gdyni, przy ul. Żwirki i 
Wigury 14 przeniesione jest na ul. Białowie-
ską 1 – Obłuże (dojazd autobusem nr 104, 
109, 150, 152, 182, 163, 198, nocne - N10, 
N40) od 30.11.2009 r. do 23.12.2009 r. Za 
utrudnienia przeprasza dyrekcja MSPG.  �

Ambulatorium MSPG 
tymczasowo na Obłużu

Jubileusz Kolegium
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 ra-
mach uroczystości odbędzie się Seminarium 
pt. „Odkrywanie potencjału zawodowego i 
wykorzystanie go na rynku pracy”, na któ-
re zapraszamy 4 grudnia 2009 r. w godz. 
10.00-14.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni 
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54. Główne 
uroczystości z nadaniem KM CKU Sztandaru 
odbędą się 4 grudnia 2009 roku od godziny 
15.00 w Muzeum Miasta Gdyni,  ul. Zawiszy 
Czarnego 1. Osoby zainteresowane udzia-
łem w uroczystościach prosimy o kontakt z 
sekretariatem KM CKU tel./fax (058) 623 
04 52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@
neostrada.pl, http: www.kolegiummiejskie.
info. �

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni za-
prasza na II Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Patriotycznej, który odbędzie się 7.11.2009r. 
o godz 9.30 w siedzibie placówki w Gdyni 
przy ul. Bema 33. Konkurs przeznaczony jest 
dla solistów i duetów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z województwa pomorskiego. 

Szczegóły konkursu zamieszczone są na 
strononie MDK www.mdk.gdynia.pl �

Śpiewaj Z MDK

Informujemy, że w związku z dużym za-
interesowaniem kontynuowane będą w tym 
roku konsultacje z zakresu rachunkowości i 
księgowości oraz rozliczania dotacji z budże-
tu miasta dla organizacji pozarządowych.

Spotkania będą odbywać się dwa razy w 
miesiącu(w drugi i czwarty piątek miesiąca) 
w godzinach od 16.00 do 19.00. Ze wzglę-
dów organizacyjnych wprowadzono zapisy 
na konkretne godziny. Najbliższe dyżury 

13.11 i 27.11.2009 r.
Na konsultacje zgłosić się może jedna 

osoba z każdej organizacji po uprzednim 
wypełnieniu zgłoszenia (dostępne na stronie 
www.gdynia/pozarzadowa zakładka Aktual-
ności). Następnie należy je przesyłać mailem 
(gcop@gdynia.pl) lub złożyć osobiście w 
Biurze Prezydenta – Gdyńskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 
27/31. �

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
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Placówka Muzyczna Forte zaprasza 
wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a 
także dorosłych - na zajęcia nauki gry a elek-
tronicznych instrumentach klawiszowych 
- keyboard’ach. 

W ramach zajęć zainteresowani zdoby-
wają praktyczne umiejętności gry na instru-
mentach klawiszowych oraz niezbędną do 
gry wiedzę teoretyczną. Do wyboru zajęcia 
grupowe (max. 3 osobowe) 2X w tygodniu 
(45 min.) oraz lekcje indywidualne. Materiały 
do nauki oraz instrumenty w dyspozycji 
Placówki. Lekcje odbywają się w budynku 
YMCA, ul. Żeromskiego 26 (przy Pl. Kaszub-
skim) sala 11(I piętro). Zapisy na zajęcia pod 
nr tel. 0 601 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. 

Także zajęcia języka angielskiego 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.

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

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

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni ser-

decznie zaprasza dzieci w wieku 5-9 lat 
na zajęcia „Łyżwiarstwo figurowe”. Zajęcia 
odbywają się we wtorki i piątki w godz.14.40 
– 16.05 dla dzieci 5-6 lat oraz w godz 16.05 
-17.35 dla dzieci w wieku 7-9 lat. Zajęcia są 
bezpłatne. Szczegóły i informacje pod nr tel. 
(058) 622 83 72.

***
W Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni 

ul. Bema 33 działa Koło Miłośników Planszó-
wek. Gra w planszówki, takie jak Osadnicy 
z Catanu, Carcassonne, Blokus, Ingenious 
czy Ticket to Ride gwarantuje nie tylko dobrą 
rozrywkę, ale również uczy podejmowania 
decyzji i ryzyka oraz rozwija logiczne myśle-
nie. Dzieci i młodzież  zapraszamy w każdy 
wtorek i piątek od 16.00 do 19.00. 

***
Fundacja „Strefa Tanga” ogłasza nabór 

do drugiej grupy początkującej tańca orien-
talnego. Zajęcia odbywać się będą w piątki, 
począwszy od 6 listopada w godzinach 
18.45-20.00, w Szkole Podstawowej Nr 21 
w Gdyni przy ul. Jana z Kolna Nr 5.

Zajęcia dla osób w wieku 45+.
Ilość miejsc ograniczona! Miesięczny 

koszt udziału w zajęciach (4 zajęcia) od 
osoby będącej emerytem/emerytką, ren-
cistą/rencistką lub niepełnosprawną to 25 
zł. Pozostałe osoby płacą 40 zł. Niezbędne 
jest przyniesienie obuwia na zmianę! Jedno-
cześnie informujemy, iż od dnia 6 listopada 
pierwsza grupa zaczyna zajęcia o godzinie 
17.30. Wszelkich informacji udziela: Anna 
Radzymińska 0 601 670 155, e-mail: ara-
dzyminska@strefatanga.pl. 

