
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Na zdjęciu:  od prawej: Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Michał Guć, wicepre-
zydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych 

Z wielką satysfakcją informujemy Państwa, że Europejski Instytut 
Administracji Publicznej ogłosił (5 listopada) w holenderskim Maastricht  
wyniki konkursu odbywającego się pod patronatem Komisji Europejskiej 
o  Europejską Nagrodę Sektora Publicznego. Jest to europejski „Oscar” 
dla sektora publicznego, najwyższej rangi laur na kontynencie. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 300 aplikacji z 29 krajów europejskich. 
Spośród nich wybrano dwadzieścia najlepszych inicjatyw, po pięć w 
każdej z czterech kategorii. Jako jedyny spośród ponad 30 zgłoszonych 
projektów z Polski, został przez organizatorów nominowany do  tej 
nagrody  projekt „Gdyński sektor obywatelski”, zgłoszony przez Urząd 
Miasta Gdyni. 

Sukces Gdyni obywatelskiej  w Maastricht
 Z sukcesem! Gdynia znalazła się bowiem w ścisłym gronie 

laureatów, wśród wyróżnionych, w kategorii „Zaangażowanie 
obywateli”.

W opinii jury Gdynia  stworzyła program wychodzący poza 
ramy tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej i zbudowała 
zrównoważone partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi; angażuje lokalne organizacje pozarządowe w konsul-
towanie i współtworzenie lokalnych programów i przedsięwzięć, 
a także w realizację zadań publicznych, a Gdyńskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych, jako komórka Urzędu Miasta Gdy-
ni odpowiedzialna za koordynację współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, jest jednostką bardzo innowacyjną.

 Przypomnijmy, że program „Gdyński sektor obywatelski” 
dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. 
Obejmuje ona trzy zasadnicze dziedziny: konsultowanie i 
współtworzenie lokalnych programów i przedsięwzięć, bez-
pośrednią realizację zadań publicznych oraz udział w pracach 
stałych, wspólnych zespołów złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i samorządu. 

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać pomoc me-
rytoryczną i wsparcie w Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Jego pracownicy prowadzą m.in. szkolenia 
dla członków tych organizacji, organizują spotkania sektora 
pozarządowego oraz kampanię informacyjną „Jeden procent”.

***
Europa nagradza Gdynię: 

Gdynia niejednokrotnie już została wyróżniona przez insty-
tucje europejskie za swoje osiągnięcia. 

W 1995 r. Komisja Europejska przyznała Gdyni Złote Gwiaz-
dy Partnerstwa za organizację Igrzysk Miast Bliźniaczych. 

Natomiast Rada Europy przyznała Gdyni swoje wszystkie 
wyróżnienia: Honorową Flagę Rady Europy (1996), Honorową 
Tablicę Rady Europy (1998) oraz Nagrodę Europy (2002) w 
uznaniu jej aktywności na arenie międzynarodowej. 

Wszystkie otrzymane przez Gdynię nagrody Rady Europy 
mają prestiżowy charakter i promują nasze miasto w struktu-
rach europejskich. �

Od słów do rozmów - w Muzeum Miasta
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: 
„Polaków przygody z wolnością - 1918, 1989, 
2009”. Spotkanie odbędzie się w Muzeum 
Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1. 

Cykl poświęcony będzie istotnym zagad-
nieniom dotyczącym naszego życia w spo-
łeczeństwie. Podczas spotkania rozmawiać 
będziemy o podobieństwach i różnicach 
pomiędzy trzema przełomowymi datami. 
Rokiem 1918 (kiedy Polska po 123 latach za-
borów odzyskała niepodległość), 1989 (osta-
tecznie został złamany porządek jałtański), a 

rokiem 2009. Interesować nas będzie sytu-
acja 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 Krzemiń-
ski, Tadeusz Stegner, Roman Kordziński. 
Spotkanie prowadzi: Paweł Huelle 

Wstęp wolny.
Szczegóły: www.odslowdorozmow.pl  �

Zima w mieście
Tradycyjnie w listopadzie startuje sezon 

zimowy dla służb komunalnych, odpowie-
dzialnych za stan dróg i chodników.

W bieżącym sezonie stałym utrzymaniem 
objęte będą drogi o łącznej długości ok. 307 
km (tj. ok. 1% więcej w stosunku do sezonu 
ubiegłego), a także chodniki o łącznej po-
wierzchni ok. 430 tys. m² (tj. ok. 13% więcej 
w stosunku do sezonu ubiegłego). 

Za całość odpowiedzialny jest Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdyni. 

Na str. 6 „Ratusza” zamieszczamy naj-
ważniejsze numery kontaktowe do wszyst-
kich służb i firm odpowiedzialnych za stan 
dróg i chodników zimą 2009/2010. �

Otwarcie kładki nad torami i Drogą Gdyńską w Redłowie
W piątek 13 listopada o godz. 11.00 

rozpocznie się uroczystość otwarcia kładki 
pieszej nad torami i Drogą Gdyńską w Gdyni 
Redłowie. 

Kładka połączy al. Zwycięstwa z ulicą 
Łużycką. Dzięki temu do nowej hali wido-
wiskowo - sportowej, obiektów GOSiR, 
centrum biurowego Łużycka Office Park czy 
stadionów rugby i piłki nożnej będzie można 
dostać się pieszo, przechodząc po kładce. 

Jest ona dostępna także dla rowerzystów.
Dotychczas do obiektów zlokalizowanych 

za torami i Drogą Gdyńską należało wędro-
wać przez Wzgórze św. Maksymiliana i Wę-
zeł Franciszki Cegielskiej bądź w Redłowie 
ul. Stryjską, a następnie Olimpijską. Teraz 
droga pieszych będzie znacznie krótsza 
(około 1,5 kilometra).

Dodajmy, że konstrukcja stalowa ma 
prawie 150 metrów długości i 6 metrów sze-

rokości. Wykonana została w Bydgoszczy. 
Aby zamontować konstrukcje nad torami 
kolejowymi i drogą użyto specjalnego dźwigu 
Liebherr o nośności 550 ton. 

Budowa kładki rozpoczęła się na początku 
stycznia br. Prace wykonała firma Gotowski 
Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe 
sp. z o.o. Inwestycja kosztowała ponad 14 
milionów złotych. Pieniądze pochodziły z 
budżetu miasta.  �
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Trwają dwa konkursy – 20latRP.pl – Po-
chwalmy się! i 7 cudów Trójmiasta, w których 
możemy wspierać Gdynię – osoby, miejsca 
i wydarzenia z nią związane. Głosując ak-
tywnie włączamy się w promocję naszego 
pięknego miasta. 

Plebiscyt 20latRP.pl - Pochwalmy się!
Do 30 listopada można głosować na 

finalistów plebiscytu 20latRP.pl – Pochwalmy 
się! W każdej z kategorii – Człowiek, Dzieło, 
Otoczenie – jest ich 10 w każdym z 16 re-
gionów kraju. Projekt opisuje i promuje suk-
cesy wszystkich regionów Polski minionego 
20-lecia oraz pozytywny sposób myślenia o 
Polsce i naszych dokonaniach.

Wśród nominacji związanych z Gdynią 
znalazły się: 

- w kategorii Człowiek (osoby/postacie..., 
których działalność jest powodem do dumy 
mieszkańców regionu):

• Lech Wałęsa - lider Solidarności i Pre-
zydent RP w latach 1990-1995, Honorowy 
Obywatel Gdyni;

• Wojciech Szczurek - prezydent Gdy-
ni;

• Ryszard Krauze - przedsiębiorca, me-

cenas sportu;
- w kategorii Dzieło (działania/zjawiska..., 

które w minionym 20-leciu budowały pozy-
tywny wizerunek miast i regionów):

• drużyna koszykarek Lotos Gdynia i jej 
gwiazdy: M. Dydek i A. Bibrzycka ;

• festiwal muzyczny Open’er;
• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych;
• powstanie Muzeum Miasta Gdyni - nowa 

siedziba i ekspozycja w 2007, pierwsze w 
Polsce muzeum od podstaw;

• R@port Festiwal Polskich Sztuk Współ-
czesnych;

- w kategorii Otoczenie (budynki/kre-
acje..., które najmocniej zmieniły nasze małe 
ojczyzny):

• Trasa Kwiatkowskiego;
• biurowiec Sea Towers.
Głosowanie na nominowanych z woj. 

pomorskiego odbywa się na stronie inter-
netowej:

www.20latrp.pl/pleb_pomorskie.html . 
Zachęcamy do wspierania gdyńskich kan-
dydatur.

48 zwycięzców plebiscytu (po jednym z 
każdej kategorii w 16 regionach) znajdzie 
się na liście „100 sukcesów Polski”, która 

zostanie ogłoszona 6 grudnia. 
7 cudów Trójmiasta

Do 6 grudnia internauci mogą głosować 
na miejsca nominowane do listy „7 cudów 
Trójmiasta”. Plebiscyt zorganizował portal 
MM Moje Miasto Trójmiasto.

Spośród 52 nominowanych miejsc 13 
związanych jest z Gdynią. Są to: Sea To-
wers, Dar Pomorza, Gdynia Orłowo, ORP 
Błyskawica, Port w Gdyni, suwnica w gdyń-
skiej stoczni, Bulwar Nadmorski, Kamienna 
Góra, Skwer Kościuszki i Molo Południowe, 
Oksywie – osada rybacka, Torpedownia na 
Babich Dołach oraz dworzec PKP w Gdyni, 
Rezerwat Kacze Łęgi.

Akcja powstała na kanwie słynnego „New 
7 wonders”, który na całym świecie przycią-
gnął miliony internautów. 

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 8 
grudnia, a wręczenie nagród  odbędzie się 
13 grudnia. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do wspierania gdyńskich nominacji 
swoimi głosami. 

Link do plebiscytu oraz wszystkich 
nominowanych: http://www.mmtrojmiasto.
pl/6852/2009/10/28/cudow . �

Klikajmy na Gdynię!

