
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Za kwotę 40 mln złotych zostanie wybu-
dowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa 
na terenach rozwojowych miasta, w Gdyni 
Zachód. To drugi etap budowy kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej na obszarze 
Wiczlina. Jej pierwszą część zakończono w 
2008 r., w ramach dużego projektu „Dolina 
Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków”.

23 listopada 2009 roku Danuta Kozak 
– prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku oraz Henryk Tomaszewski – prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Gdyni, przy udziale Prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka, podpisali umowę o 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa sys-
temów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia 
w wodę na obszarze Gdyni”, w ramach  unij-

nego Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Nowa inwestycja 
obejmuje przede wszystkim uzbrojenie 
terenów przyległych do ulic: Wiczlińska, 
Chwarznieńska, Sucha i Śliska. Projekt 
zakłada wybudowanie 18,5 km sieci kanali-
zacji sanitarnej, w tym: 17,8 km kanalizacji 
grawitacyjnej i 0,7 km sieci tłocznej, wraz 
z dwiema przepompowniami ścieków oraz 
10,5 km sieci wodociągowej. 

Rozpoczęcie projektu planowane jest na 
grudzień tego roku, a początek prac budowla-
nych na czerwiec 2010 r. Planowany termin za-
kończenia całego projektu to wrzesień 2012 r.  

Całkowity koszt inwestycji to 40 mln zło-
tych. Koszty kwalifikowane wynoszą około 
33 mln złotych, a wartość dotacji z Funduszu 
Spójności to około 19 mln złotych.  �

40 mln złotych trafi pod ziemię Gdyni Zachód

Marszałek Jan Kozłowski podpisał kolej-
nych 16 umów na dofinansowanie projektów 
realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 

Wśród beneficjentów znalazł się Szpital 
Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni. 

Szpital otrzymał ponad 5,5 mln zł dofi-
nansowania m.in. na modernizację Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej. �

Unia Europejska 
doceniła gdyński szpital

27 listopada 2009 roku odbędą się uro-
czystości: 91. Rocznicy powstania Marynarki 
Wojennej RP. 

Program uroczystości:
- godz. 12.00 - 12.35 - złożenie wiązanek 

kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego, od-
czytanie rozkazu okolicznościowego Dowód-
cy MW, odegranie Pieśni Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego,

- godz. 12.35 - defilada. �

Święto                       
Marynarki Wojennej

Z pewnością każdy ma w domu przytulan-
kę, która już tylko leży na półce. Wyobraźmy 
sobie, ile radości może ona sprawić innym 
dzieciom, zwłaszcza w okresie Świąt Boże-
go Narodzenia. Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek i wolontariusze serdecznie zachę-
cają do włączenia się w wielką akcję „Podziel 
się pluszakiem”. 

 Zbiórka zabawek prowadzona będzie 
w Gdyńskim Centrum Organizacji Poza-
rządowych (ul. 3 Maja 27/31) od ponie-
działku do piątku w godz. 8.30 – 20.00, III 
Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole 
Podstawowej nr 18 i potrwa do 16 grudnia. 

Maskotki trafią do potrzebujących 
dzieci podczas wieczerzy wigi l i jnej. 

Zachęcamy również inne szkoły do włą-
czenia się do akcji. Dodatkowych informacji 
udziela  Lucyna Cwalińska z GCOP, nr tel. 
(058) 661 35 41. �

Podziel się pluszakiem

Ruszyła przebudowa 
węzła Wzgórze 

23 listopada ruszyła przebudowa węzła 
Wzgórze św. Maksymiliana. Kierowcy przy-
zwyczajają się do nowej organizacji ruchu 
w tym rejonie. Zmiany nie omijają także 
pasażerów komunikacji miejskiej. 

Prace w centrum potrwają do 30 marca 
2011 roku. 

Szczegóły tej inwestycji przedstawiamy 
Państwu na str. 6 i 7 „Ratusza”.

Szczegółowe, aktualizowane informacje 
znaleźć można również na stronie interne-
towej miasta: www.gdynia.pl. �

Spotkania literackie
W związku z odwołaniem spotkania z 

Eugeniuszem Tkaczyszynem - Dyckim 
tegorocznego laureata Nagrody Literackiej 
Gdynia, z powodu jego choroby, został 
wyznaczony nowy termin. I tak zapraszamy 
do Teatru Miejskiego 12 grudnia na godz. 

21.00. Po spotkaniu czeka na uczestników 
także Turniej Jednego Wiersza. Równie go-
rąco zapraszamy do gdyńskiego Teatru już 
w najbliższą sobotę 28.11 kiedy to gościem 
będzie kolejna laureatka NLG prof. Maria 
Poprzęcka. Początek o godz. 16.00. �

„Biała Wstążka” - przeciw przemocy
Na całym świecie więcej kobiet w wieku 

15-44 lat umiera na skutek przemocy niż na 
raka, malarię lub ginie w wypadkach drogo-
wych. 70% zamordowanych kobiet ginie z 
rąk swoich partnerów.

25 listopada w Gdyni wystartowała kam-
pania „Biała Wstążka”. To największa na 
świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu 
dotyczącego przemocy stosowanej przez 
mężczyzn wobec kobiet. Kampania potrwa 
do 10 grudnia. Mieszkańcy Gdyni w kilku 
punktach miasta (Centra Handlowe: Klif, 
Batory, Kwiatkowski)  otrzymają ulotki infor-
macyjne, naklejki, a mężczyźni - symbole 
kampanii, czyli białe wstążki. 