***

Koordynator programu Szkoła Otwarta w 
Zespole Szkół nr 15 na Chwarznie, zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w zajęciach 
Batiku, czyli malowania gorącym woskiem 
na płótnie. Zajęcia, które prowadzi artysta 
plastyk Wanda Frąckowska (kom. 502 143 
165; Tel. (058) 622 57 82; e-mail: wa.fra@
vp.pl) odbywają się w każdy czwartek w 
godz. 17.15 - 19.15. 

***
Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły ar-

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

Dziecko poprzez zabawę zdobywa szereg 
nowych umiejętności. W programie zajęć: 
śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, 
rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festi-
wale, koncerty, nagrania studyjne, udział w 
programach telewizyjnych. Zajęcia odbywają 
się w: Wielkim Kacku, ul. Nowodworcowa 1, 
Działki Leśne ul. Kwidzyńska 15, Chylonia, 
ul. Rozewska 25/29. Tel. kontaktowy: 0 514 
841 492, e-mail: iwonaguberska@wp.pl.

***
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. Mamy bogatą ofertę 
zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka 
korekcyjna, plastyka, balet, edukacja teatral-
na, warsztaty kulinarne. 

Placówka realizuje podstawę programo-
wą wychowania przedszkolnego zgodnie z 
programem zatwierdzonym przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. 

Zapraszamy 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 

***
Mini przedszkole Muzyczne w Gdyni 

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

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

***
Kółko Dzieciaste Klub Rozwojo -

wy dla Małych i Dużych Dzieci w Gdyni 
ul. Św. Mikołaja 1 zaprasza na zajęcia:

- dla 3-latków: wtorek, godz. 10.00 - 11.00 
angielski, środa, godz. 10.00 -11.00 rytmi-
ka, czwartek, godz. 10.30 - 11.30 plastyka

- dla przedszkolaków grupa 4 - 6 
lat: poniedziałek, godz. 16.50 - 17.50 
warsztaty teatralne, wtorek, godz. 15.00 
- 16.00 zabawy muzyczne, czwartek, 
godz. 13.00 - 14.00 angielski, czwartek, 
godz. 16.30 - 17.30 zabawy logopedyczne, 

- dla dzieci w wieku 7-10 lat, ponie-
działek, godz. 15.30 - 16.30 plastyka, po-
niedziałek, godz. 16.00 - 17.00 artterapia 
(terapia poprzez sztukę), wtorek, godz. 
16.30 - 17.30 zespół muzyczno - wokal-
ny, środa, godz. 16.00 - 17.00 zabawy z 
instrumentami perkusyjnymi „Rytmy ziemi”

- dla dzieci w wieku 8 - 13 lat: wto-
rek, godz. 16.30 - 18.30 komiks, środa, 
godz. 17.00 - 18.00 warsztaty bębniarskie

- dla młodzieży: poniedziałek, godz. 
17.00 - 18.00 salsa, grupa 13 - 15 lat

- dla młodzieży i dorosłych: poniedziałek, 
godz. 18.00 - 19.00 warsztaty bębniarskie

-  dla pań: poniedziałek, godz. 18.00  - 19.00 
choreoterapia dla kobiet (terapia tańcem), 

wtorek, godz. 18.00 – 20.00 zajęcia z gliny
- dla seniorów: poniedziałek, godz. 

11.00 - 12.00 choreoterapia (terapia tań-
cem), środa, godz. 11.30 – 12.30 Gim-
nastyka dla pań z elementami tańca.

Przyjmujmowane są również zapisy na 
warsztaty dla dzieci starszych i młodzieży 
Zapisy i informacje: Lucyna Labudda 
Tel. 504 038 470 l.labudda@gmail.com

***
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 za-
jęcia na sali gimnastycznej będą prowa-
dzili doświadczeni nauczyciele ZSSO.

***
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 

***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTA-

NIE prowadzi całoroczny nabór dzieci w 
wieku 3-5 lat do swojej placówki w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136. 
Nowoczesne metody edukacji przedszkol-
nej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. 

Tel. (058) 624 10 71, www.mali.samary-
tanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.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.
***

Szkoła ratownictwa wodnego BORN 
TO RESCUE ogłasza nabór na kurs 
na stopień Młodszy Ratownik WOPR. 

Kurs jest okazją na poprawienie kon-
dycji, umiejętności pływackich oraz na-
uczenia się pierwszej pomocy. Więcej 
informacji udzieli kierownik szkolenia: 
Instruktor WOPR Jan Teleżyński, tel. 
0 698 099 506, www.ratownik-wopr.pl

***
Szachowy Turniej „Złota Jesień 2009” 

odbędzie się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gdyni przy ul. Bema 33 dnia 
14.11.2009r. Do uczestnictwa zapraszamy 
uczniów szkół podstawowych. Zgłoszenia 
należy dostarczyć do sekretariatu MDK 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -
15.30, faxem pod numerem (058) 622 83 72 
lub na adres e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl. 

Szczegółowe informacje – karta zgło-
szenia uczestnika oraz regulamin konkursu 
– dostępne są na stronie http://mdk.gdynia.
pl. �

Zapisy do...

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Po-
szkodowanym w Wypadkach Drogowych i 
Innych Zdarzeniach „Inter Alia” udziela bez-
płatnych porad prawnych na temat uzyskania 
odszkodowania, kontroli działalności firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji 
z firmami ubezpieczeniowymi. 