Stypendyści Miasta Gdyni 2009/2010:
I. Uczniowie szkół podstawowych:
1. Burzyński Paweł SP 18/ kl. V
2. Ćwiklińska Aleksandra SP 43/ kl. VI
3. Góralczyk Monika SP 12/ kl. VI
4. Kallas Julian SP 18/ kl. V 
5. Kowalewska Alicja SP 23/ kl. VI
6. Muńko Marek SP 18/ kl. V
7. Pruszyńska Natalia SP 29/ kl. VI
8. Skrzypczak Mateusz SP 29/ kl. VI
9. Szandrach Małgorzata SP 18/ kl. VI
10. Szymanowicz Stanisław SP 18/ kl. V
11. Wróbel Daria SP 39/ kl. VI
II. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1. Choma Piotr GM 24/ kl. I
2. Dołębska Wiktoria GM 24/ kl. I 
3. Łaga Helena GM Katolik/ kl. I
4. Milczek Paweł GM 24/ kl. I
5. Możdżanowska Dominika GM 8/kl. III
6. Panek Arkadiusz GM 17/ kl. I
7. Schmidt Julianna GM 1/ kl. I
8. Smela Paweł GM 8/ kl. II
9. Szulc Aleksander GM 1/ kl. III
10. Wieczorek Jędrzej GM 19/ kl. III
11. Wojtych Tadeusz GM 24/ kl. III
III. Uczniowie szkół ponadgimnazjal-

nych:
1. Baliński Maciej LO III/ kl. I
2. Banacki Michał LO VI/ kl. III
3. Bandura Artur LO Jezuitów/ kl. II
4. Bogusiewicz Dominika LO III /kl. I
5. Burzyńska Paulina LO VI /kl. I
6. Cichowska Joanna LO VI/ kl. I
7. Czyżewska Maria LO Jezuitów/ kl. I
8. Daszkiewicz Łukasz LO III/kl. I
9. Dziwulski Wojciech LO III/ kl. I
10. Kamedulski Bartosz LO VI/kl. I
11. Karasiewicz Filip LO III / kl. I
12. Marciniak Mateusz LO VI / kl. II
13. Osiński Jacek LO III/ kl. I
14. Radecki Mateusz LO III/ kl. III
15. Reinke Andrzej LO XIV / kl. I
16. Rogozińska Żaklina LO XIV/ kl. III
17. Stefanowicz Ewelina LO VI/ kl. I
18. Walikowska Marta LO III/ kl. I

19. Witczak Grzegorz LO X/ kl. II
20. Wojtowicz Wojciech LO VI/ kl. II
IV. Studenci:
1. Adamczak Martyna, UG, III r. Kulturo-

znastwo; PG, I r. Architektura
2. Barbarski Paweł, UG, I r. Matem. i 

Fizyki studiów II st.
3. Barska Joanna, UJ, II r. Polonistyki
4. Buczek Tomasz, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, V r. Wydz.Lekarski
5. Chmielewski Krzysztof, PG, V r. Tele-

komunikacji
6. Ćwikliński Piotr, PG, IV r. Fizyki; I r. Inż.

Materiałowej
7. Kata Eurydyka, Akademia Sztuk Pięk-

nych, IV r. Grafiki
8. Kulas Joanna, UW, V r. Kolegium 

Międzywydz. Indyw. Studiów Humanistycz-
nych 

9. Liszewski Piotr, Gdańskie Seminarium 
Duchowne, V r.

10. Madany Barbara, UJ, I r. Teatrologii 
studiów II st.

11. Markiewicz Marcin, UG, I r. Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki studiów II st. 

12. Mazur Piotr, PG, III r. Elektroniki
13. Mitrosz Joanna, AWFiS, III r.
14. Morozowski Marcin, PG, V r. Elek-

troniki
15. Potulska Agnieszka, PG, II r. Fizyki
16. Prusinowska Aleksandra, Akademia 

Sztuk Pięknych, V r. Malarstwa 
17. Puczydłowski Miłosz, UJ, IV r. Między-

wydz. Indyw. Studiów Humanistycznych  
18. Sitarz Maxima, Akademia Muzyczna 

w Poznaniu, II r.  
19. Szulc Dagmara, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, VI r. Wydz. Lekarski 
20. Zysnarska Ewa, UG, II r. Zarządzania 

studia II st. 
V. Studenci  pochodzenia polskiego 

ze wschodu:
1. Jarmołowicz Radisław, AWFiS, V r.
2. Salij Tatiana, LO Jezuitów, kl. II 

szkoła 

3. Sicienko Yevheniya, UG, i r.
4. Zheludok Olena, LO Jezuitów, kl. III
VI. Uczniowie wszystkich rodzajów 

szkół za osiągnięcia artystyczne:
1. Górska Aleksandra, LO VI/ kl. II i SzMu-

zyczna I i II st./kl. IV
2. Grzegorczyk Marcin, Ogólnokształcąca 

Szkoła Muzyczna w Gdańsku/ kl. II
3. Guzik Michał, GM 23/kl. I, 
4. Kozak Miriam, GM Katolik/kl. III, Szkoła 

Muzyczna I i II st./ kl. II
5. Lemka Joanna, LO III/ kl. I, 
6. Marszał Zuzanna, Ogólnokształcąca 

Szkoła Baletowa/ kl. III
7. Pykacz Aleksandra, Szkoła Muzyczna 

I i II st./ kl. VI 
8. Sosnowska Karina, Szkoła Muzyczna 

I i II st./ kl. V 
9. Szabowski Krzysztof, Szkoła Muzyczna 

I i II st./ kl. IV
10. Zając Tomasz, Szkoła Muzyczna I i 

II st./ kl. IV
VII. Uczniowie wszystkich rodzajów 

szkół za osiągnięcia sportowe:
1. Filipowicz Przemysław, LO Jezuitów, 

kl. II
2. Grządziela Olga, I Akadem. LO, kl. III
3. Jasińska Marta. Gimnazjum Mistrzo-

stwa Sportowego, kl. II 
4. Kasuła Anastazja, LO VI, kl. II
5. Koczkowska Marta, VII Sportowe LO, 

kl. III
6. Lipski Konrad, Sportowe Gimnazjum 

9, kl. II
7. Paradowska Angelika, VII Sportowe 

LO, kl. II
8. Raszke Monika, VII Sportowe LO, 

kl. III
9. Sas-Świstelnicka Julia, Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego, kl. III  
10. Szamałek Marta, Gimnazjum Mistrzo-

stwa Sportowego, kl. III.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów! �

Stypendyści Miasta Gdyni 2009/2010
Prezydent Miasta Gdyni po raz siedemnasty przyznał stypendia wyróżniającym się w nauce uczniom i studentom. Uhonorowani stypen-

diami zostali także uczniowie o szczególnych osiągnięciach sportowych i artystycznych. Razem zostało przyznanych 86 stypendiów. 
Uroczyste wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta - Wojciecha Szczurka odbyło się 5 listopada br. o godz. 17.00 w V Liceum 

Ogólnokształcącym.
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Oto kolejne koncerty z cyklu JaZzGdyni 
jesień ‘09, które odbywają się w klubach 
Pokład i Charlie:

14 listopada 2009 r., godz. 20.00 Jazz 
Charlie Club, DUO Ilona Gliwa-Damięcka 
Piano, Maciej Grzywacz Gitara

Wstęp wolny
17 listopada 2009 r., godz. 20.00 Jazz 

Charlie Club, piosenki Edith Piaf, śpiewa Do-
rota Lulka; Bilety: 15 zł w przedsprzedaży, 
20 zł w dniu koncertu do nabycia: w Gdyni: 
Tawerna przy klubie Pokład, Charlie Jazz 
Club, sklep muzyczny Puls w Gemini

19 listopada 2009 r., godz.19.00 Klub 
Pokład Sławek Jaskułke,

Wstęp wolny.
21 listopada, godz. 20.00, Jazz Charlie 

Club,  DUO, Leszek Dranicki -wokal, Artur 
Jurek-piano; 

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

JaZzGdyni jesień ‘09

Na najwyższym poziomie - apartamen-
towca Sea Towers (132 m n.p.m.) w Gdyni 
- odbyła się 4 listopada 2009 r.  konferencja 
prasowa, której tematem było powołanie do 
życia GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ.

Gdyńska Szkoła Filmowa zostanie powo-
łana w styczniu 2010 r. Założycielem szkoły 
jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 
we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 
Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. 
Mecenat nad szkołą objęło Miasto Gdynia.

W styczniu zostanie uruchomione Biuro 
Szkoły, od kwietnia rozpocznie się rekrutacja 
na pierwszy rocznik, a od października zaję-
cia na kierunku reżysersko-operatorskim.

Na kierunek zostanie przyjętych 12 
studentów. Nauka w Szkole trwać będzie 
rok. Jej celem jest przekazanie słuchaczom 
pełnej i wieloaspektowej, praktycznej, a 
także teoretycznej wiedzy o warsztacie 
reżysera i operatora filmowego. Podstawo-
wym założeniem programu nauczania w 
Gdyńskiej Szkole Filmowej jest równoległe 
prowadzenie zajęć z filmu fabularnego i filmu 
dokumentalnego, a także realizacja przez 
każdego studenta dwóch krótkich filmów 
(fabularnego oraz dokumentalnego). 

Nauczanie reżyserii i sztuki operatorskiej 
będzie opierać się na praktyce. Teoria będzie 
punktem wyjścia do szeregu praktycznych 
ćwiczeń, prób warsztatowych oraz etiud 
filmowych.

Program nauczania reżyserii i sztuki 
operatorskiej filmu fabularnego i dokumen-
talnego będzie obudowany dużą ilością 

przedmiotów kierunkowych, mających za-
poznać słuchaczy ze wszystkim aspektami 
realizacji utworu filmowego. Dzielą się one 
na kilka grup: 

Pierwsza - to przedmioty związane z 
poszczególnymi zawodami filmowymi, a 
więc: scenografia, kostiumologia, fotografia, 
montaż filmowy, muzyka filmowa, technika i 
technologia dźwięku oraz produkcja filmowa. 
Druga - to kształcenie w zakresie dramatur-
gii i scenariopisarstwa. Trzecia - to zajęcia 
i warsztaty dotyczące pracy z aktorem. 
Czwarta – obszar edukacji zawiązany z 
przedmiotami teoretycznymi czyli historia fil-
mu, analiza filmu fabularnego i dokumental-
nego, historia sztuki, historia myśli filmowej, 
wybrane zagadnienia literackie itp.

Studenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej 
odbędą dwutygodniowe praktyki w łódzkiej 
PWSFTViT oraz na planie realizowanych w 
Polsce profesjonalnych filmów fabularnych 
i dokumentalnych.

Zrealizowane przez studentów w trakcie 
nauki krótkie filmy fabularne oraz dokumen-
talne będą regularnie wysyłane na krajowe 
i zagraniczne festiwale filmowe (około 40 
festiwali rocznie). Gdyńska Szkoła Filmowa 
zamierza nawiązać stałą współpracę z pol-
skimi i zagranicznymi instytucjami edukacji 
filmowej. Istotnym elementem programu 
Szkoły będą gościnne wykłady niekwe-
stionowanych gwiazd światowego kina, 
uznanych twórców filmowych, reżyserów, 
dokumentalistów, operatorów obrazu itp.

Autorem programu Szkoły oraz wykła-

dowcą przedmiotu reżyserii filmu fabularne-
go jest Rektor PWSFTViT w Łodzi - Robert 
Gliński (Dyrektor GSF ds. Nauczania).