W tegorocznej kampanii wezmą udział: 
władze miasta, gdyńskie szkoły, instytucje 
pomocowe, policja, straż miejska, sportow-
cy, korporacje taksówkowe, komunikacja 
miejska oraz polski oddział Amnesty Inter-
national. W środkach komunikacji miejskiej 
rozwieszone zostaną plakaty kampanii. 
Policjanci i strażnicy miejscy będą nosić 
przypięte do mundurów białe wstążki. 

Gdyńscy taksówkarze będą rozdawać 
klientom-mężczyznom naklejki kampanii. W 
akcję włączyli się także rugbiści Arki Gdynia, 
którzy w sobotę (28 listopada) rozdadzą 
mieszkańcom wstążki i ulotki w Centrum 
Handlowym Batory. 

Podczas kampanii w wybranych szkołach 
odbędą się pokazy filmu „Stop przemocy 
wobec kobiet”, a w gdyńskiej YMCA (ul. 
Żeromskiego 26) - warsztaty dla młodzieży. 
Tam również 9 grudnia odbędzie się wykład 
i pokaz filmu poświęconego kampanii „Biała 
Wstążka”. Początek – godz. 17.00.

Podsumowaniem tegorocznej kampanii 
będzie spotkanie gdynianek w Teatrze Miej-
skim im. Witolda Gombrowicza. Spotkanie, 
które odbędzie się 10 grudnia, ma na celu 
uwrażliwienie uczestniczek na zjawisko 
przemocy w związku z mężczyzną. Wysłu-
chają one fragmentów książek: „Kochać zbyt 
mocno - czyli o tym jak wygląda przemoc 
domowa” Rosalind B. Penfold oraz „Trze-
pot skrzydeł” Katarzyny Grocholi.  �

W dziesiątą rocznicę śmierci
ś.p.

Macieja Brzeskiego
w latach 1990 – 1999 radnego i wiceprezydenta Gdyni

 samorządowca, który swą rozległą wiedzę naukową, żarliwą pasję, optymizm,
wspaniały charakter oddał na służbę naszemu Miastu i odcisnął na jego                 

     nowoczesnym kształcie niezatarty ślad 
spotkajmy się wszyscy, którzy zachowaliśmy Go w serdecznej pamięci,
na Mszy św. w intencji Zmarłego, w Kościele p.w.  Matki Bożej Bolesnej

w Orłowie, przy ul. Ks. Zawackiego
30 listopada 2009 r. (w poniedziałek) o godz. 18.00.

Przewodniczący Rady Miasta                                                    Prezydent Gdyni
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Polska firma IVO Software, we współ-
pracy z największą angielską organizacją 
charytatywną Royal National Institute of 
Blind People (Królewski Narodowy Instytut 
Niewidomych, RNIB), wprowadza na rynek 
dwa anglojęzyczne głosy, oparte na nowej, 
przełomowej technologii syntezatora mowy 
IVONA. 

Zostaną na nich oparte produkty i usługi, 
które RNIB dostarcza do ponad dwóch 
milionów osób z problemami wzroku. Dwa 
nowe angielskojęzyczne głosy syntezatora 
mowy IVONA - Brian i Amy wyróżniają się 
idealną wymową, akcentem, barwą oraz 
intonacją. Brzmią identycznie jak klasyczni 
lektorzy rodem z Cambridge. Zostały już 
użyte m.in. do udźwiękowienia systemu 
informacji pasażerskiej na przystankach 
komunikacji publicznej w Walii. W Polsce 
będą niezastąpioną pomocą dydaktyczną 

dla osób uczących się języka angielskiego. 
Na stronie http://www.ivona.com/technologia 
można sprawdzić ich brzmienie i dowiedzieć 
się więcej o ich powstaniu.

IVO Software założyli dwaj absolwenci 
Politechniki Gdańskiej, Łukasz Osow-
ski i Michał Kaszczuk. Od 2004 roku, 
dzięki wygranej w konkursie Gdyński 
Biznesplan, działają w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 
Firma tworzy i rozwija syntezator mowy 
IVONA - jeden z najlepszych na świecie. 

Potwierdzają to liczne wyróżnienia i 
nagrody, między innymi główne laury w 
prestiżowym, międzynarodowym konkursie  
IVO Software tworzy specjalizowane wersje 
IVONA TTS znajdujące zastosowanie w 
biznesie, w codziennym życiu aktywnych 
osób oraz rehabilitacji niewidomych i niedo-
widzących. �

IVO Software dla osób z problemami wzroku

Od listopada w Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym działa Infopoint 
Thomson Reuters – monitor, na którym 
wyświetlane się najświeższe informacje ze 
świata. 

Infopoint to monitor połączony z kompute-
rem, na którym wyświetlane są najświeższe 
wiadomości ze świata, zarówno biznesowe i 
ekonomiczne, jak również dotyczące sportu 
i rozrywki. 

Na ekranie znajdują się również wskaź-
niki ze światowych giełd oraz informacje z 
lokalną prognozą pogody. Informacje do-
starczane są przez Thomson Reuters, jedną 
z największych agencji informacyjnych na 
świecie. Infopoint pełni przede wszystkim 
funkcję informacyjną, jednocześnie bawiąc 
oglądających. Wszystkie wiadomości pre-

zentowane są w języku angielskim. 
Thomson Reuters wybrał Pomorski 

Park Naukowo-Technologiczny ponieważ 
park jest miejscem, które przyczynia się do 
rozwoju innowacyjności i transferu techno-
logii nie tylko w skali lokalnej, ale również 
globalnej. 