Zajmuje się również organizowaniem 
niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy 
prawnej przed Sądami i innymi urzędami. 
Informacje: Gdynia; ul. Abrahama 15; tel 
(058) 620 55 99; fax (058) 620 48 79.  �

Pomogą po wypadku
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Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227

ogłasza przetarg nieograniczony do 14.000 euro.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i dostarczenie:
• 147 sztuk bonów towarowych o nominale 100 złotych,
• 436 sztuk bonów towarowych o nominale 50 złotych,
• 248 sztuk bonów towarowych o nominale 20 złotych,
o łącznej wartości 41.460,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) do Zespołu Szkół Nr 9: szkoły Podstawowej 
Nr 31 i Gimnazjum Nr 12  w Gdyni ul. Chylońska 227.
1. Wymagany termin realizacji umowy (sprzedaży i dostarczenia bonów) – 08.12.2009 r.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 02.11.2009 r. w godz. 8.00 – 14.00 oraz jest dostępna 
na stronach internetowych:  http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4851_.html oraz portalu UZP.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 dnia 18.11.2009 r., tel.: (058) 782 11 51, fax: (058) 782 11 
50
5. Otwarcie kopert nastąpi w sekretariacie szkoły o godz. 09.15 dnia 18.11.2009 r.
6. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto i ilość punktów realizacji bonów.

GCWP - Jesteś przedsiębiorczy? 

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

Działania realizowane w ramach Pomor-
skiego Miasteczka Zawodów przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni: 

- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowa-

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

- Badanie predyspozycji zawodowych*
* wymaga wcześniejszego ustalenia ter-

minu spotkania
- Jak założyć działalność gospodarczą? 

- 9.11.2009 r.- Podstawy arkusza kalkulacyj-
nego EXCEL - 20.11.2009 r.

- Podstawy korzystania z Internetu - 
13.11.2009 r. 

- Skuteczna komunikacja i asertywność 
- 25.11.2009 r. 

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia 
pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się 
osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia 
miesiąca od godz. 9.00. Osoby zaintereso-
wane proszone są o kontakt telefoniczny  
pod nr tel. (058) 622 20 52, 9058) 622 60 17, 
(058) 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście 
do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w 
siedzibie Fundacji Gospodarczej) Gdynia , 
ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). 

Strona internetowa: www.fungo.com.pl 
Działalność Pomorskiego Miasteczka 

Zawodów jest dofinansowana ze środków 
Urzędu Miasta Gdyni. �

Fundacja Gospodarcza szkoli

8 listopada 2009 roku o godz. 12.00 w 
Teatrze Miejskim w Gdyni rozpocznie się 
koncert dla dzieci i rodziców Dziecięcej 
Akademi Muzycznej zatytułowany: „Koncert 
pod parasolem muchomora”. 

Pod parasolem muchomora można jesz-
cze znaleźć słoneczne melodie. Biedronka i 
żuk zupełnie zapomniały o jesieni i wybierają 
się na łączkę. Żuk zakochał się w biedronce 
- całej piegowatej - a co na to muchomor? 
Wybierzemy się też na muzyczną ucztę 
- z kompozycjami Antonio Vivaldiego, Luigi 
Beccheriniego i Józefa Haydna - na którą 
zaprasza Trio Fortepianowe: Beata Glaza 
- Sutt - skrzypce, Magdalena Romanowska 
- wiolonczela, Emilia Grażyńska - fortepian. 

O jesiennych przygodach, problemach 
biedronki i żuka, pomidora i muchomora w 
pięknych pieśniach i piosenkach opowiedzą 
śpiewacy: Aleksandra Kucharska - Szefler 
i Robert Hennig.,Koncert prowadzi pani 
Basia – Barbara Żurowska – Sutt.

Organizatorzy: Teatr Miejski im. W. 
Gombrowicza, Fundacja EDM, Stowarzy-
szenie Polskich Artystów Muzyków oddział w 
Gdańsku. Informacji udziela: Biuro Promocji 
czynne w godz. 9.00 -.16.00, tel.: (058) 
669 59 22, kasa czynna wtorek – piątek w 
godz. 11.00 - 19.00, sobota - niedziela w 
godz. 15.00 - 19.00, tel. (058) 660 59 46. 
ww.teatrgombrowicza.art.pl promocja@
teatrgombrowicza.art.pl �

Teatr Miejski dzieciom

Rada dzielnicy Oksywie 
zaprasza

Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza miesz-
kańców 

- 13 listopada 2009 r. na godz.18.00 na 
koncert muzyczny - repertuar najsłynniej-
szych musicali w wykonaniu Biura Koncer-
towego „Musica Viva” 

- 22 listopada 2009 r. na godz. 16.00 na 
koncert piosenki francuskiej w wykonaniu 
Aktorki Teatu Miejskiego w Gdyni Doroty 
Lulki.

Oba koncerty odbędą się w Auli Akademii 
Marynarki Wojennej, Gdynia - Oksywie, ul. 
Śmidowicza / wejście od ul. Grudzińskiego/. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sie-
dzibie rady, ul. Godebskiego 8 / SP nr 33/, 
tel. (058) 625 32 95 w godzinach otwarcia 
biura: pon. 8.00 - 13.00, wt. 13.00 - 18.00, 
godz. 8.00 - 12.00. �

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni 
ogłosił w Zarządzeniu Nr 12382/09/V/O z dnia 13 października 2009 r. otwarty konkurs ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu dzia-
łań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Przewidywana kwota dotacji 220.000 zł. Szczegółowe informacje na 
temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stoso-
wane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 
miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 
23 listopada 2009 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 608). 
W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54). Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 grudnia 2009 r. 