Z Gdyńską Szkołą Filmową na stałe będą 
współpracować znakomici filmowcy i uznani 
wykładowcy m.in:

Milenia Fiedler - montaż filmu fabular-
nego, 

Paweł Huelle - adaptacja literacka na 
potrzeby scenariusza filmowego, 

Andrzej Jaroszewicz - sztuka opera-
torska, 

Marek Kuczyński - muzyka filmowa, 
Rafał Listopad - montaż filmu dokumen-

talnego, 
Grzegorz Łoszewski - scenariusz filmu 

fabularnego, 
Radek Moenert – montaż filmu fabu-

larnego,
Mirosław Przylipiak - historia filmu, 
Sławomir Pultyn - fotografika, 
Andrzej Titkow - reżyseria filmu doku-

mentalnego.
Ideę powołania Szkoły Filmowej w Gdyni 

od początku wspiera Prezydent Miasta Gdy-
ni Wojciech Szczurek.

Pomysłodawcami Gdyńskiej Szkoły Fil-
mowej są:

Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, Prezes Zarządu Pomorskiej 
Fundacji Filmowej w Gdyni - Leszek Kopeć 
(Dyrektor GSF) oraz scenarzysta, reżyser 
i organizator Pomorskich Warsztatów Fil-
mowych - Jerzy Rados (Z-ca Dyrektora 
GSF). �

Od stycznia 2010 - Gdyńska Szkoła Filmowa

Ambulatorium MSPR 
tymczasowo na Obłużu

Z powodu remontu całodobowe Am-
bulatorium Chirurgiczne Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. 
Żwirki i Wigury 14 przeniesione jest na ul. 
Białowieską 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.  �

We wrześniowym numerze „Ratusza” 
informowaliśmy Państwa o planowanej 
publikacji comiesięcznego kalendarium do-
tyczącego wydarzeń II wojny światowej. 

Cykl ten będzie kontynuowany dopiero 
w styczniu 2010 roku. Za zmianę terminu 
przepraszamy. �

Uwaga! Zmiana terminu

Centrum Nauki EXPERYMENT zaprasza 
na wykład pt: „Puchacz ma przećwierkane” 
- czyli czy zbiorowa obrona to skuteczna 
strategia walki drobnych stworzeń z dużym 
drapieżnikiem. Wykład inauguruje cykl spo-
tkań w Centrum Nauki EXPERYMENT dla 
trochę starszych Odkrywców. Zapraszamy 
młodzież licealną oraz osoby dorosłe. Nie 
jest potrzebne wykształcenie biologiczne, 
wystarczy aby słuchacze posiadali cie-
kawość świata oraz zagadnień przyrod-
niczych. Tematem wykładu „Puchacz ma 
przećwierkane” są wybrane zachowania 
zwierząt z różnych grup - ptaków, ssaków i 
ryb - wśród których naukowcy obserwowali 
strategię antydrapieżniczą. Przedstawione 
zostaną  najciekawsze doniesienia naukowe 
i hipotezy. 

Wykład poprowadzi Marzenna Nowa-
kowska, biolog i wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych 
Naukowi.pl. Dziennikarka znana z artykułów  

m. in. w Focusie, Gazecie Wyborczej, Vivie 
oraz Wiedzy i Życiu. Jej zawodowa maksy-
ma to przekazywanie naukowych tematów 
w sposób dostępny, ciekawy i odprężający 
dla słuchaczy. 

Właśnie taki „wykład dla odprężenia” 
odbędzie się 21 listopada 2009 r. w godz. 
12.00 – 12.45. Rezerwacja miejsc pod nu-
merem telefonu (058) 735 11 37. Udział w 
wykładzie w ramach biletu wstępu do Cen-
trum Nauki EXPERYMENT. 

Centrum Nauki EXPERYMENT Pomorski 
Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycię-
stwa 96/98, Gdynia - Redłowo (teren byłej 
zajezdni), czynne jest od wtorku do niedzieli 
(oprócz poniedziałków) w godzinach 10.00 
- 16.00. W środy EXPERYMENT czynny w 
godzinach 10.00 - 20.00. Rezerwacja dla 
grup powyżej 10 osób, tel. (058) 735 11 37. 

Bilet ulgowy 2 zł, bilet normalny 4 zł.
www.experyment.gdynia.pl.  �

Puchacz ma przećwierkane w EXPERYMENCIE 

Historyczne dla Klubu Sportowego Delfin 
Gdynia okazały się Zawody Pływackie z oka-
zji Święta Niepodległości, które odbyły się 
7.11.2009 r. na pływalni w Słupsku. Ponad 
300 zawodników z 17 klubów z województw: 
Pomorskiego, Kujawsko- Pomorskiego oraz 
Zachodnio - Pomorskiego walczyło o rekor-
dy życiowe, medale i puchary ufundowane 
przez Prezydenta Miasta Słupska. 

Po raz pierwszy w historii klubu pod-
opieczni trenerów Przemysława Czoków i 
Artura Ziniewicza zwyciężyli w klasyfikacji 
drużynowej pozostawiając w tyle takie kluby 
jak Trops Kartuzy, Skalar Słupsk, Dwójka 
Morena Gdańsk, Znicz Koszalin czy AZS 
AWFiS Gdańsk. 26 - osobowa drużyna 
zdobyła w sumie 20 medali, a Mateusz Arndt 
oraz Michał Laskowski zostali uznani za 
najlepszych zawodników imprezy w swoich 
kategoriach wiekowych. Medaliści:

- Mateusz Arndt 50 mot,dow 1 miejsce; 
100 zm 1 miejsce

- Laura Chalecka 50 mot 1 miejsce
- Alicja Grudnowska 100 grzb 1 miej-

sce
- Natalia Juszczyk 100 dow 2 miejsce
- Kacper Kunz 100 klas 2 miejsce
- Kacper Kurasz 50 mot,100 zm 2 miej-

sce; 50 dow 3 miejsce
- Kuba Kwaśniewski 50 mot 3 miejsce
- Michał Laskowski 50 mot, grzb 1 miej-

sce 50 dow 2 miejsce
- Błażej Mańczak 50 grzb, 100 zm 2 

miejsce
- Szymon Romaniec 50 klas 1 miejsce 
- Natalia Ryng 50 grzb  2 miejsce
- Weronika Winkel 50 klas 1 miejsce
- Arek Zomkowski 100 grzb 1 miejsce
Serdecznie gratulujemy! �

Słupsk zdobyty przez pływaków Delfina
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 - 19.00. W listopadzie dyżu-
ry będą pełnić: 16.11 - Stanisława Kozłow-
ska, 23.11 - Marcin Limanin, 30.11 - Jerzy 
Mikłaszewski. Z radnymi dyżurować będą 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura rady w Szkole Podstawowej 
Nr 10, ul. Morska 192 tel: (058) 663 63 18 na 
dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00 
- 18.00: 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: 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 każdy poniedziałek: 
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: 19.11 - Arkadiusz Radzimowski, 
26.11 - Rafał Rychel, 3.12 - Ireneusz Dra-
paluk, 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. 

***
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 poniedziałek w godz.18.00 - 19.00. 
Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy 
w miesiącu listopadzie br.: 16.11- Marta 
Bejm, 23.11 - wiceprzewodniczący Zarzą-
du Dzielnicy Daniel Prieba, 30.11- Anna 
Czeran. Informujemy 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 
19.11 - Krzesław Kowalski, 26.11 - Bożena 
Goszczyńska. Przewodnicząca - mgr Jolan-
ta Roszczynialska pełni dyżur w każdy pierw-
szy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 
w biurze Rady, Wiceprzewodnicząca - Ewa 
Zienowicz w każdą czwartą środę miesiąca 
w godz. 16.30 - 17.30 w Przychodni Orłowo, 
a Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowal-
ski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można 
umówić się na spotkanie w innym terminie za 
pośrednictwem biura Rady. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się w 
Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Stey-
era 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 
14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00 
oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. 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 pełnią 
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 SP 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 An-
drzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek 
w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w 
godz.15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00-
18.00. W najbliższym czasie dyżury pełnią: 
19.11 - Piotr Kunat, 26.11 - Adam Borodo, 
3.12 - Elżbieta Raczyńska, 10.12 - Urszula 
Pronobis, 17.12 - Adam Borodo, 7.12 w 
godz. 17.00 - 18.00 - Andrzej Bień.3.12 
w godz. 17.00 - 18.00 - strażnicy miejscy.
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do 
odwiedzenia 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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Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni ser-
decznie zaprasza na V Mistrzostwa Karate 
Województwa Pomorskiego „Pomerania 
Cup”, które odbędą się 29 listopada 2009 r. 
o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej SP nr 
39 ul. Adm. J. Unruga 88.

Informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 0 692 112 146. 

Regulamin na stronie www.sp39.pl. �

Zawody karate 

Przypominamy, ze trwa IX edycja konkur-
su fotograficznego „Gdynia w fotografii” pod 
hasłem „Poszukiwacze dawnej Gdyni”, pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. 

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

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

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

jące obiekty historyczne, nieujęte jeszcze 
w rejestrze.

Każdy uczestnik może złożyć maksy-
malnie 3 prace, w formacie  20cm x 30cm 
czarno-białe lub barwne. Zdjęcia należy skła-
dać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i 
Dziale Instrukcyjno - Metodycznym Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni ul. Partyzantów 
39/IV, 81-423 Gdynia, do dn. 20 listopada 
2009 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa 
fotografii odbędzie się 3 grudnia 2009 r. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.mbpgdynia.pl oraz w placówkach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Autorzy naj-
lepszych prac otrzymają nagrody książkowe. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie  www.mbpgdynia.pl/gdyniawfoto.htm oraz 
w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

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

IX Konkurs „Gdynia w fotografii”

Październik był miesiącem, w którym aż 
6 szkół brało udział w Warsztatach Gdyń-
skiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom, 
w tym 4 nowe szkoły włączone do progra-
mu edukacyjnego dzięki dotacji Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Gdyni.

Uczniowie z 5 szkół (SP 23, Gimnazjum 
nr 3, ZSZ nr 2 – z Gdyni, SP 1 z Kartuz i 
SP z Pomieczyna) pojechali na Kaszuby do 
Bazy Wypadowej w Pomieczynie. Na miej-
scu dzieci odbyły spacer po lesie (młodzież 
z Gimnazjum i ZSZ wycieczkę rowerową), 
gdzie spotkały się z leśniczym, który omówił 
zasady zachowania w lesie, niebezpieczeń-
stwa podczas wędrówek po lesie i sposoby 
dbania o las i zwierzęta leśne. Następnie 
wszyscy wrócili do Bazy Wypadowej, gdzie 
czekały już pieczone na ognisku kiełbaski i 
napoje. Uczniowie wysłuchali przedstawicieli 
Straży Leśnej i Kaszubskiego Parku Krajo-
brazowego, którzy opowiedzieli o ochronie 
fauny i flory na terenie lasów, rezerwatów 
i Parku Krajobrazowego. Aby uatrakcyjnić 
wyjazd uczniowie, podzieleni na grupy, 
uczestniczyli w strzelaniu z wiatrówki, jeź-
dzie konnej i zapoznali się z ptakami wy-
stępującymi w tym rejonie oraz zasadami 
ich ochrony. 