Dzięki Infopoint innowacyjne firmy mające 
siedzibę w PPNT mogą na bieżąco śledzić 
najświeższe wydarzenia ekonomiczne, które 
mają wpływ na ich partnerów biznesowych 
jak również na nich samych. Tym samym 
Pomorski Park Naukowo - Technologiczny 
potwierdza fakt, iż jest dynamicznie rozwi-
jającym się, biznesowym centrum na mapie 
Pomorza, które wspiera innowacyjność  - 
powiedział Wojciech Szczurek, Prezydent 
Gdyni.

Infopoint w PPNT będzie trzecim w 
Polsce - jeden z nich zainstalowany jest w 
Warszawie w budynku Atrium International 
Business Centre przy al. Jana Pawła II, 
drugi w Trójmieście na Wydziale Ekono-
micznym Uniwersytetu Gdańskiego. - Jako 
firma zlokalizowana w Gdyni, czujemy się 
współodpowiedzialni za to jak postrzegane 
jest nasze miasto. Pokazujemy centrali 
Thomson Reuters w Londynie jak bardzo 
zadomowiliśmy się w Gdyni, z drugiej zaś 
strony chcemy przyczynić się do promocji 
Gdyni jako miasta otwartego i przyjaznego 
dla wszystkich – powiedział Jarosław Cza-
rzasty, dyrektor oddziału Gdańsk/Gdynia 
Thomson Reuters.  �

PPNT - najlepiej poinformowany park w Polsce

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

W praktyce oznacza to wymóg zmiany we 
wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej do 31.12.2009 r. 

Zmian dokonuje się na wniosku EDG 
- 1 zgodnie z załączoną w druku wniosku 
instrukcją.Wniosek EDG-1 należy złożyć 
osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości przy ul. Świętojańskiej 
141, w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do 
piątku, tel. (058) 625 76 11, (058) 625 76 14, 
(058) 625 76 15, (058) 625 76 16, (058) 625 

76 19. W przypadku braku możliwości złoże-
nia w/w wniosku osobiście, wniosek można 
przesłać listem poleconym na adres: 

Urząd Miasta Gdyni, 
al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, 
81-382 Gdynia 
Wysyłany wniosek należy opatrzyć 

własnoręcznym podpisem potwierdzonym 
notarialnie. W przypadku udzielenia peł-
nomocnictwa winno być ono załączone do 
wniosku. Poza tym pełnomocnictwo takie 
należy opatrzeć opłatą skarbową w wysoko-
ści 17 zł (opłatę skarbową można uiścić na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni: nr 
konta 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 
Nordea Bank Polska S.A.)

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

PKD 2007 - ważne dla przedsiębiorców 
3 grudnia 2009 roku, o godzinie 17.30 

zapraszamy do Muzeum Miasta Gdyni przy 
ul. Zawiszy Czarnego 1, gdzie odbędzie 
się promocja książki autorstwa dr Moniki 
Tomkiewicz oraz dr Elżbiety Rojowskiej pt. 
„Gdynia 1939-1945 w świetle źródeł niemiec-
kich i polskich. Aresztowania – egzekucje 
– wysiedlenia ludności cywilnej narodowości 
polskiej”. 

Niebywałym walorem tej książki jest około 
120 oryginalnych zdjęć i fotokopii polskich i 
niemieckich dokumentów, które w większości 
do tej pory nie były jeszcze publikowane. 

Całość pracy zamykają aneksy, wśród 
których zamieszczono m. in. wykaz nazw 
ulic w Gdyni w okresie niemieckiej okupa-
cji, ustanowione po zakończeniu walk o 
Gdynię oraz ich polskich odpowiedników. �

Promocja książki

Eko-nagrody                   
dla gdyńskich projektów

W poniedziałek (23 listopada) Marszałek 
Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski 
wręczył w Urzędzie Marszałkowskim wyróż-
nienia laureatom konkursu „3x20”, zorga-
nizowanego przez Konsorcjum „Pomorski 
Klaster 3x20” w Gdańsku.

 Jego celem była promocja  pakietu kli-
matyczno-energetycznego UE „3x20% do 
2020r.” i uhonorowanie twórców najciekaw-
szych projektów wdrożonych w wojewódz-
twie pomorskim w latach 2004-2009.

Wśród  nagrodzonych znalazły się trzy 
gdyńskie projekty:

- w kategorii „Zmniejszenie energo-
chłonności” – Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej z Gdyni za projekt 
„Likwidacja ponad 100 kotłowni węglowych 
w Gdyni, Sopocie, Rumi i Wejherowie wraz 
z kompleksową termomodernizacją sieci 
ciepłowniczej”;

- w kategorii „Wzrost udziału energii ze 
źródeł odnawialnych” – Eko-Dolina sp. z 
o.o. Łężyce  za projekt „Energetyczne wy-
korzystanie biogazu składowiskowego w 
Eko Dolinie”; 

- w kategorii „Redukcja emisji CO2” 
– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
sp. z o.o. w Gdyni za projekt „Autobusy na 
sprężony gaz ziemny”. 

Konkurs ma być organizowany co roku aż 
do 2020 r. Więcej informacji znajduje się na 
stronie internetowej: 

 http://www.gfkm.pl. �

Już po raz 7 Stowarzyszenie Mikołaje na 
Motocyklach zaprasza wszystkich fanów 
motocykli, quadów i skuterów oraz dobrej 
zabawy na Wielką Paradę „Mikołaje na Mo-
tocyklach – 2009”. W tym roku data idealnie 
się dopasowała do akcji, ponieważ odbędzie 
się w niedzielę 6 grudnia 2009!

Zbiórka uczestników rozpoczyna się od 
godz. 9.00 na Skwerze Kościuszki w Gdyni, 
przewidywany start kolumny ok. godz. 10.45 
al. Zwycięstwa do Gdańska, gdzie meta usy-
tuowana jest na ul Długiej i Długim Targu. 