Przygotowujemy się do XVIII Finalu Wiel-
kiej Orkiestry Śiwątecznej Pomocy. 

Wszystkich chętnych wolontariszy za-
praszamy po ankiety do Centrum Rozrywki 
Gemini - Galeria Malarzy Gdyni i do Teatru 
Miejskiego im Witolda Gombrowicza ul. 
Bema 26 - Sylwia Marzec.

***
Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdy-

ni jako Sztab 18 Finału WOŚP zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w kolejnej 
imprezie, która odbędzie się 10 stycznia 
2010 r. Dochód z akcji ponownie prze-
znaczony będzie dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi. Wolontariusze, Szkoły 
oraz Sponsorzy chcący wziąć udział w 18 
Finale mogą już zgłaszać się do Sztabu 
w gdyńskiej YMCA (ul. Żeromskiego 26). 

Szczegółowe informacje na stronie 
http://www.gdynia.ymca.pl/wosp2010. 

Przyłącz się do nas – i zostań wolon-
tariuszem! Przyłącz się do nas – i zostań 
Sponsorem! �

Wolontariusze 
poszukiwani

W br. szkolnym, wzorem minionych lat w 
I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdyni przygotowano bogatą ofertę współ-
pracy dla gimnazjalistów i ich nauczycieli z 
regionu. Rozpoczynamy kolejną edycję Mię-
dzyszkolnych Kół Przedmiotowych dla gim-
nazjalistów w zakresie: biologia – 12.11.2009 
r. „Nobel 2009. Czy można zobaczyć komor-
kę?, chemia-17.11.2009 r. „Pokaz NAJ… 
czyli najciekawsze eksperymenty chemicz-

ne” , geografia-10.11.2009 r. „Budowa układu 
słonecznego w świetle najnowszych odkryć, 
tektonika płyt litosfery”, historia-26.11.2009 r. 
– „Polskie drogi do niepodległości”, j. polski- 
24.11.2009 r. „Teatr grecki a teatr rzymski” 
oraz wiedza o społeczeństwie-13.11.2009 r. 
„Czym jest demokracja? Kształtowanie się 
zasad demokracji”.

Szczegółowe informacje i kalendarz spo-
tkań na stronie szkoły: www.1alo.org   �

Koła przedmiotowe w I ALO
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic                                         
Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXVI/802/09 z dnia 28 października 2009 r. o przy-
stąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej 
i Strzelców, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż północnej granicy działki nr 40/12,
- od wschodu i południa – wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Wielkopolskiej,
- od zachodu – granica obejmuje teren parkingu przy ul. Korzennej, dalej biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 201 (Gdynia - Kościerzyna).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 01.12.2009 r. Wnioski należy składać do Prezydenta 
Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien 
zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni

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

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni       

Przetarg odbędzie się dnia 8 grudnia 2009 r.  o godz. 10 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wadium w wysokości podanej w tabelach należy 
wpłacić w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA  Bank Polska S.A. w Gdyni 
nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta sprzedającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwier-
dzeniem przez niego zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 12600/09/V/M z dnia 27 października 2009 r., regulaminem przetargu i 
ich akceptacją.
Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. u. z 2004 r. Nr 207 poz.2108). Regulamin przetargu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta przy 
pokoju nr 428. Informacji udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pokój nr 425 (IV piętro) tel. (058) 668 89 44. 
Ogłoszenie o przetargu znaleźć można na stronie internetowej  miasta Gdyni www.gdynia.pl/lokale.  Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu z Administracją Budynków ABK nr 4, Gdynia, ul. Warszawska 67A (tel . 058 621 02 70,058 620 72 43). Prezydent Miasta Gdyni 
może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o tym do publicznej wiadomości.

KW KM nr 
działki

obszar  
działki  
w m2

położenie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu 
w m2

cena 
lokalu 
w PLN

Wielkość
 udziału  

w gruncie

cena 
udziału  

w gruncie

opłaty  
za użytkowanie 

wieczyste gruntu

wadium
w PLN

postąpienie
(minimum 
1% ceny 

wywoławczej)

warunki zapłaty  
za lokal i grunt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GD1Y/00 
010620/3

58 984/9 1.659 ul. Śląska 51 
lokal 

użytkowy 
nr 4

na parterze 
budynku 

33,96 173.112,- 0,0051 7.724,-
+ VAT

I-a opłata:
1.931,00 zł

+ podatek VAT
w wys. 22%

opłata roczna:
231,72 zł

+ podatek VAT
w wys. 22%

-aktualizacja w 
trybie art.77-78 

u.g.n  

10.000,- minimum zł
1.740,-zł
(o wysokości 
postąpienia 
decydują 
uczestnicy 
przetargu, z tym, 
że postąpienie 
nie może 
wynosić mniej 
niż 1 % ceny 
wywoławczej, 
 z zaokrągleniem  
w górę do 
pełnych 
dziesiątek zł)

zapłata ceny za 
lokal oraz  I opłata 
za użytkowanie 
wieczyste gruntu  
w wys.25% ceny 
gruntu + VAT w wys. 
22% płatne  przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego,  opłata 
roczna za wieczyste 
użytkowanie gruntu  
w wys. 3% wartości 
udziału w gruncie 
+ VAT  w wys. 22% 
płatne do  31 marca 
każdego roku

KW KM nr 
działki

obszar  
działki  
w m2

położenie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu 
w m2

cena 
lokalu 
w PLN

Wielkość
 udziału  

w gruncie

cena 
udziału  

w gruncie

opłaty  
za użytkowanie 

wieczyste gruntu

wadium
w PLN

postąpienie
(minimum 
1% ceny 

wywoławczej)

warunki zapłaty  
za lokal i grunt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GD1Y/000
03829/6

53 211 400 lokal 
użytkowy  

nr A, 
ul. 