Kolejna szkoła włączona do Warsztatów 
to Szkoła Podstawowa nr 6. Uczniowie ze-
brali karmę, koce oraz miski i dostarczyli je 
28 października do Schroniska „Ciapkowo”. 

Po zapoznaniu się z losem zwierząt w schro-
nisku wysłuchali pogadanki o przyczynach 
bezdomności zwierząt i zasadach adopcji. 
Następnie przeszli do Lecznicy Weteryna-
ryjnej, którą zwiedzili i dowiedzieli się o cho-
robach zwierząt, zapoznali się z zasadami 
opieki nad zwierzętami oraz metodami ich 
leczenia.

Dobiega końca Konkurs Plastyczny 
pod hasłem „Zwierzę nie jest zabawką”. W 
szkołach biorących udział w Warsztatach 
komisje szkolne wyłoniły po 5 najlepszych 
prac w każdej szkole. Prace te zostaną 
ocenione przez reprezentantów Urzędu 
Miasta i Stowarzyszenia, którzy wyłonią 
po 5 najlepszych prac w dwóch grupach 
– szkół podstawowych i szkół ponadpod-
stawowych. Wszyscy autorzy wyróżnionych 
na etapie szkolnym prac otrzymają nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie a na 
etapie miejskim ufundowane przez Urząd 
Miasta i Stowarzyszenie. Wyróżnione prace 
zostaną wystawione w Multikinie GEMINI w 
dniach 10 – 22 listopada w sali na 1 piętrze. 
Zapraszamy. 

W listopadzie planujemy przeprowadzić 
w 6 szkołach spotkania z psami ratownika-
mi i psami terapeutami oraz odwiedziny w 
„Ciapkowie” i Lecznicy.

Aby poznać cały program Warsztatów za-
praszamy na strony Stowarzyszenia   www.
gspz.pl, a korespondencję kierować na adres 
reksio@lecznica.gdynia.pl �

Zwierzę nie jest zabawką!

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy 
ZSO Nr 2 w Gdyni zawiadamia, że w dniach 
od 21 - 28 listopada 2009 r. odbędzie się 
turniej tenisa stołowego dla młodzieży. Bliż-
sze informacje na stronie internetowej www.
lo2gdynia.boo.pl. �

Turniej tenisa stołowego

W Hali Sportowo - 
Widowiskowej GDYNIA

- 14 listopada 2009 r., godz. 18.00 gala 
walk K1 „Bestie Wschodu”. 

Bilety do nabycia na stronie www.EVEN-
TIM.PL 

- 15.11.2009 r. (niedziela) godz. 17.30
EKSTRAKLASA: VISTAL ŁĄCZPOL 

GDYNIA - SPR Lublin 
- 18.11.2009 r. (środa) godz. 19.00 As-

seco Prokom Gdynia - Polonia  �

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach 
działalności Centrum Kształcenia Mowy za-
prasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz 
z rodzicami na spotkanie ze specjalistami 
- logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w 
dniu 18.11.2009 r. w godz. 16.30 - 18.30 do 
Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni 
ul. Władysława IV 56 tel. (058) 620 01 44  
(058) 620 01 44 . Konsultacja i ewentualna 
terapia są bezpłatne. 

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. 

***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 

Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczające na co 
dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo  

- wychowawczo -  kształcące do Przedszko-
la Samorządowego nr 44 Gdynia Karwiny 
ul. Tatarczana 4 tel. (058) 629 30 62 dnia 
21.11.2009 r. w godz. 9.00.- 14.00. Udział w 
zajęciach jest bezpłatny. 

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. 

***
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. �

Dla dzieci 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francu-
skiej zaprasza do swojej siedziby  na film i 
komentarz Mariana Siekowskiego „Lazuro-
we Wybrzeże” 13 listopada (piątek) o godz. 
18.00. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. 

Tel: (058) 621 91 15 (16.00 - 19.30), 
e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.
tppfgdynia.pl �

TPPF zaprasza na film

W Klubie Filmowym
Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 

1 (obok stoczni Nauta), zaprasza w dniach 
13-18 listopada 2009 roku na filmy:

- TYBETAŃSKA KSIĘGA UMARŁYCH, 
godz. 18.00, reż: Barrie McLean, Yukari 
Hayashi, Hiroaki Mori, film dokumentalny, 
Francja/Japonia/Kanada, 1994, 91 min.

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, wizualizują 
stany po śmierci zgodnie z buddyjską filozo-
fią, pokazują rytuały odprawiane dla zmarłych 
oraz wywiady z Dalaj Lamą, opowiadającym 
o swojej wizji śmierci i jej znaczeniu.

- CASABLANCA, godz. 20.00, reżyseria: 
Michael Curtiz, występują: Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, szcze-
góły: melodramat, USA, 1942, 99 min.

Bilety: 10 zł
Rick Blaine (Humphrey Bogart), Amery-

kanin osiadły w Maroku, jest właścicielem 
lokalu, będącego punktem etapowym dla 
wojennych uchodźców francuskich. Pew-
nego dnia w lokalu pojawia się jego wielka 
miłość – Ilsa (Ingrid Bergman), która opuściła 
go przed laty bez słowa wyjaśnienia.

„Casablanca”, zdobywca trzech Oscarów, 
po ponad półwieczu pojawia się na dużym 
ekranie w krajowej dystrybucji. Film po-
wszechnie uważany jest już za kultowy.

Szczegóły: www.klubfilmowy.pl �
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Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2009/2010
Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta trwa od listopada do końca marca. Oznacza to, że firmy, z którymi w 

wyniku przetargów Gmina zawarła umowy, gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne 
zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu 
gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni, gdzie można uzyskać wszelkie 
informacje na ten temat pod nr tel.: (058) 76 12 083, (058) 76 12 073, (058) 76 12 074 (chodniki), (058) 76 12 071, (058) 76 12 072 
(jezdnie). 

Poniżej zamieszczamy spis najważniejszych telefonów służb komunalnych w trakcie sezonu zimowego 2009/2010:

NAZWA INSTYTUCJI zakres działania numer telefonu dyżur 24 h
UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG MIASTA 
Konsorcjum firm Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-
476 Poznań i PRSP Sanipor Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia
REJON I - Część A - drogi kategorii I i II w całym rejonie I oraz drogi III kategorii w dzielnicach 
Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Działki Leśne.
Część D - oczyszczanie dróg III kat. Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa, Karwiny

(058) 669 53 60

Konsorcjum firm PRSP Sanipor Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia i Zakład Sprzątania Pla-
ców i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań
REJON II - Część A - oczyszczanie dróg kat. Is, I i II w całym rejonie II w dzielnicach: Babie Doły, 
Oksywie, Pogórze, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, tereny 
przyportowe w Śródmieściu

(058) 622 14 51 (058) 690 28 30
(058) 690 28 34

„PLATAN” – Ewa Ostrzyniewska – Patyna ul. Amona 26, 81-6001 Gdynia
REJON I
Część B - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana,
Część C - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, 
Chwarzno – Wiczlino
REJON II
Część B - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, tereny 
przyportowe w Śródmieściu,
Część C - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
Część D - oczyszczanie dróg III kat. w dzielnicach: Leszczynki, Chylonia Grabówek

0 501 786 089 0 503 068 730
0 510 068 588

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, SCHODÓW I KŁADEK 
„Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, Od-
dział Gdynia, ul, Chwaszczyńska 129-149/6- - Rej. C - Południowy Redłowo, Orłowo, Mały Kack, 
Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Witomino, Chwarzno-Wiczlino 
„ZIELEŃ - PARK” Sp. z o.o. 
- Rej. A Centrum - Śródmieście, J. Wiśniewskiego, tereny przyportowe, Kamienna Góra, Działki 
Leśne, Wzg. Św. Maksymiliana 
PRZEDSIĘBIORSTWO „DELTA” Sp. z o.o. 
- Rej. B - Północny ul. Morska - do granicy miasta, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pust-
ki Cisowskie, Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły

(058) 669 53 60 

(058) 622 87 03

(058) 661 76 49

(058) 669 53 60

Nadzór nad działalnością Rejonu w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie Obwodni-
cy Trójmiejskiej) GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W 
GDAŃSKU, Gdańsk Oliwa, ul. Subisława 5

(058) 511 24 10

ZARZĄD DRÓG i ZIELENI al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia  (nadzór AZ) 
- sekretariat

 
- jezdnie

 
- chodniki utrzymanie i remonty dróg (stan techniczny dróg) 

(058) 761 20 00

(058) 761 20 71
(058) 761 20 72

(058) 761 20 71
(058) 761 20 74
(058) 761 20 23
(058) 761 20 21

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOSCI URZĘDU MIASTA  
Gdynia, ul. Władysława IV 12/14

(058) 660 22 45

STRAŻ MIEJSKA 
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10

(058) 660 11 73
od godz. 7.00 

do 22.00

986
(bezpłatny)

KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Gdyni
Gdynia, ul. Portowa 15

(058)  744 36 00
(058) 662 12 22

997 i kom. 112
(bezpłatny)

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
Gdynia, ul. Władysława IV 12/14 
Wysyłanie SMS (dla osób z wadą słuchu)

(058) 660 22 00
(058) 60 23 00
0 601 997 112

998 
(bezpłatny)

ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10 
(odśnieżanie przystanków ZKM)

(058) 623 33 12 995 
(bezpłatny)

UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rejon I: Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiosta-
cja, Orłowo, Chwarzno – Wiczlino,  częściowo Redłowo  
Rejon II: Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, częściowo Redłowo, częścio-
wo Grabówek, Śródmieście Port  
Rejon III: Cisowa, Pustki-Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, 
częściowo Grabówek  
Zarząd Dróg i Zieleni

(058)  343 62 41
0 602 467 102

(058) 621 58 21
(058) 622 00 22

(058) 761 20 27 
(058) 761 20 28

0 600 056 167

0 501 245 299
(058) 627 45 15

0 604 074 787

Warto dodać, że w ramach przygotowań do Akcji Zima wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg zabezpieczyli specjalistyczny 
sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach zgodnie z przyjętymi standardami, w ilości: 25 pługo- posypywarek (w tym 20 wyposażo-
nych w urządzenia solankowe), 1 pług lemieszowy, 1 pług wirnikowy, 1 pług klinowy, 7 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy 
na wąskich ulicach.