Oto 3 warunki uczestnictwa: przyjechać 
sprzętem (motocykl, quad, skuter), komplet-
ny strój Mikołaja, wpłacić min. 20 zł. 

Lista miejsc, w których przyjmowane są 
wpłaty i wydawane naklejki uprawniające do 
uczestnictwa: 

- w Gdyni: Di Strada, Larsson, Yamaha 
SSP, Suzuki Inglot, Kawasaki Prokar, 

- w Gdańsku: Larsson, Kawasaki Marvel, 
Klasa, Honda Pomirski, Harley-Dawidson 
Zdanowicz, 

- w Rumi: Mat-Bud Triumph, Inter-motors. 
Uwaga, poza Di Stradą zbiórka odbywa się 
do piątku 4 grudnia, w Di Stradzie do soboty 
5 grudnia. 

Szczegóły akcji na stronie: www.mikolaje.
gd.pl �

Mikołaje na motocyklach zjadą 6 grudnia
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W środę, 9.12.2009 roku w gdyńskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się 
uroczystość wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Przyznaje je prezydent 
RP. 

Medale otrzymają:
Godz. 13.00:
Eugenia i Władysław Skupień razem 70 

lat oraz Stefania i Kazimierz Kankowscy, 
Konrada i Stanisław Licbarscy, Zofia i Jerzy 
Rutkowscy, Aleksandra i Stanisław Przybyl-
scy , Michalina i Ryszard Łukowscy, Eugenia 

i Czesław Mozgawa, Irena i Tadeusz Pro-
chowscy. Pary są ze sobą 50 lat.

Godz. 15.00:
Zofia i Piotr Łuba, Urszula i Józef Raczyń-

scy, Irena i Roman Kobzdaj, Maria i Wiktor 
Machowscy, Krystyna i Jan Walas, Danuta 
i Bogdan Sentkowscy 50 lat, Janina i Mie-
czysław Wąsik, Lidia i Tadeusz Radwańscy, 
Helena i Kazimierz Król. Wszystkie pary są 
ze sobą już 50 lat.

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

Medale dla małżeństw
Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych 

Dawców Krwi w Gdyni zaprasza swoich 
członków i sympatyków 28.11. br. /sobota/ o 
godz. 11.00 na uroczyste spotkanie z okazji 
Dni Honorowego Krwiodawstwa w naszym 
kraju. Spotkanie odbędzie się w IX L.O. przy 
ul. Żeromskiego 31 w Gdyni. Mile widziane 
będą osoby które są zainteresowane wstą-
pieniem do Klubu i przyszli krwiodawcy.

Więcej informacji o Miejskim Klubie HDK 
na stronie internetowej www.mkhdkgdynia.
pl 

***
W sobotę 5 grudnia 2009 przed Urzędem 

Miasta w Gdyni odbędzie się zbiórka krwi pod 
hasłem „Zostań św. Mikołajem – oddaj krew” 
w ramach kampanii społecznej „Zorganizuj 
Zbiórkę Krwi”.

Wszystkich zdrowych chętnych zaprasza-
my w godz. 10.00 - 14.00 przed Urząd Miasta 
Gdyni (parking). Organizatorem zbiórki krwi 
jest Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” w 
Gdyni. 

Przypominamy o potrzebie posiadania 
dowodu osobistego. 

Warunki oddania krwi znajdą Państwo na 
stronie www.krewniacy.pl

Patronat nad akcją objęła Europejska 
Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. �

Uwaga, krwiodawcy!

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego zaprasza chorych 
na SM, ich rodziny i przyjaciół na uroczyste 
spotkanie opłatkowe 12 grudnia br. o godz. 
11.00 w Domu Kultury przy ul. Łowickiej 51 
w Gdyni.  �

Koło PTSR 

W dniach  30.XI. – 5.XII.2009 roku w 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Gdyni ul. Starowiejska 50 będzie 
czynny punkt bezpłatnego i anonimowego 
pobierania krwi w kierunku HIV sfinansowa-
ny przez Gminę Gdynia od poniedziałku do 
piątku w godz. 15.00 – 18.00 sobota w godz. 
11.00  - 15.00. �

AIDS - nie daj szansy

Dzięki programowi UE „Młodzież w dzia-
łaniu” 10 uczennic i 2 nauczycieli z Zespołu 
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w 
Gdyni mogło uczestniczyć w październiku 
2009 roku w międzynarodowym projekcie.  
W przepięknej Lubece spotkali się po raz 
pierwszy z młodzieżą, którą do tej pory znali 
jedynie z kontaktów e-mailowych związa-
nych z tworzeniem wspólnego projektu „W 
objęciach reklamy”.

Na spotkaniu pojawili się również rówie-
śnicy ze szkół ekonomicznych z Niemiec 
i Bułgarii. Przez 7 dni prowadzili wspólnie 
warsztaty dotyczące wpływu reklamy na 

młodego człowieka. Udział w projekcie 
pogłębił wiedzę młodych ludzi w dziedzinie 
tworzenia reklamy, odbioru jej przez poten-
cjalnego klienta, oraz kontrowersje jakie 
często wywołuje. 

Poprzez  gry i zabawy integracyjne oraz 
prace w mieszanych grupach narodowo-
ściowych nad tematem projektu uczyli się 
pracować w zespole przełamując przy tym 
strach przed mówieniem w języku obcym. 