Warszawska 
42

na parterze 
budynku

mieszkalnego

84,35 345.989,- 0,1003 55.832,-
+ VAT

I-a opłata:
13.958,- zł

+ podatek VAT
w wys. 22%

opłata roczna:
1.674,96 zł

+ podatek VAT
w wys. 22%

-aktualizacja  
w trybie art.77-

78 u.g.n  

20.000,- minimum zł
3.460,-zł
(o wysokości 
postąpienia 
decydują 
uczestnicy 
przetargu, z tym, 
że postąpienie 
nie może 
wynosić mniej 
niż 1 % ceny 
wywoławczej, 
 z zaokrągleniem  
w górę do 
pełnych 
dziesiątek 
złotych)

zapłata ceny za 
lokal oraz I opłata 
za użytkowanie 
wieczyste gruntu  
w wys.25% ceny 
gruntu + VAT w wys. 
22% płatne  przed 
podpisaniem aktu 
notarialnego,
 opłata roczna 
za wieczyste 
użytkowanie gruntu  
w wys. 3% wartości 
udziału w gruncie 
+ VAT  w wys. 22% 
płatne do 31 marca 
każdego roku
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Prezydent Miasta Gdyni 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 3 lat 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków w Gdyni

Informacja dodatkowa: W przypadku rozpoczęcia przez Gminę lub inną osobę inwestycji celu publicznego na gruncie objętym przyszła umową tj. z 
chwilą wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub podjęcia przez Radę Miasta uchwały o jego zbyciu w trybie określonym 
ustawą o gospodarce nieruchomościami, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu na własny koszt, w tym dokonania rozbiórki nakładów. 
Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie wobec wydzierżawiającego za poniesione nakłady. Umowa zawierać będzie obligatoryjny zapis o obowiązku 
Dzierżawcy do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązkowi wydania przedmiotu dzierżawy po jej wyga-
śnięciu w trybie art. 777 § 1 pkt 4  k.p.c. Ważność umowy uwarunkowana jest złożeniem oświadczenia j. w. przez Dzierżawcę. Osoba fizyczna (w tym 
wspólnicy spółek cywilnych) zobowiązana jest do złożenia pisemnej zgody współmałżonka do zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zawierać będzie 
zobowiązanie się Dzierżawcy do: a) niedokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości b) niedokonywania trwałego grodzenia nieruchomości c) 
niezamieszkiwania na nieruchomości d) niemeldowania siebie oraz osób trzecich na nieruchomości. Naruszenie przez Dzierżawcę któregokolwiek z 
powyższych zapisów skutkować będzie prawem Wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Przetarg odbędzie się 23 listopada 2009 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. 
Wadium płatne gotówką w terminie do 20 listopada 2009 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika 
przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do 
wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat 
organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat warunków dzierżawy nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 29.

KW KM nr 
działki

powierzchnia Przeznaczenie, opis nieruchomości i spo-
sób jej zagospodarowania 

Wywoławcza stawka czynszu dzier-
żawnego (rocznego) 

4601 36

G
D
Y
N
I
A

część 
działki 

nr: 
41/3

18 000 m² Grunt niezabudowany. Nieruchomość prze-
znaczona na cele rolnicze – pole uprawne. 
Bez prawa czynienia nakładów o charakte-
rze trwałym. Brak planu zagospodarowania 

dla przedmiotowej nieruchomości. Dzier-
żawcy nie przysługuje roszczenie wobec 

Wydzierżawiającego za poniesione nakłady, 
w tym nasadzenia.

664, 38 zł 
Wylicytowany czynsz płatny do 31 

października każdego roku. W latach 
następnych czynsz będzie waloryzo-
wany na dzień 1 marca każdego roku 
dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszony przez Prezesa GUS. O 
zmianie wysokości czynszu Wydzier-

żawiający zawiadomi Dzierżawcę, 
zmiana ta nie wymaga aneksu do 

umowy. 

wadium:
120 zł 

minimalne 
postąpienie:

10 zł 

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego 

na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Gdyni

W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych w zakresie: 
a) sportu, turystyki, kultury, 
b)  działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej;
c)  działalności w zakresie aktywizacji: zawodowej, społecznej, integrującej środowisko osób nie-
pełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu;
d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup 
wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,   
przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 336.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w 
Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 
27/31.  
Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i zakończyć się 
nie później niż 31 grudnia 2010 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 3 grudnia 2009 r. 
do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 grudnia 2009 r. Informacja o wyborze 
najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp-
nym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Gmina Miasta Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                       
dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono  w BZP pod nr 381964-2009 w dniu 02.11.2009 r. oraz na stronie internetowej UM.
Termin wykonania całości zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania 
ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można 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 17.11.2009 
r. do godz.  10.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2009 r. godz. 11.00 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 Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska, fax (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje 
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 16/2009  
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemców:
ul. Legionów 57A/3, Gen. Maczka 20/3, Ko-
pernika 5/6, Szafranowa 14C/19.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
21.10.2009 r. do dnia 10.11.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 

informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na 
IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do wydzierżawienia na 
okres: do 3 lat,  położonej w Gdyni, przy ul. 
Rybaków, o pow. 2.000 m², oznaczonej na 
karcie mapy 36, obręb Gdynia, stanowiącej 
część dz. nr 80/3,  KW 8828. Przeznaczenie 
przedmiotu dzierżawy: cele rolne – uprawy 
jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 
29.10.2009 r. do 19.11.2009 r.
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TELEFONY ALARMOWE
Centrum Powiadamiania Ratunkowego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Straż Pożarna - tel .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
z tel . stacjonarnego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 00, 660 22 01
Policja - tel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  997
z tel . kom .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Straż Miejska tel . alarmowy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 986
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Centrala Urzędu Miasta Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 668 80 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)   .(058) 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych .   . (058)621 80 98
Centrum Aktywności Seniora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 74 66
Infolinia ZKM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 801 174 194, 0 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 50 78
Hospicjum domowe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 55 52
Hospicjum stacjonarne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i Współuzależenienia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 620 88 88
Klub Abstynenta „Krokus”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 713 67 82
Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 77 11
Miejska Informacja Turystyczna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 721 24 66
Stowarzyszenie Abstynentów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 39 81
Informacja o sektach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 605 462 431
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (pn-czw 8 .00-18 .00), 
piatek 8 .00-15 .00
Pomoc dziecku krzywdzonemu do 16 r . życia .   .  .  .(058) 664 34 50
Anonimowy Przyjaciel – Gdański 16 .00–6 .00   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 988
Telefon zaufania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 622 25 52
Klub „Mrowisko”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 509 171 002
Ogólnopolska  Akademia Walki z Rakiem Gdyński Most Nadziei 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 800 119
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 660 28 38
Narodowy Fundusz Zdrowia o ./Gdańsk   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 75 12 500

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Edmunda Wittbrodta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 60 35
Biuro Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego 
do Parlamentu Europejskiego   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro senator Doroty Arciszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 16 06
Biuro Poselskie  Jarosława Sellina (pn .-pt . 9 .00-16 . )  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 66 12 333,0 606 907 025
Biuro parlamentarne posła Tadeusza Aziewicza   .(058) 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego (pon-czw . 12 .00 -17 .00) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 620 61 68
Biuro poselskie Izabeli Jarugi-Nowackiej   .  .  .  .  .  .  . (058) 620 93 33
Biuro poselskie Joanny Senyszyn w .25   .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Biuro poselskie PiS Zbigniewa Kozaka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 44 11
Platforma Obywatelska w Gdyni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 661 85 84
Biuro Parlamentarno-Samorządowe SLD w Gdyni
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (058) 661 60 47
Partia Demokratyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 507 029 553
Liga Polskich Rodzin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(058) 781 86 40

Ważne telefony

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

Wiadomości turystyczne
Klub Krajoznawców „BLIZA” OM PTTK w 

Gdyni zaprasza na XXVII Rajd Turystyczny 
im. dr Mieczysława Orłowicza w dniu 14 
listopada 2009 r. (sobota), zorganizowany 
z okazji 50-tej rocznicy śmierci nestora pol-
skich turystów dr Mieczysłwa Orłowicza, 
patrona Klubu Turysty OM PTTK w Gdyni.
Młodzież na rajd zgłaszają Dyrekcje szkół 
w terminie do 12 listopada 2009 r. na adres: 
OM PTTK, 81 – 364 Gdynia, ul. 3 Maja 27, 
tel. (058) 621 75 24 i kom. 0 501 446 410, 
e-mail : morski@gdynia.pttk.pl

Wpisowe – 2 zł na ciastko i herbatę.
Trasy rajdu :
- Trasa nr 1: 5 km
Zbiórka: Gdynia, Plac Konstytucji, Dwo-

rzec Główny PKP (poczekalnia SKM) o 
godz. 10.00. Trasa: Gdynia, Plac Konstytucji 
– ul. Starowiejska – Plac Kaszubski – Dwo-
rzec Morski – Skwer Kościuszki – Bulwar 
Nadmorski - Kamienna Góra – meta ul. 
Słowackiego 53.

- Trasa nr 2: 6 km
Zbiórka: Gdynia Orłowo, SKM (kasy 

SKM) o godz. 10.00 Trasa : Gdynia Orłowo, 
SKM – ul. Orłowska – rez.przyrody „Kępa 
Redłowska”- Kamienna Góra –meta: ul. 
Słowackiego 53.

Trasa nr 3: 5 km
Zbiórka: Gdynia Witomino, ul. Chwarz-

nieńska, przy pomniku Matki Boskiej Gdyń-
skiej o godz. 10.30 Trasa: Gdynia Witomino 
– szlak czarny – Wzgórze św. Maksymiliana 
– Kamienna Góra – meta ul. Słowackiego 
53.

Meta rajdu znajduje się w Gimnazjum nr 
11, przy ul. Słowackiego 53

Organizacja mety rajdu :
- Przyjmowanie drużyn na mecie w godz. 

12.30 – 13.00
- Prezentacja gimnazjum i zwiedzanie 

szkoły
- Informacja o patronie Rajdu
- Konkurs krajoznawczo – przyrodniczy 

o Gdyni
- Wręczenie dyplomów i nagród
Zakończenie Rajdu o godz. 13.00. 

***
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Kra-

joznawcze Oddział Morski w Gdyni Klub 
Krajoznawców „BLIZA” zaprasza w środę 
11 listopada 2009 r. w Narodowe Święto 
Niepodległości na HAPPENING ANIELSKI 
„Anioły w plenerze” w „Galerii Domowej 1” w 
Pierwoszynie, ul. Wiśniowa 21 o godz.11.00. 
W plenerze pojawią się anioły, których 
twórcami są artyści, wystawiający swoje 
prace w galerii. Jednocześnie odbędzie się 
otwarcie wystawy kolekcji  postaci autorstwa 
Bogdana Januszewskiego „Zaczarowany 
świat kamieni”. 