Ponadto zimowym utrzymaniem gminnych ciągów pieszych zajmować sie będzie 68 osób, które do dyspozycji będą miały sprzęt: 16 
ciągników z pługami, 4 samochody ciężarowe, 6 samochodów dostawczych. Na terenie miasta rozmieszczonych jest co najmniej 70 szt. 
pojemników z piaskiem (o pojemności ok. 0,5 m3). Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia ślisko-
ści na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej oraz położonych przy głównych ciągach ulicznych, a 
następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. �
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MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki 
Gimnastyki Korekcyjnej zapraszają na bez-
płaną ocenę wad postawy u dzieci w wieku 
6-17 lat. Prosimy umawiać się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-
18.00. MED-ACTIV:

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

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

***
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.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii. Program sponsoro-
wany przez NFZ. Bezpłatne badanie przy-
sługuje Paniom ( rocznik od 1940 do 1959), 
które nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie 
mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną 
chorobą nowotworową piersi.Rejestracja 
telefoniczna lub osobista od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 - 16.00. Bliższe 
informacje można uzyskać pod numerami 
telefonów: (058) 78 11 827 (w godzinach   
7.00 – 12.00), (058) 78 11 829 ( w godz. 
12.00 – 16.00).

***
„NZOZ Przychodnia Orłowo”, ul. Wro-

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

Finansuje Urząd Miasta Gdyni. Rejestra-

cja, tel. (058) 668 04 12.
***

Zapraszamy mieszkańców Gdyni na 
następujące badania profilaktyczne:

1. Gdynia Kard:
a. 55 - letni mieszkańcy Miasta, którzy 

byli uczestnikami programu Gdynia Kard 
w 2005 roku i otrzymali w bieżącym roku  
imienne zaproszenie do udziału w gdyńskim 
programie profilaktyki chorób serca i naczyń 
proszeni są o zgłoszenie się do następu-
jących gdyńskich placówkek medycznych: 
NZOZ evi-Med. ul.Świetojańska 141, tel. 
(058) 622 95 10, NZOZ Działki Leśne ul. 
Warszawska 34 - 36, tel. (058) 781 74 20, 
ZOZ Kolejarz Vita ul. Morska 7, tel. (058) 721 
13 71, celem wykonania  kontrolnych badań 
antropometrycznych, biochemicznych krwi, 
kontroli ciśnienia krwi .

b. Gdynianie 50 i 55 letni, którzy po 
badaniach przesiewowych wykonanych w 
placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 
otrzymali skierowanie i zalecenie wykona-
nia konsultacji kardiologicznej mogą  takie 
badania wykonać w NZOZ evi-Med, ul.Świe-
tojańska 141, tel. (058) 622 95 10.

Do końca  roku jeszcze 36 osób może 
skorzystać z konsultacji kardiologicznej.

2. W ramach  profilaktyki chorób no-
wotworowych:

a. Każda chętna osoba powyżej 45 roku 
życia, mieszkaniec Gdyni, może zgłosić 
się do SPZOZ Szpitala  Miejskiego przy ul. 
W Radtkego 1, tel. (058) 620 75 01 celem 
wykonania  badania laboratoryjnego  kału 
na krew utajoną (profilaktyka raka jelita gru-
bego). Jednostka może wykonać 27 badań 
laboratoryjnych do połowy grudnia br

b. Mężczyzn pomiędzy 50 i 60 rokiem 
życia zapraszamy na przesiewowe   bada-
nia  w kierunku raka prostaty do gdyńskich 
Poradni Urologicznych. Po badaniu urolo-

gicznym w przypadkach tego wymagających  
dodatkowo wykonywane jest badanie krwi z  
oznaczeniem poziomu PSA  a czasami  rów-
nież USG stercza. Na badanie zapraszają:

NZOZ Orłowo, ul Wrocławska 54, tel. 
(058) 664 88 97 - 7 badań

NZOZ evi-Med, ul. Świetojańska 141, tel 
(058) 622 95 10 - 19 badań

SPZOZ Szpital Miejski, ul. W Radtkego 
1, tel. (058) 620 75 01 - 2 badania.

***
Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie 

oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać. 
Może mieć trudności z prawidłową selekcją i 
analizą dźwięków, rozróżnianiem wysokich 
i niskich częstotliwości, także nie posiadać 
umiejętności jednoczesnego kojarzenia 
znaku graficznego z dźwiękiem, co jest ko-
nieczne w przypadku poprawnego czytania i 
pisania. Brak uwagi słuchowej powoduje pro-
blemy szkolne jak dysleksja czy dysgrafia. 

Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPA-
CE” jest pierwszym takim ośrodkiem na Po-
morzu prowadzącym terapię prof. Tomatisa 
(trening uwagi słuchowej). Trening składa 
się z sesji słuchania oraz pracy z głosem 
poprzedzonych testem, który pozwala dopa-
sować program sesji do indywidualnych po-
trzeb. Proces kształcenia uwagi słuchowej 
monitorowany jest w trakcie trwania treningu.

Efekty stosowania metody w przypadku 
dzieci szkolnych: polepszanie koordynacji 
ruchowej, radzenia sobie z emocjami i ze 
stresem, zwiększenie koncentracji, lepsze 
zapamiętywanie, skuteczniejsza nauka ję-
zyków obcych. Do końca roku konsultacje w 
promocyjnej cenie -100 zł, od stycznia cena 
będzie wynosiła 180 zł. Trening obejmuje 2 
etapy : I obejmuje 30 h/15 dni, II obejmuje 
15 h/8 dni.  �

Na zdrowie

Centrum Nauczania Języka Francuskiego 
przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Fran-
cuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka 
francuskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i 
dorosłych na wszystkich poziomach naucza-
nia. Gramatyka francuska w pigułce, przy-
gotowanie do matury i DELF-u, konwersacje 
z lektorem francuskim. Nowa grupa B1/B2 i 
przygotowawczy do DELF A2.

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

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

kursy językowe przygotowane specjalnie dla 
Seniorów. Proponuje kursy języków hiszpań-
skiego, włoskiego, angielskiego i niemiec-
kiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy 
kurs na kilku poziomach zaawansowania. 
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. 
Kursy oferujemy na korzystnych warunkach 
finansowych. Informacje i zapisy: Gdynia ul. 
Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. (058) 781 09 
66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

***
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & 

SOUL zaprasza Panie na warsztat choreote-
rapii: „Podzielmy się dobrą energią”. 

Odkryjmy taniec jako lekarstwo. Termin: 
21-22 listopada 2009 r., godz. 11.00-14.00. 
Koszt: tylko 80 zł za 6 godzin (zaliczka 50 
zł). Zapisy: m_langowska@wp.pl, 0 792 034 
756 lub osobiście w Szkole Tańca Tango.  
Miejsce: Gdyńska Szkoła Społeczna, Gdynia 
Stocznia, ul. Kapitańska 37.

Liczba miejsc ograniczona!
Warsztaty prowadzi Magdalena Lan-

gowska członkini Polskiego Stowarzyszenia 
Choreoterapii, założycielka Studia Tańca i 
Choreoterapii DANCE & SOUL Studio Tańca 
i Choreoterapii DANCE & SOUL współpra-
cuje z Fundacją „Gdyński Most Nadziei”, w 
ramach programu Akademii Walki z Rakiem 
(www.mostnadziei.pl)

***
Koordynator programu Szkoła Otwarta w 

ZS nr 15 na Chwarznie zaprasza dorosłych 
na nowe zajęcia artystyczne pn. BATIK 
– technika ręcznego zdobienia tkanin. 
Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy 
czwartek w godz. 17.15 -19.15 do ZS nr 15 
na zajęcia otwarte, które poprowadzi autor 
programu artysta plastyk Wanda Frąckow-
ska. Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny z prowadzącą: 502 143 165;  
(058) 622 57 82, lub e-mail: wa.fra@vp.pl.

***
Trwają zapisy do gdyńskiej szkoły arty-

stycznej na zajęcia artystyczne, muzycz-
ne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat i 
młodzieży. Obejmują wszystkie formy ak-
tywności twórczej dziecka. Poprawiają one 
koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację 
ruchową, poczucie wiary i pewności siebie. 
Dziecko poprzez zabawę zdobywa szereg 
nowych umiejętności. W programie zajęć: 
śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumen-
tach, rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, 
festiwale, koncerty, nagrania studyjne, udział 
w programach telewizyjnych. 

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

iwonaguberska@wp.pl.
***

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. W ofercie zajęć dodat-
kowych jest: rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty 
kulinarne. Placówka realizuje podstawę 
programową wychowania przedszkolne-
go zgodnie z programem zatwierdzonym 
przez Ministerstwo 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

***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 

w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz 
dorosłych na zajęcia nauki gry na instru-
mentach muzycznych: pianino, keyboard, 
gitara, skrzypce, flet oraz śpiew solowy (dla 
dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami 
ćwiczeń logopedycznych). Również zajęcia 
rytmiczno-umuzykalniające (dla dzieci od 
lat 4) oraz wokalno-aktorskie dla młodzieży. 

Zajęcia odbywają się w Szkołach Pod-
stawowych: Nr 46 Gdynia-Karwiny III-
(ul. Chwaszczyńska 26), Nr 47 Gdynia-
Dąbrowa (ul.Nagietkowa 73) oraz Nr 
48 Gdynia - Chwarzno (ul.Jowisza 60). 

Kontakt: (058) 621 41 35, 0 503 114 336; 
e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl ; www.
ogniskomuzyczne.pl �

Zapisy do...
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Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
ogłasza I Rejonowy Konkurs Plastyczny 
„Kolorowy Świat – ptaki”, który kierowany 
jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prace 
należy dostarczyć do dnia 30.11.2009 r. na 
adres MDK: 81-381 Gdynia, ul. Bema 33. 

W celu zapoznania się z regulaminem za-
praszamy na stronę internetową: http://mdk.
gdynia.pl. �

Konkurs plastyczny

Wojewódzki Konkurs Kompozytorów 
Polskich „Śpiewać każdy może” odbędzie się 
28.11.2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Gdyni przy ul. Bema 33. W konkursie mogą 
wziąć udział zespoły maks. 5-osobowe w 
dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI 
szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne. 

Zgłoszenia należy dostarczyć do sekreta-
riatu 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 znajdują się na 
stronie internetowej: http://mdk.gdynia.pl. �

Śpiewać każdy może

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
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. �

Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni 
zaprasza na wystrzałową zabawę sylwestro-
wą. W programie bal przy muzyce na żywo 
i nie tylko, dobrane Towarzystwo (stoliki we-
dług życzenia),bogate menu współtworzone 
przez Uczestników. Konkursy, wróżby i co 
najważniejsze szampańska zabawa! 