Wspólne spędzanie czasu pozwoliło 
poznać kulturę i zwyczaje partnerów zagra-
nicznych, a przede wszystkim zaowocowały 
nawiązaniem nowych znajomości.  �

Z Gdyni do Lubeki - młodzi w działaniu 

Podczas XVI Otwartych Mistrzostw 
Polski w Sportowym Tańcu Dyskotekowym 
we  Wrocławiu w dniach  14 - 15.11.2009 
r. zespół „Jowita Gdynia” w 16 osobowym 
składzie reprezentował miasto Gdynia. 
Głównym jego trenerem jest Jowita Czar-
necka-Tereba. 

Kornelia Kowalczyk zajęła I miejsce - to 
był Jej turniej. Po wielu rundach i pięknych 
występach w pokonanym boju pozostawiła 
ponad 50 konkurentek. Wyśmienicie wypa-
dła również Wiktoria Drochlińska zajmując 
V miejsce. W debiutach dziewcząt 12-15 lat 
Paulina Klewenhagen zajęła w finale VI 
miejsce. Wśród dziewcząt powyżej 15 lat 
Magda Maciąg była III. Po debiutach roz-
poczęły się zawody główne - Open.

W kategorii do lat 11 na podium stanęła 
Kornelia Kowalczyk - III miejsce, w finale 
VII miejsce zajęła Julia Wojdan. Natalia 
Michalczyk i Wiktoria Drochlińska 15-21 
miejsce. Dominika Zgoda 25-32, a Anna 

Zajączkowska była 33-36. Startowało 50 
zawodniczek. 

W kategorii 12-15 lat o finał otarły się 
Dominika Mroziak i Beata Zduńczyk. O 
awansie decydować miała dogrywka. Jed-
nak pod koniec ostatniego tańca w półfinale 
Beata upadła i skręciła kolano. Nie obyło 
się bez wizyty w szpitalu i gipsie na nodze. 
Dominika pomimo otrzymania dwóch „1” w 
dogrywce musiała podzielić się miejscem 
8-11 razem z Beatą. Paula Puzio w 1/4 
finału była 18-21, Beata Zjawin 22-26, Ola 
Gogołek i Paulina Klewenhagen 31-35. W 
tej kategorii startowało 69 zawodniczek.

W kategorii powyżej lat 15: Anna Miller 
tuż za finałem, zajęła 9-11 miejsce, Iga 
Zjawin była 12-14. Ola Pachocka i Magda 
Maciąg podzieliły się 15-18 miejscem. Star-
towało 26 zawodniczek.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukec-
sów.  �

Gdynianki wytańczyły sukces

Fotograficzny finał
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 

zaprasza na finał IX edycji konkursu foto-
graficznego „Gdynia w fotografii”. 

W tym roku konkurs realizowany był pod 
hasłem „Poszukiwacze dawnej Gdyni”. 

Miłośnicy fotografowania mieli okazję po-
kazać jak obecnie wyglądają obiekty, często 
niepowtarzalne lub wyjątkowe, związane z 
historią Gdyni. 

Ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród 
oraz wernisaż wystawy nadesłanych prac 
odbędzie się 3 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 
w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni przy ul. Kartuskiej 20. Wstęp wolny.
Wystawę fotografii nadesłanych na konkus 
będzie można oglądać  do 15 stycznia 2010 
roku. �

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny 
„Gdynia pod żaglami”, ogłoszony latem tego 
roku z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ 
Races. Organizatorzy otrzymali około tysiąca 
zdjęć, nadesłanych przez dwustu czterdzie-
stu uczestników.

Jury pod przewodnictwem znakomitego 
fotografika i portrecisty Czesława Czapliń-
skiego przyznało pierwszą nagrodę Jerze-
mu Trzebiatowskiemu, drugą Robertowi 
Hajdukowi, trzecią zaś otrzymała Joanna 
Sobieszyńska. Nagrody – trzy cyfrowe apa-
raty fotograficzne – ufundowała firma Sony. 
Ponadto przyznano pięć równorzędnych 
wyróżnień, na które składają się ufundowane 
przez Gdynię zestawy gadżetów z tego-

rocznego zlotu żaglowców. Uhonorowano 
w ten sposób Magdalenę Gdulę, Jerzego 
Hladesa, Mikołaja Felińskiego, Łukasza 
Szolc-Nartowskiego oraz Adama Fleksa.

Nadesłane zdjęcia to zatrzymane w ka-
drze wspomnienia z najważniejszego wyda-
rzenia w świecie żeglarskim - „The Tall Ships’ 
Races”. Gdynia, kolebka polskiego żeglar-
stwa, już po raz czwarty była gospodarzem 
zlotu największych żaglowców świata.

Wystawa pokonkursowa, która będzie 
prezentowana w Muzeum Miasta Gdyni 
do 3 stycznia 2010 roku, obejmuje zdjęcia 
nagrodzone i wyróżnione w konkursie oraz 
wybrane przez jury konkursu spośród nade-
słanych prac. �

„Gdynia pod żaglami”- konkurs rozstrzygnięty

Policjanci z wedką w internecie
Ruszyła strona internetowa Koła PZW 136 

Policyjne Gdynia. Znajdują na niej informacje 
o tym co w Kole się dzieje, jakie imprezy 
wędkarskie będą się odbywać, relacje z nich 

oraz inne ciekawe zakładki. 
Członkowie koła zapraszają do odwiedzin 

pod adresem: http://www.gdyniapolicyjne.
pzw.org.pl/  �

Podziękowania
Centrum Kształcenia Liderów i Wycho-

wawców im. Pedro Arrupe składa serdeczne 
podziękowania Kawiarence pod Żaglami, 
anonimowemu darczyńcy oraz wszystkim 
wolontariuszom ze wspólnoty „Uwielbienie”, 
Duszpasterstwa Akademickiego „Ster” oraz 
uczniom Gimnazjum i Liceum Jezuitów za 
pomoc w organizacji konferencji pt. „Bunt 
nastolatka - zagrożenie czy szansa.” �
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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. Dyżury będą peł-
nić: 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. Dyżur Radnej Miasta Gdyni - Ewy 
Krym - w ostatni piątek miesiąca od godz. 
11.30 do 12.30 w sali nr 43 Szkoły Podsta-
wowej 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) 
czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 
oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00. W dniu 7.12 
dyżur będą pełnili radni: Halina Pieróg i 
Marcin Nowicki. 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. Wi-
tomińskiej 8. 