Zbiórka : Gdynia, Plac Kaszubski Przysta-
nek ZKM ul. Jana z Kolna o godz. 9.50. 

Odjazd: autobus ZKM nr 146 o godz. 
10.00. Zapraszamy turystów, krajoznawców 
i miłośników sztuki na wycieczkę krajoznaw-

czą z „Galerii Domowej 1”
Przejście piesze na trasie: Pierwoszyno 

– Kosakowo – Oksywie, 10 km. Powrót około 
godz.16.00. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych w tym osoby niepełnosprawne.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące wy-
cieczki turystyczne:

- Tropikalna Wyspa – największy w 
Europie park rozrywki pod Berlinem w 
terminie 4 - 6.12.2009 r.,15-17.01.2010 r., 
12-14.02.2010 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:

- kurs na opiekuna kolonijnego, zajęcia w 
dniach 11-13, 19-20.12.2009 r.

- kurs na kierowników placówek wy-
poczynku dzieci i młodzieży w terminie 
10.01.2010 r .

S z c z e g ó ł y  i  d o d a t k o w e  i n -
formacje pod nr tel. (058) 621 77 51 
oraz na stronie www.gdynia.pttk.pl.

***
Zarząd Oddziału Miejskiego LOP w 

Gdyni zaprasza opiekunów-nauczycieli 
Szkolnych Kół LOP na zebranie programo-
we LOP, które odbędzie się 17 listopada 
2009 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w lokalu 
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarza-
dowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31. W trakcie 
spotkania mgr Gerard Kaptur przedstawi 
referat na temat: „Przyroda źródłem energii 
odnawialnej” Zarząd OM LOP w Gdyni.

***
Pomorska Komisja ds. Osób Niepełno-

sprawnych zaprasza we wtorek 10 listopada 
2009 r.  o godz.16.00 na spotkanie progra-
mowe do Klubu Turysty O/M PTTK w Gdyni.

W programie  spotkania: omówienie wy-
cieczek i działalności Komisji w 2010 r. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do współpracy.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni infor-

muje, że ruszył nabór na kolejny kurs 
pilota wycieczek (edycja – wiosna 2010r.). 
Rozpoczęcie zajęć 15 lutego 2010r. o 
godz. 18.00 w Towarzystwie Miłośników 
Gdyni przy ul. Władysława IV 51. Zakoń-
czenie kursu – początek kwietnia 2010 r. 

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

- 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 edukacyjna w Domku Abrahama. 
Podczas zajęć będzie można poznać tajniki 
kuchni nie tylko od strony kultury material-
nej, ale i obyczajowości. Na warsztatach 
kuchennych uczestnicy będą mogli wykonać 
własnoręcznie 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, 
przedstawiających ulubionych bohaterów. 
Wszystkich chętnych do poszerzenia wiedzy 
o naszej Gdyni z dawnych czasów zaprasza-
my na zajęcia historyczne. 

Wystawa została zrealizowana przy 
współpracy Muzeum Miasta Gdyni, Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku, Oddziału 
Etnografii oraz osób prywatnych. Wystawy 
zmienne i stałe można oglądać codziennie 
poza poniedziałkiem w godzinach 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.muzeumgdynia.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 
jest eksponowana w godz. 12.00 - 18.30 do 
11 listopada 2009 r. Prace wystawiają: Zbi-
gniew Gorlak, Joanna Kamirska Niezgo-
da, Barbara Kasperczyk, Ewa Łukiewska, 
Jan Misiek, Klaudia Teodorowicz Bosco, 
Zbigniew Wąsiel, Marek Wróbel i inni.

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.

***
Zapraszamy do obejrzenia wystawy 

„Szwajcaria Kaszubska w starej pocztówce 
do 1918 roku”. Ekspozycja, przedstawia 
blisko 100 pocztówek oraz map dotyczą-
cych niezwykle malowniczych i atrakcyjnych 
turystycznie Kaszub środkowych, zwanych 
potocznie Szwajcarią Kaszubską. Całość 
zaprezentowanego materiału pochodzi ze 
zbiorów gdyńskiego kolekcjonera Marka 
Seyda. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdyni Obłużu ul. Boisko 6. Wystawę 
można odwiedzać do 30 listopada br.

***
Koło Plastyków im. prof. Wacława Szcze-

blewskiego przy Towarzystwie Miłośników 
Gdyni zaprasza na wernisaż malarstwa 
Jolanty Krause 13.11 o godzinie 17.30. 
Wystawę będzie można oglądać do 10.12 w 
Galerii TMG przy ul. Władysława IV 51.