Koszt 60 zł od osoby, ilość miejsc ogra-
niczona. 

Zapisy w biurze YMCA ul. Żeromskiego 
26, Gdynia Tel. (058) 620 31 15.

***
Gdyńska YMCA zaprasza na spotkanie 

z dyrektorem placówki ING Bank Śląski 
S.A. Andrzejem Neufeldt, który popro-
wadzi wykład na temat: „Bezpieczeństwa 
posługiwania się produktami bankowymi”. 

Spotkanie odbędzie się w budynku YMCA 
przy ul. Żeromskiego 26 w Gdyni 26 listopada 
2009 w godzinach od 15.30-17.00. �

YMCA zaprasza

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

W ramach uroczystości odbędzie się Se-
minarium pt. „Odkrywanie potencjału zawo-
dowego i wykorzystanie go na rynku pracy”, 
na które organizatorzy zapraszają 4 grudnia 
2009 r. w godz. 10.00-14.00 w sali 105 Urzę-

du Miasta Gdyni al 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 udziałem w uro-
czystościach prosimy o kontakt z sekretaria-
tem KM CKU tel./fax (058) 623 04 52, e-mail: 
kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl, 

http: www.kolegiummiejskie.info  �

Jubileusz Kolegium Miejskiego

Młodzieżowe Biuro Pracy zaprasza na 
seminarium z zakresu podstawowych zasad 
higieny tzw. minimum sanitarne. 

Szkolenie odbywa się w dniu 19.11.2009r. 
w centrum Gdyni przy ul. Śląskiej. Koszt 50 
zł/osoba. 

Więcej informacji udziela: Młodzieżowe 
Biuro Pracy filia w Gdyni, ul. Śląska 51 tel. 
(058) 781 83 23 lub (058) 781 91 71, e-mail: 
mbp.gdynia@ohp.pl �

Seminarium 

22 listopada br., godz. 17.00 i 19.00
Michał Bajor  „Piosenki Marka Grechuty 

i Jonasza Kofty”. Najpiękniejsze piosenki z 
repertuaru Marka Grechuty oraz Jonasza 
Kofty w wyjątkowej interpretacji Michała 
Bajora, który w ten sposób promuje swoją 
najnowszą, 16 już płytę w dorobku. Będzie 
można usłyszeć znane i niezwykle lubiane 
piosenki, m. in. „Tango Anawa”, „Będziesz 
moją panią”, „Ocalić od zapomnienia”, „Nie 
dokazuj”, „Dni, których jeszcze nie znamy” 
Marka Grechuty oraz „Kwiat jednej nocy”, 
„Wakacje z blondynką”, „Jej portret”, „Pa-
miętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty i wiele 
innych. 

Bilety: 70 i 60 złotych

23 listopada br., godz. 17.00 i 20.00
„Szczęśliwy Dzień” Teatr Capitol z War-

szawy Reżyseria - Andrzej Grabarczyk
Komedia o Aniołach! Realiści uparcie 

twierdzą, że cudów nie ma, inni upierają się, 
że są jednak na świecie rzeczy i zjawiska, 
o których nie śniło się nawet filozofom. Kto 
ma rację? Może jedni i drudzy? W „Szczę-
śliwym dniu” zakochanego w pięknej Laurze 
malarza nawiedza nadzwyczaj wyjątkowy 
gość. Kim jest, czego chce i dlaczego jest 
taki śmieszny? Dla wszystkich, którzy lubią 
inteligentną komedię. Występują: Joanna 
Kupińska, Andrzej Grabarczyk, Marek 
Siudym. Bilety: 100 i 90 złotych. �

W 20. rocznicę upadku Muru Berlińskie-
go,  w kinoteatrze III Flotylli Okrętów „GROM” 
16.11.2009 r. o godz. 13.00, dla szkół ponad-
gimnazjalnych odbędzie się gdyńska pre-
miera filmu dokumentalnego „Żegnaj DDR” 
oraz spotkanie z autorem filmu Krzysztofem 
Czajką. Organizatorem jest Zespół Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy 
współpracy z Fundacją Współpracy Polsko 
- Niemieckiej. Inicjatorkami wydarzenia są 
nauczycielki języka niemieckiego w ZSChiE 
Monika Formańska-Żadkowska oraz Do-
rota Lubińska.

Film „Żegnaj DDR” to wspaniała lekcja 
historii. Późnym latem 1989 roku dziesiątki 
tysięcy osó́b zaryzykowały ucieczkę na 
zachód, wybierając drogę przez wschód. 
Film „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku 
Wolnoś́ci” (Tschuss DDR! Uber Warschau in 
die Freiheit) opowiada o prawie zapomnia-
nym rozdziale polsko - niemieckiej historii. W 
roku przełomu drogi ucieczki obywateli NRD 
wiodły nie tylko przez zachodnioniemieckie 
ambasady w Pradze i Budapeszcie, lecz 
także przez Warszawę. Te nieznane historie 
przywraca 55-minutowy film dokumentalny 
Krzysztofa Czajki nakręcony na zlecenie 
Fundacji Wspó́łpracy Polsko - Niemieckiej 

i zrealizowany przy wsparciu Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej.

Dwadzieś́cia lat póź́niej uciekinierzy z 
NRD opowiadają o swoich przeżyciach 
i o tym, z jaką życzliwoś́cią i zrozumie-
niem udzielano im pomocy w Polsce. W 
filmie dochodzą ró́wnież do głosu politycy 
– ś́wiadkowie tamtych czasó́w: Tadeusz 
Mazowiecki, szef pierwszego niekomu-
nistycznego rzadu polskiego i Krzysztof 
Skubiszewski, ó́wczesny minister spraw 
zagranicznych, którzy wspominają trudne 
negocjacje rządu polskiego z Berlinem 
Wschodnim. Miały one doprowadzić́ do 
bezkonfliktowego rozwiązania niemiecko-
niemieckiego dramatu. W atmosferę tamtych 
dni i codzienne problemy, któ́rym trzeba było 
sprostać́ jesienią 1989 roku, wprowadzają 
widza także dawni ambasadorowie RFN i 
NRD: Johannes Bauch i Jurgen van Zwoll 
oraz obecny ambasador RP w Berlinie Ma-
rek Prawda.

Szczególne miejsce w filmie mają Polacy, 
którzy bezinteresownie pomagali enerdow-
skim obywatelom. 

Film wyś́wietlany jest w wersji polsko-nie-
mieckiej z napisami. Dostępny jest również 
w wersji angielskojęzycznej. �

Gdyńska premiera „Żegnaj DDR”
Klub Myśli Jana Pawla II zaprasza 16.11.

br. na godz. 16.30 do kościoła pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni na 
uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. 
Mszę świętą odprawi i homilię o św. arcy-
biskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim 
wygłosi ks. Franciszek Jarzembowski. 
Liturgię uświetni Żeński Chór Kameralny pod 
dyrekcją Elżbiety Korowajczyk, na orga-
nach akompaniuje Agnieszka Korczyk.  

***
Klub Myśli Jana Pawła II zaprasza 18.11.

br do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni  
przy al. Marsz. Piłsudskiego 18. Na spotka-
niu redaktor Tadeusz Woźniak przedstawi 
temat „Słowo medialne czyli o  gazetach dla 
gdynian”. Słowo literackie o Miłości Ojczyzny 
przekażą uczniowie IX LO pod kierunkiem 
prof. Jolanty Moszczyńskiej. �

Spotkania dla gdynian

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
na spotkanie ze Sławomirem Kitowskim, 
autorem albumu „Gdynia. Pejzaż nadmor-
ski”. Podczas wieczoru autor przedstawi wa-
lory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe 
Orłowa, Kolibek, Redłowa i Małego Kacka 
w prezentacji multimedialnej. Szczególną 
atrakcją będą barwne zdjęcia nadmorskiej 
przyrody i zdjęcia lotnicze. Będzie to też 
okazja do zakupu książki i uzyskania w niej 
osobistej dedykacji od autora.

Spotkanie odbędzie się w Domku Żerom-
skiego w Orłowie, ul. Orłowska 6 (wejście od 

ul. Zacisznej), w czwartek 19 listopada 2009 
roku o godz. 18.00. Wstęp wolny. 

Gościem następnego wieczoru lite-
rackiego w Domku Żeromskiego będzie 
Katarzyna Fryc, autorka „Filmowego 
spacerownika po Trójmiescie”, a na co 
dzień  redaktorka Gazety Wyborczej, która 
książkę wydała. Opowie nam o orłowskich 
plenerach w filmie i spacerach filmowych 
po Gdyni. Także i podczas tego wieczoru 
można będzie uzyskać dedykację od autorki. 

Spotkanie w czwartek 26 listopada godz. 
18.00. �

Spotkanie w Domku Żeromskiego

Gościnne występy w Teatrze Muzycznym
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Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze 
przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres: do 3 lat,  
położonych w Gdyni:
-  przy ul. Rybaków,  o pow. 2.000  m², oznaczonej na karcie mapy 36 obręb  Gdynia, stano-
wiącej część dz. nr 80/3,  KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu  dzierżawy: cele rolne – uprawy 
jednoroczne.
-  przy ul. Rybaków, o łącznej pow. 8.240 m², oznaczonej na karcie mapy 36  obręb Gdynia, 
stanowiącej część działki 41/3 KW 4601 i część dz.80/3 KW 8828.Przeznaczenie przedmiotu 
dzierżawy: cele rolne-uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni:  od 05.11.2009 r. do 26.11.2009 r.