***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że 

w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole 
Podstawowej Nr 17 przy ul. Grabowo 12 
radni pełnią dyżury w każdy czwartek w 
godz. 17.00 - 18.00. 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 dyżurują w 
godz.17.00-18.00 w każdy poniedziałek.

***
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: 3.12 - Ireneusz Drapaluk, 10.12 
- Magdalena Truskowska, 17.12 - Beata 
Wójcik. W każdy pierwszy wtorek m-ca w 
godz.15.30- 16.30 dyżur pełni radny Mia-
sta Sławomir Kwiatkowski. Ponadto w 
każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00 
- 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 

Miejskiej.
***

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 
dyżury radnych odbywają się w pierwszy 
wtorek każdego miesiąca, w siedzibie biura 
Rady Dzielnicy, które mieści się w Centrum 
Kultury przy ul. Łowickiej 51. 

***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza miesz-

kańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, 
tel. (058) 665 50 00, e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, na dyżury radnych w każdy ponie-
działek w godz.18.00 - 19.00. I tak: 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. 
Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczy-
nialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze 
Rady, Wiceprzewodnicząca - Ewa Zieno-
wicz w każdą czwartą środę miesiąca w 
godz. 16.30 - 17.30 w Przychodni Orłowo, a 
Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski 
w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można 
umówić się na spotkanie w innym terminie za 
pośrednictwem biura Rady. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
udzielane są społecznie przez mgr Doriana 
Masłowskiego informacje i opinie prawne, a 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 
17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza miesz-

kańców do siedziby Rady mieszczącej się 
w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. 
Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. 
w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 
- 12.00 oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. I 
tak:  2.12 - Krzysztof Baran, 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: 2.12- Zofia Rybakowska - Pohl, 
9.12 - Jan Specht, 16.12 - Iwona Broda.

W I środę m-ca w godz. 17.00 -18.00 
dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Guraz-
da i Marcin Horała, w II środę m-ca radny 
Paweł Stolarczyk oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że 

Biuro Rady mieszczące się w SP nr 34 przy 
ul. Cylkowskiego 5 czynne jest w ponie-
działki: 15.00 - 19.00, środy: 10.00 -15.00 i 
czwartki: 13.00 - 18.00, adres e-mail: rada.
redlowo@gdynia.pl., www.gdynia-redlowo.
info. Zarząd Dzielnicy dyżuruje w poniedział-
ki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek - J. 
Leszczyński, II poniedziałek - W. Nadolska, 

III poniedziałek - A. Kowalczyk. Radni pełnią 
dyżury we czwartki  w godz. 17.00 - 18.00. 
Radna Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w 
Biurze rady Dzielnicy w trzecią środę miesią-
ca od 11.30 do 12.30. W Biurze Rady dyżu-
rują 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: 
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 najbliż-
szy miesiąc: 2.12. – Bożena Witecka, 
9.12. – Michał Bełbot, 16.12. – Bogdan 
Grzybowski, 18.12. – Jadwiga Hościło. 
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów 
radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży 
Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur 
pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski 
w biurze rady w godz. 17.00-18.00. Ponadto 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-
16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik 
MOPS.

***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja 

informuje, że biuro rady czynne jest w każdy 
wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 
9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury rad-
nych odbywają się w każdy wtorek w godz. 
17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek mie-
siąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00. 

***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana 

informuje, że Przewodniczący Zarządu Je-
rzy Dolata dyżuruje w środę w godz. 16.00 
- 17.00. Wiceprzewodnicząca Kazimiera 
Zaremba we wtorek w godz. 16.00 - 17.00. 
Rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści 
się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67 
tel. (058) 620 87 69 czynne jest we wtorek, 
środę w godz. 11.00 - 18.00. �

Rady Dzielnic informują
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Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy i koty 
ze schroniska w Ciapkowie znajdą ciepły 
dom. Ciapkowo prowadzone jest przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a w 
Gdyni - Redłowie, tel. (058) 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może ad-
optować osoba pełnoletnia, posługująca się 
dowodem osobistym. Na podstawie dowodu 
spisywana jest umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Z powodu remontu całodobowe Ambulato-
rium Chirurgiczne Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wi-
gury 14 przeniesione jest na ul. Białowieską 
1 - Obłuże (dojazd autobusem nr 104, 109, 
150, 152, 182, 163, 198,141 nocne - N 10, N 
40) od 30.11.2009 r. do 23.12.2009 r. 

Za utrudnienia przeprasza dyrekcja 
MSPR. �

Ambulatorium MSPR 
tymczasowo na Obłużu

Rewelacyjny występ zaliczyli 12-letni 
zawodnicy sekcji pływackiej KS „Delfin” 
Gdynia podczas Drużynowych Mistrzostw 
Województw Młodzików, które odbyły się 
13-14.11.2009 r. w Gdańsku. Zawody te 
były eliminacjami do Mistrzostw Polski 13-
latków. Gdyńscy pływacy aż 18 razy stawali 
na podium, w każdym wyścigu poprawiając 
znacznie rekordy życiowe. Dzięki tak dobrym 
startom podopieczni Przemysława Czoków 
zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej zdoby-
wając olbrzymi puchar! 