Galeria czynna jest w: poniedziałki, śro-
dy, piątki w godzinach 11.00 - 15.00 wtorki, 
czwartki w godzinach 13.00 - 17.00. �

Wystawy

Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
6 .11 pt godz . 19 .00  KISS ME, KATE, komedia muzyczna
7 .11 sb godz . 19 .00 KISS ME, KATE, komedia muzyczna
8 .11 nd godz . 19 .00 KISS ME, KATE, komedia muzyczna
9 .11 pn godz . 17 .00 LEWE INTERESY, Teatr Komedia, Warszawa
9 .11 pn godz . 20 .00 LEWE INTERESY, Teatr Komedia, Warszawa
12 .11 czw godz . 19 .30 SZALONE NOŻYCZKI, farsa

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
6 .11 pt godz . 10 .00 Marzenia do spełnienia 
6 .11 pt godz . 19 .00 MĘŻCZYŹNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA 
NERWOWEGO 
7 .11 sb godz . 19 .00 MĘŻCZYŹNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA 
NERWOWEGO 
8 .11 nd godz . 12 .00 GDYŃSKIE SPACERY POPIĘCIOLINII 
8 .11 nd godz . 19 .00 MĘŻCZYŹNI NA SKRAJU ZAŁAMANIA 
NERWOWEGO 

Teatr Muzyczny w Gdyni zaprosił na swoje 
deski wspaniałych artystów: I tak:

- 9 listopada br. godz. 17.00 i 20.00 
„Lewe Interesy” Teatr Komedia z Warsza-

wy. Reżyseria –Jerzy Bończyk.
Farsa kryminalna. Rzecz o praniu brud-

nych pieniędzy, o spotkaniu świata show-biz-
nesu i gangsterskiego półświatka, o pięknych 
kobietach i eleganckich gangsterach. Pełna 
szybkich zwrotów akcja, z zakończeniem, 
które zaskakuje nie tylko bohaterów sztuki, 
ale przede wszystkim niczego niespodziewa-
jącego się widza. Plus gwiazdorska obsada. 
Występują: Joanna Liszowska, Katarzyna 
Zielińska, Jerzy Bończak, Marcin Przybyl-
ski, Przemysław Sadowski, Marcin Troń-
ski, Zdzisław Wardejn, Marcin Zarzeczny.
Bilety: 100 i 90 złotych

- 11 listopada br. godz.  20.00
Kabaretowa Noc Listopadowa - Gdynia 

2009 transmisja na żywo w TVP 2; uwaga - 
program trwa do godz. 22.00 bez przerwy.

Wystąpią: Kabaret Moralnego Niepo-
koju, Grupa MoCarta, Kabaret Hrabi, 
Teatr Montownia, Legitymacje (Cezary 
Studniak, Konrad Imiela, Sambor Dudziń-
ski), Mariusz Kiljan, Mariusz Lubomski z 
zespołem, Kinga Preis, Tomasz Kot. Cały 

program jest próbą generalną gali, wszystko 
dzieje się niejako ‘na żywo’, padają pomysły 
co powinno się na niej znaleźć i zaraz jest 
to odrzucane w dyskusji albo wcielane w 
życie. Ponieważ np. nie ma na scenie Pen-
dereckiego jego rolę przejmuje zastępczo 
Grupa Mocarta. Nie ma Kaczmarskiego, ale 
można wykonać jego pastisz odnosząc się 
w do aktualnych wydarzeń. Zazwyczaj na 
uroczystych galach czyta się Herberta, u 
nas wybitni aktorzy przeczytają w ten sam 
uroczysty sposób teksty Feela czy Szymona 
Wydry obnażając przy okazji ich literacką 
niewydolność czy wręcz grafomaństwo.

Bilety 180, 140, 90 zł do nabycia na www.
biletynakabarety.pl. Uwaga! Teatr nie prowa-
dzi sprzedaży biletów na tę imprezę.

22 listopada br. godz. 17.00 i 19.00
Michał Bajor  „Piosenki Marka Grechu-

ty i Jonasza Kofty”. 
Bilety: 70 i 60 złotych.
23 listopada br. godz. 17.00 i 20.00
„Szczęśliwy Dzień” Teatr Capitol z 

Warszawy Reżyseria - Andrzej Grabar-
czyk.

Występują: Joanna Kupińska, An-
drzej Grabarczyk, Marek Siudym. 

Bilety: 100 i 90 złotych. �

Gościnne występy w Teatrze Muzycznym 

Teatr Gościnny zaprasza na: Stend up 
comedy „To nie jest kraj dla wielkich ludzi 
Czyli ilu ludzi mieści się w jednym Polaku?” w 
wykonaniu Rafała Rutkowskiego 23.11 (po-
niedziałek) godz. 19.00 do Teatru Miejskiego 
im. W. Gombrowicza, ul. Bema 26. One-man 
show jest zbiorem przezabawnych skeczy, w 
których pojawiają się najróżniejsze postaci 
– ksiądz udzielający ślubu byłej ukochanej, 
żołnierz gej, blondynka u ginekologa… 
Wszystko w wykonaniu jednego aktora, wy-
wołuje na widowni salwy śmiechu…

Tekst i reżyseria: Michał Walczak, Aktor: 
Rafał Rutkowski. Bilety: miejsca I - 45 zł, 
miejsca II – 35 zł. Do nabycia: Kasa Teatru 
Miejskiego, ul. Bema 26 Gdynia tel. (058) 
660 59 46, 660 59 22. Informacje: www.
teatrgoscinny.pl tel. (058) 664 69 60. �

Od 13 do 15 listopada  zapraszamy na 
spektakl w reżyserii Katarzyny Deszcz 
„Woyzeck”. Spektakl pokazywany będzie o 
godz. 19.00 na dużej scenie. 

Przedstawienie o miłości, zazdrości i 
morderstwie inspirowane prawdziwą historią 
mordu na niewiernej kochance.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści wszyscy, którzy do kasy Teatru Miejskie-
go im. Witolda Gombrowicza przy ul. Bema 
przyjdą z egzemplarzem RATUSZA będą 
mogli kupić tańszy bilet za 25 zł. 

Ilość promocyjnych biletów jest ograni-
czona.  �

Teatr Miejski dla czytelników „Ratusza”

Repertuar teatralny

Teatr Gościnny zaprasza