Gmina  Miasta  Gdyni

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro

na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek  oficjalnych i artystycznych, pojedynczych kwiatów 
ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych                                                        

na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku

(zgodnie art.41 ustawy Prawo zamówień publicznych)
1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „PRZETARG NA DOSTAWĘ KWIATÓW” w Kancelarii Ogólnej w holu głównym 
Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do dnia 26 listopada 2009 r. (czwartek)  do godz. 9.30.
2.  Wiązanki należy dostarczyć w dniu 26 listopada 2009 r. (czwartek) do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 do 
sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Informacje na temat przetargu można 
uzyskać u Pani Joanny Nowak, pracownika Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, telefon (058) 668 81 72. W razie zmiany nr 
telefonu prosimy o kontakt z centralą telefoniczną Urzędu Miasta Gdyni nr (058) 668 80 00.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
5. Kryteria oceny oferty :
-  cena 40 %, 
- estetyka wykonania 40 %, 
- procent rabatu od cen bieżących 20 %. 
6. Termin wykonania zamówienia - od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
7. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu  samochodów renault kangoo i polonez caro 

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12529/09/V/S
1. Sprzedający : Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni
2. Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 – 382 Gdynia
3. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Wochyń tel. (058) 668 86 88.
4. Opis sprzedawanych samochodów: przedmiotem sprzedaży są dwa samochody eksploatowane przez Straż Miejską: - Renault Kangoo o nr rej GA 
38855 rok prod.2002, poj 1,2 benzyna, przebieg 208 612 km - Polonez Caro o nr rej. GA 18279 rok prod.1998, poj 1,6 benzyna, przebieg 235 736 
km
5.  Cena wywoławcza: Renault Kangoo – 6400 zł , Polonez Caro – 700 zł
6.  Ze stanem pojazdów można zapoznać się w obecności pracownika Urzędu Miasta w dniach od 9.11. 2009 r. do 27.11.2009 r. w godz. 9.00 – 15.00  
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
7.  Oferty można składać do dnia 30.11.2009 r. do godz.10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna na 
parterze budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni odrębnie dla każdego z samochodów
Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Administracyjny 81 – 382 Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Kangoo .” Nie otwierać przed  godz. 10.00 w dniu 30.11.2009 r., z dopiskiem „Przetarg 
na sprzedaż samochodu Polonez Caro”: Nie otwierać przed godziną 10.00 w dniu 30.11.2009 r.
8. Oferta powinna zawierać:  imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; Oferowaną cenę; Oświadczenie oferenta, że zapoznał 
się ze stanem przedmiotu przetargu
9.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2009 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni przy ulicy Partyzantów 42.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

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 stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl 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 Edu-
kacji 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. 

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

- zamknięta dla ruchu samochodowego 
jest ul. Legionów na odcinku od al.Piłsud-
skiego do ul.Ujejskiego - z uwagi na awarię 
kanalizacji deszczowej. Ze względu na 
konieczność rozszerzenia zakresu robót  - 
ww. zamknięcie występować będzie do dnia 
30.11.2009 r., a nie jak wcześnie podaliśmy 
do dnia 30.10.2009 r. W tym terminie wyko-
nywane będą roboty związane z usunięciem 
uszkodzenia kanalizacji oraz odtworzeniem 
nawierzchni ul.Legionów. 

- 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. Sikorskiego 
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. �

Utrudnienia                    
w ruchu drogowym
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Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
opis nieruchomości

 
KM KW Nr

działki
powierzchnie cena nierucho-

mości
(wywoławcza)

1. Nieruchomość położona przy
ul. Hutniczej w dzielnicy Gdynia – Cisowa zlo-
kalizowana jest na terenie o funkcji usługowej, 

w pasie terenu pomiędzy ulicą Hutniczą a torami 
kolejowymi, w niewielkiej odległości od granicy z 
Gminą Rumia. Nieruchomość jest niezabudowa-
na i niezagospodarowana, porośnięta drzewami 
i krzakami. Kształt nieruchomości nieregularny, 

teren o konfiguracji płaskiej, o wysokim poziomie 
wód gruntowych. Poprzez teren przebiegają rowy 

odwadniające. 

2
G
D
Y
N
I
A

17301 124/4 11 631 m² 2 500 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jed-
norazowa w 

ciągu 21 dni od 
dnia przetargu

wadium:
250 000 zł
minimalne 

postąpienie:
 25 000 zł 

Sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, ogródki działkowe, w nieco dalszej odległości obiekty o funkcji handlowo – usługowej oraz prze-
mysłowej. Ewentualną wycinkę drzew znajdujących się na nieruchomości należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tutejszego 
Urzędu. Dojazd do nieruchomości należy projektować z ulicy Hutniczej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni i Wydziałem Inżynierii Ruchu. 
Brak planu  zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr RAA – I – 525/7331/29/07/504/
dz.110/4/MZ dla inwestycji polegającej na budowie na przedmiotowej nieruchomości budynku magazynowo – biurowego z infrastrukturą techniczną.

opis nieruchomości KM KW Nr
działki

powierzchnie cena nierucho-
mości

(wywoławcza)
2. Nieruchomość niezabudowana w dzielnicy Redłowo, 
przy ul. Sz. Szeregów-Cylkowskiego - P.Wielkopol-

skiego, częściowo zadrzewiona, płaska o kształcie 
wielobocznym, pośród zabudowy jedno i wielo miesz-

kaniowej oraz usług . Dostęp do mediów w ulicach 
otaczających nieruchomość. 

71
G
D
Y
N
I
A

23812
4510

999/21
1000/21

1015/1002
1016/1002

5 211 m²   5 210 000 zł 
+  22% VAT  
zapłata jed-
norazowa w 

ciągu 21 dni od 
dnia przetargu

wadium:
521 000 zł
minimalne 

postąpienie:
 52 100 zł 

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podstawą przyszłego zagospodarowania może 
być decyzja o warunkach zabudowy zespołem budynków wielorodzinnych z usługami garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz obsługą 
komunikacyjną i parkingami z dnia 07.04.2008 r. nr RAA-II-13035/7331/597/1007/dz.777/21/KR, którą Gmina może przepisać na przyszłego nabywcę 
nieruchomości.

opis nieruchomości KM KW Nr
działki

powierzchnie cena nierucho-
mości

(wywoławcza)
3. Nieruchomość niezabudowana w dzielnicy Pogó-

rze, przy ul. Maciejewicza, o nieregularnym kształcie 
położona pomiędzy jednotorową linią kolejową, zabu-
dową wielorodzinną i terenami leśnymi. Nieruchomość 
wykazuje znaczne zróżnicowanie wysokości, oraz za-
drzewienie i zakrzewienie na krańcach obszaru. Teren 
dobrze skomunikowany z resztą miasta poprzez Trasę 

Kwiatkowskiego. Działki obciążone są nieodpłatną 
służebnością gruntową polegającą na prawie dostępu 
do sieci kanalizacji deszczowej na rzecz każdoczesne-

go właściciela.

21
P
O
G
Ó
R
Z
E

GD1Y/
00024614/19

973/112

973/44

9 786  m²  3 000 000 zł +  
22% VAT  

zapłata jed-
norazowa w 
ciągu 21 dni 
od dnia prze-

targu

wadium:
300 000 zł

minimalne 
postąpie-

nie:
 30 000 zł 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy nr RAA-I-13252/7331/527/07/ 1099/dz.973/112;973/44/
HNB przewidującą zabudowę  zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Decyzja może zostać przepisana na nowego właściciela po wyłonieniu 
go w przetargu. Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zgody Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni.

opis nieruchomości KM KW Nr
działki

powierzch-
nie

cena nieru-
chomości (wy-

woławcza)
4. Nieruchomość niezabudowana w dzielnicy 
Chylonia przy ul. Północnej, działka płaska o 
kształcie regularnym, prostokątnym. UWAGA:  

nieruchomość obciążona jest służebnością 
gruntową na czas nieoznaczony

14
G
D
Y
N
I
A 

GD1Y/00072620/5 618/85 2 007 m² 750 000 zł + 
22% VAT  
zapłata 

jednorazowa 
w ciągu 21 
dni od dnia 
przetargu

wadium:
75 000 zł
minimalne 

postąpienie:
7 500 zł 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla 
inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną .

opis nieruchomości KM KW Nr działki powierzchnie cena nierucho-
mości

(wywoławcza)
5. Nieruchomość położona przy ul. Spokojnej w 

dzielnicy Gdynia – Orłowo. Działka ma kształt zbliżony 
do  prostokąta.  

95
G
D
Y
N
I
A

23786
442/2
552/2

1 230 m²
318 m²

1 548 m²

995 000 zł + 
22% VAT

zapłata jed-
norazowa w 

ciągu 21 dni od 
dnia przetargu

wadium:
100 000 zł
minimalne 

postąpienie:
9 950 zł 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty strefą zabudowy usługowej - 28 U do 3 kondygnacji nadziem-
nych.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. 
Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie za wyjątkiem obciążeń wyraźnie wskazanych w opisie poszczególnych nieruchomości. Wpłata 
wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego 
akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na 
III piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 81 63, (058) 668 89 39 lub 
(058) 668 89 40.
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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 14 listopada 
2009 r. (sobota), zorganizowany z okazji 50-
tej rocznicy śmierci nestora polskich turystów 
dr. Mieczysłwa Orłowicza, patrona Klubu 
Turysty OM PTTK w Gdyni. 

Trasy rajdu :
Trasa nr 1: 5 km Zbiórka : Gdynia, Plac 

Konstytucji, Dworzec Główny PKP (pocze-
kalnia SKM) o godz. 10.00.

Trasa: Gdynia, Plac Konstytucji, ul. Sta-
rowiejska, Plac Kaszubski, Dworzec Morski,  
Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski - Ka-
mienna Góra, meta ul. Słowackiego 53.

Trasa nr 2: 6 km Zbiórka: Gdynia Orłowo, 
SKM (kasy SKM ) o godz. 10.00, Trasa: Gdy-
nia Orłowo, SKM, ul. Orłowska, rez. przyrody 
„Kępa Redłowska”- Kamienna Góra, meta: 
ul. Słowackiego 53.

Trasa nr 3: 5 km Zbiórka : Gdynia Witomi-
no, ul. Rolnicza , przy pomniku Matki Boskiej 
Gdyńskiej o godz. 10.30, Trasa: Gdynia Wi-
tomino, szlak czarny, Wzgórze św. Maksymi-
liana, al. Marszałka Piłsudskiego (muzeum 
bursztynu UG)- Kamienna Góra, meta ul. 
Słowackiego 53 (Gimnazjum nr 11).

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

12.30 - 13.00
- Prezentacja gimnazjum i zwiedzanie 

szkoły
- Informacja o patronie Rajdu
- Konkursy krajoznawczo - przyrodnicze o 

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

***
Pomorskie Kolegium Instruktorów Kra-

joznawstwa PTTK w Gdańsku zaprasza 
instruktorów krajoznawstwa oraz krajo-
znawców - nauczycieli i wychowawców 26 
listopada 2009 r. (czwartek) o godz.16.00 
do lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27 - 31 
na sesję krajoznawczą przed VI Kongre-
sem Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie: 
„Powinności krajoznawców,wychowawców 
i nauczycieli w kształtowaniu tożsamości 
narodowej i regionalnej”..

W programie sesji: wystąpienia instruk-
torów krajoznawstwa i nauczycieli, którzy 
przedstawią własne działania w odnajdywa-
niu korzeni i sensu nowych tożsamości małej 
i dużej Ojczyzny. Obecność Instruktorów 
Krajoznawstwa PTTK na sesji obligatoryjna. 
Moźliwość przedłużenia legitymacji IK.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz MKT 

„WATRA” zapraszają na następujące wy-

cieczki turystyczne:
- Wigilię Turystyczną ze Świętym Wojcie-

chem w dniu 19.12.2009 r.
- 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.