Najwartościowsze rezultaty uzyskała 
piątka „Delfinków”: Ala Grudnowska, 
Basia Dalkowska, Natalia Juszczyk, 
Arek Zomkowski oraz Mateusz Konop-
ka. Czasy jakie napływali dają im pewny 
awans do Mistrzostw Polski, które w dniach 
15 - 17.01.2010 r. odbędą się w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Aby się zakwalifikować do 
mistrzowskiej imprezy, należy się znależć 
wśród 36 zawodników z całej Polski w danej 
konkurencji. 

Warto wspomnieć, że do Letnich Mi-
strzostw Polski zakwalifikował się tylko jeden 

zawodnik, a teraz będziemy mieli aż pięciu 
przedstawicieli Gdyni w najważniejszych 
zawodach dla tej kategorii wiekowej.

Na podium stawali:
  Basia Dalkowska 50,100 mot 1 miej-

sce
Ala Grudnowska 100, 200 grzb 2 miej-

sce
Natalia Juszczyk 50, 200 dow 3 miejsce, 

100 mot 3 miejsce
Mateusz Konopka 50,100 mot 1 miejsce, 

200 zm 2 miejsce, 400 dow 3 miejsce
Arek Zomkowski 100 grzb 1 miejsce,   

200 grzb 3 miejsce, 
Sztafeta mix 4x50 dow 1 miejsce 
Sztafeta: Grudnowska Ala, Pękala 

Agnieszka, Dalkowska Basia, Juszczyk 
Natalia 4x100 zm 1 miejsce

Sztafeta: Zomkowski Arek, Kunz Kac-
per, Konopka Mateusz, Rompa Tymoteusz 
Sztafeta 4x100 zm1 miejsce

W zawodach brali udział zawodnicy z 
14 klubów województwa pomorskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego.  �

Pływacy „Delfina” najlepsi w Gdańsku

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza
W niedzielę 29 listopada o godz. 18.00 

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza 
na polisensoryczną relację ze „Studenckich 
Badań Naukowych - Ekwador 2009” prowa-
dzonych pod kierownictwem dr Aleksandry 
Wieruckiej z Wydziału Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Gdańskiego wśród Indian 
plemienia Kiczua, żyjących  w ekwadorskiej 
dżungli, nad brzegami i na rzece Rio Napo. 
Uczestnicy wyprawy opowiedzą wrażenia i 
przedstawią unikatowe zdjęcia, przy akom-
paniamencie żywej muzyki na instrumen-
tach regionalnych. Członkiem 8-osobowej 
ekipy jest mieszkanka Orłowa Martyna 
Adamczak, studentka architektury na PG 
i kulturoznawstwa UG, także stypendystka 
Prezydenta Gdyni. Impreza odbędzie się 
gościnnie w Galerii Debiut Zespołu Szkół 
Plastycznych (obok Domku Żeromskiego), 
z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w 
siedzibie TPO.

Kolejnymi bohaterami spotkań w Domku 
Żeromskiego w tym cyklu będą nurkujący 
ekolog Jerzy Abramowicz, współpracow-
nik kanału „Planete”, który przedstawi m.in. 
zdjęcia i film z projektowanego podwodnego 
rezerwatu pod Kępą Redłowską, prof. Jan 
Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii 
PAN w Sopocie, który opowie o badaniach 

morza, w tym Zatoki Gdańskiej. Spotkamy 
się także z Maurą Zaworską - ogrodnikiem 
miejskim w Gdyni, która opowie o specyfi-
ce swojej pracy, inspiracjach i pierwszych 
sukcesach. Gościem TPO będzie również 
miejski konserwator zabytków dr Robert 
Hirsch, który przedstawi problematykę 
ochrony zabytków i zespołów krajobrazowo-
kulturowych Orłowa i Kolibek. Zapraszamy 
także na spotkanie z historykiem architektury 
dr hab. Marią Jolantą Sołtysik, wicepreze-
sem TPO i SARP o/Gdańsk. 

Szczególnie interesujące, nie tylko dla 
mieszkańców Orłowa, będzie spotkanie z 
autorami koncepcji rewitalizacji nadmorskiej 
części Orłowa architektem Jackiem Drosz-
czem i grafikiem-projektantem Sławomirem 
Kitowskim. Przedstawią oni w formie mul-
timedialnej pomysły i projekty efektownego 
zagospodarowania przestrzeni publicznej 
Orłowa, które już częściowo są realizowane 
przez miasto. Wstęp wolny.

Zachęcamy także do wypełnienia dekla-
racji członkowskich TPO i opłacania składek 
(40 zł/rok, emeryci 20 zł/rok). 

Kontakt mailowy: towarzystwoprzyjacio-
lorlowa@wp.pl. �

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa  Nr 
21 w Gdyni organizuje w dniu 5.12.2009 r. w 
godz. 10.00-13.00, po raz VIII, festyn chary-
tatywny „Dar Serca”. Celem przedsięwzięcia 
jest pozyskanie środków na udzielenie po-
mocy ubogim uczniom i ich rodzinom. 

Na uczestników festynu czeka szereg 
atrakcji – występy zespołów wokalnych i mu-
zycznych, pokazy taneczne, loteria fantowa, 
aukcja przedmiotów, stoiska ze stroikami 
oraz ozdobami świątecznymi, kawiarenka 
oferująca pyszne wypieki i napoje. Zaprasza-
my do odwiedzenia naszej szkoły.