- Kuligi na Kaszubach – w związku z 
częstymi zmianami pogody osoby zainte-
resowane proszone są o zgłaszanie się 
do oddziału PTTK. Osoby zapisane będą 
informowane telefonicznie o najbliższym 
terminie wyjazdu.

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

- Młodzieżowy Obóz Zimowy w Zakopa-
nym w terminie 20-28.02.2010 r.

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 informuje, 

że ruszył nabór na kolejny kurs pilota wycie-
czek (edycja – wiosna 2010). Rozpoczęcie 
zajęć 15 lutego 2010r. 

Zakończenie kursu – początek kwietnia 
2010r.

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

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.

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

***
Koło  PTTK nr 35 zaprasza wszystkich 

chętnych 14.11.2009 r. (sobota) - rajd pieszy 
ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego. Trasa: Chwarzno - Wielka Rola 
- Łężyce - Rumia Janowo (15 km) Zbiórka o 
godz. 9.00, na dworcu PKP Gdynia Główna 
Osobowa (koło kas).Odjazd autobusem ZKM 
nr 147 o godz. 9.09

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we 
własnym zakresie (nie dotyczy członków 
PTTK z opłaconą składką).

Informacje: 0 607 629 152, 0 603 170 
490. �

W związku ze Światowym Tygodniem 
Przedsiębiorczości zapraszamy na bezpłat-
ne seminarium informacyjne „Jak rozpocząć 
działalność gospodarczą?”, które odbędzie 
się 20 listopada 2009 roku w Urzędzie Mia-

sta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
I piętro sala 105 godz. 12.00-16.00.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.przedsiebiorczagdynia.pl �

Saminarium dla przedsiębiorczych
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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 ofer-
ta edukacyjna w Domku Abrahama. Podczas 
zajęć będzie można poznać tajniki kuchni 
nie tylko od strony kultury materialnej, ale i 
obyczajowości. Na warsztatach kuchennych 
uczestnicy będą mogli wykonać własnoręcz-
nie przedmioty z masy solnej, a swoje dzieła 
zabrać na pamiątkę do domu. Najmłodszych 
muzeum zaprasza na zajęcia z czytaniem 
bajek regionalnych, połączone z twórczym 
wykonywaniem maskotek, przedstawiają-
cych ulubionych bohaterów. Wszystkich 
chętnych do poszerzenia wiedzy o naszej 
Gdyni z dawnych czasów zapraszamy na 
zajęcia historyczne. 

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

***
W „Mini Galerii” Oddziału Morskiego 

PTTK oglądać można wystawę fotograficzną 

pt. „Zabytki Architektury” - wybranych miast 
Dolnego Śląska oraz krajobrazów okolic 
Ślęży. Autor zdjęć i wystawy - Bolesław 
Okuniewski - członek Polskiej Organizacji 
Fotografii Krajoznawczej PTTK. Wystawa 
czynna do 31.11.2009 r. w „Mini Galerii” 
Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni przy ul. 3 
Maja 27 w godz. 10.00 - 17.00 (pon. - pt.). 

***
Do 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 bli-
sko 100 pocztówek oraz map dotyczących 
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.

***
W dniach od 9 do 18 listopada 2009 roku 

w Galerii Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni prezentowana 
będzie wystawa fotografii znanej artystki 
Anny Bodnar. Wieczór autorski odbędzie 
się 13 listopada br. Organizatorem wystawy i 
wieczoru autorskiego jest Trójmiejska Szkoła 
Fotografii w Sopocie.

Anna Bodnar - urodzona w 1982 roku. 
Mieszka w Bielsku-Białej. Z wykształcenia 
filolog i grafik komputerowy. Fotografuje od 
paru lat. Od marca 2008 członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików. O sobie: 
„Odkąd pamiętam, interesuje mnie sztuka 
wizualna, gdyż często przekazuje więcej niż 
słowa. Przez całe życie szukałam artystycz-
nego sposobu wyrażenia siebie. To, co robię, 

to moja pasja, to niechęć do »plastikowego« 
świata. Źródłem inspiracji jest dla mnie życie 
codzienne jak również literatura piękna. 
Do swoich prac mam bardzo emocjonalny 
stosunek, ponieważ w dużej mierze wyra-
żają mnie. W swojej twórczości posługuję 
się fotografią oraz różnymi programami do 
obróbki grafiki. W pracy bardzo często wy-
korzystuję najtańszą, zawsze punktualną 
modelkę, czyli siebie”.

Wystawa będzie czynna w godzinach od 
10.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia z 
wyjątkiem poniedziałków. Wstęp wolny.

Galeria PPNT, Pomorski Park Naukowo 
- Technologiczny, Gdynia al. Zwycięstwa 
96/98; www.tsf.edu.pl.

***
Klub Marynarki Wojennej Riwiera zapra-

sza do 30 listopada br. do Małej Galerii na 
wystawę pt. „Morskie inspiracje”.  Jest to 
wystawa prac malarstwa i fotografii artystów 
związanych z Marynarką Wojenną i kulturą  
Pomorza. Ekspozycja prezentuje dzieła ar-
tystów malarzy m.in: prof. Czesława Tumie-
lewicza, Andrzeja Sobieraj, Zofii Orczyń-
skiej, Władysława Pitali, Piotra Gagana 
i fotografików: Henryka Nagordzkiego i 
Maryli Pórkowskiej. Wystawa czynna jest 
od pon. do pt. w godz. 8.00 -15.00 oraz w 
sob. i nd. na życzenie. Wstęp wolny.

***
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, 
środy, piątki w godzinach 11.00 - 15.00, 
wtorki, czwartki w godzinach 13.00 - 17.00.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów 

Wybrzeża ERA ART zaprasza na wy-
stawę „świąteczna Gdynia” do galerii 
TYGIEL w lokalu artystycznym „Tygiel” 
w Gdyni przy ul. Abrahama 86 /wej-
ście od ul. Władysława IV koło Hossy/

Wernisaż odbędzie się 13 listopada o 
godz.19.00. Prace z różnych dziedzin sztuk 
plastycznych zaprezentują: Magdalena Ha-
nysz-Stefańska, Alina Jackiewicz-Kacz-
marek, Joanna Kamirska-Niezgoda, Bar-
bara Konarska, Wojciech Kostiuk, Danuta 
Krakowiak, Daria Sołtan - Krzyżyńska, Ka-
rolina Sprung - Zalewska. Wystawa będzie 
czynna w godz.12.00 - 18.30 od 14 listopada 
do 30 grudnia  2009 roku, tel. kontaktowy: 
(058) 622 33 11, www.artinfo.pl/profile. 

Wystawa została dofinansowana przez 
Gminę Gdynia. �

Wystawy

Spotkanie, wykład, koncerty
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni 

serdecznie zaprasza w sobotę 21.11.2009r. 
o godz. 17.00 na kolejny wieczór filmowy 
oraz wykład z cyklu „Sylwetki niemieckich 
artystów”. Spotkanie prowadzone będzie w 
jęz. niemieckim w siedzibie Towarzystwa, 
przy ul. Świętojańskiej 132 .Wstęp wolny.

Liczba miejsc ograniczona!  Zgłoszenia 
wyłącznie telefonicznie w poniedziałek i 
czwartek w godz. 11.00 - 12.30, tel. 0 513 
37 46 46. 

Szczegóły: www.tpngdynia.unl.pl
***

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
zaprasza na koncert z cyklu Niedziela Melo-
mana. 22 listopada o godz. 16.00 w sali wi-
dowiskowej Domu Rzemiosła, ul. 10 Lutego 
33 wystąpi Bałtycki Kwintet Dęty i Monika 
Fedyk - Klimaszewska (mezzosopran). 

W programie koncertu utwory: Frederyka 
Chopina, Andrzeja Panufnika, Ignacego 
Jana Paderewskiego. Prowadzenie koncer-
tu: Krzysztof Dąbrowski. Bilety w cenie 10 
zł do nabycia w PTTK, ul. 3 Maja 27 w Gdyni 
oraz na godzinę przed koncertem.

***

15 listopada Klub Marynarki Wojennej 
Riwiera, ul. Zawiszy Czarnego 1 zaprasza 
na kolejny Koktajl Artystyczny. 

Koncert pt. „Obrazy i obrazki” olsztyńskie-
go zespołu Czerwony Tulipan rozpocznie się 
o godz. 17.00 w sali kolumnowej Klubu. 

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. 
***

W niedzielę 15 listopada 2009 roku o 
godz. 13.00 w budynku Szkoły Muzycznej I 
i II stopnia w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13 
A, odbędzie się XV Spotkanie w Gdyńskiej 
Muzycznej Nutkolandii pt. „Odgłosy Jesien-
nego Lasu”. 

W programie wiersze o jesieni ilustrowane 
utworami muzycznymi w wykonaniu naj-
młodszych uczniów Szkoły oraz konkursy z 
nagrodami.  Bardzo serdecznie zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami. Wstęp wolny.

***
18 listopada 2009 r. o godz. 18.30 w Ho-

telu Kuracyjnym rozpocznie się spotkanie pt.: 
„Magia kamieni szlachetnych i kryształów”. 

Spotkanie poprowadzą: Bożena Kamiń-
ska - projektantka biżuterii i Hanna Duda 
- Zacharewicz - stylistka, wizażystka, cha-

rakteryzator filmowy i TV. 
***

17.11.2009 r. o godz.17.00 w kawiarni 
iCOFFEE, ul Świętojańska 76 odbędzie sie 
spotkanie autorskie z Markiem Jurkiem 
autorem książki „Dysydent w państwie 
POPIS” połączone z promocją książki.

Wstęp wolny.  �

Repertuar teatralny
Teatr Miejski im. W Gombrowicza

13 .11 pt godz . 19 .00 WOYZECK 
14 .11 sb godz . 19 .00 WOYZECK 
15 .11 nd godz .19 .00 WOYZECK 
18 .11 śr godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 
19 .11 czw godz . 19 .00 DZIEŃ ŚWIRA 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
13 .11 pt godz . 19 .00  FAME - SŁAWA, musical
13 .11 pt godz . 19 .30 SZALONE NOŻYCZKI, farsa
14 .11sb godz . 19 .00 FAME - SŁAWA, musical
14 .11 sb godz . 19 .30  SZALONE NOŻYCZKI, farsa
15 .11 nd godz . 17 .00  SZALONE NOŻYCZKI, farsa
15 .11  nd godz . 19 .00  FAME - SŁAWA, musical
17 .11 wt godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
18 .11 śr godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
19 .11 czw godz . 19 .00  SKRZYPEK NA DACHU, musical