***
Grupa Charytatywna św. Antoniego dzia-

łająca przy Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Gdyni Orłowie serdecznie zaprasza na 
Świąteczny Bazar Charytatywny, który od-
będzie się w TCH Klif, obok „Piano Cafe”, 12 
grudnia 2009 w godz. od 12.00 do 16.00.

Całkowity dochód  ze sprzedaży wy-
konanych dekoracji i ozdób świątecznych 
przeznaczamy na pomoc dla Hospicjum św. 
Wawrzyńca w Gdyni oraz dla Domu Samot-
nej Matki w Matemblewie. �

Charytatywnie

14 i 15 listopada w Lublinie odbyły 
się Zimowe Mistrzostwa Polski Masters 
w Pływaniu. Gdyńscy Mastersi pojechali 
ośmioosobową grupą: Barbara Chomicka, 
Beata Redlarska, Hanka Kania, Katarzy-
na Mazurek, Katarzyna Mysiak, Danuta 
Radkowiak, Andrzej Skwarło i Leszek 
Kubicki.  

Zdobyli 17 złotych medali, 6 srebrnych 
i 5 brązowych. Andrzej Skwarło pobił dwa 
rekordy Polski, a rekordzistką medalową 
została Hanna Kania, która to zdobyła aż 
6 złotych medali. Basia Chomicka została 
Mistrzynią Polski na morderczym dystansie 
200 m. stylem motylkowym w kategorii wie-
kowej 55 - 59 lat. 

Po raz pierwszy w zawodach tych 
wzięli udział  najstarsi zawodnicy „FLOTA 
– GDYNIA MASTERS. Startowało trzech 
zawodników. Bogdan Ciundziewicki lat 75,  
startując w stylu klasycznym na  dystansach 

50, 100 i 200 m stylem klasycznym zdobył 
3 złote medale, ustanawiając na 100, 200 
m w tej kategorii wiekowej nowe Rekordy 
Polski. Najstarszy zawodnik Stanisław 
Wielebski lat 80, startując również w stylu 
klasycznym na tych samych dystansach, 
zdobył również 3 złote medale. Najmłodszy 
zawodnik Janusz Płonka lat 61, startując 
w trudnym stylu motylkowym uplasował się 
tuż za medalową czołówką, na nielubianym 
przez  sportowców 4 i 5 miejscu.

Na Mistrzostwa do Lublina pojechał także 
zawodnik reprezentujący KS „Delfin” Gdy-
nia. Jakub Mańczak, startujący w kategorii 
35-39 lat wywalczył 3 brązowe medale (50 
m i 200 m stylem motylkowym i 1500 m 
stylem dowolnym). Jakub Mańczak trenuje 
na co dzień w grupie trenera Przemysława 
Czoków.

Gratulujemy sukcesów! �

Nasi Mastersi na podium
Złocia jest już starszą kotką, spokojną 

i stateczną, raczej nie w głowie jej szaleń-
stwa, potrzebuje natomiast bardzo kontaktu 
z człowiekiem, kogoś kto przytuli i okaże 
jej czułość, podaruje jeszcze trochę ciepła. 
Została wysterylizowana. �
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W dniach 19-20 grudnia w Klubie Ma-
rynarki Wojennej „Riwiera” rozegrane 
zostaną  szachowe Otwarte Mistrzostwa 
Marynarki Wojennej - Memoriał im. kmdr. 
Henryka Malinowskiego. W turnieju o Pu-
char Dowódcy Marynarki Wojennej, Puchar 
Kierownika Klubu MW i Puchar Prezesa 
SKF „Korsarz” rywalizować będą miłośnicy 
królewskiej gry. 

Turniej jest otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych, zgłoszenia należy 

nadsyłać do 15 grudnia na adres email: 
kmwmar@mw.mil.pl lub fax. (058) 626 13 
68. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, na-
zwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, 
ranking oraz przynależność klubową.

Pojedynki szachowe rozegrane zostaną  
w systemie szwajcarskim, 9 rund w tempie 
P-30, według zasad Kodeksu Szachowego 
PZSzach. 

Szczegółowe informacje na www.klubri-
wiera.mw.mil.pl �

Klub „Riwiera” zaprasza

Aktor Zbigniew Zamachowski będzie w 
dniach 28.11- 29.11.2009 r. gościem Festi-
walu Sztuki Aktorskiej: „Cztery pory filmu”. 
Harmonogram:

Spotkania z aktorem:
28.11.2009 (sobota) godz. 16.00 Cen-

trum Handlowe Klif, al. Zwycięstwa 256 
Gdynia

29.11.2009 r. (niedziela) godz. 12.00 
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”, ul. Za-
wiszy Czarnego 1 Gdynia

Projekcje filmowe:
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1 Gdy-

nia
5.12.2009 (sobota) godz. 10.00 „Pier-

ścień i Róża” reż. Jerzy Gruza, 1986. Film 
muzyczny, baśń

godz. 12.30 „Wielka majówka” reż. 
Krzysztof Rogulski, 1981, Film przygo-
dowy

godz. 15.30 „Weiser Dawidek” reż. Woj-
ciech Marczewski, 2001, Dramat

godz. 18.00 „Trzy Kolory. Biały” reż. 

Krzysztof Kieślowski, 1993, Film psycho-
logiczny

godz. 20.30 „Ogniem i mieczem” reż. 
Jerzy Hoffman, 1999, Film kostiumowy

6.12.2009 r. (niedziela) godz. 10.00 
„Wiedźmin” reż. Marek Brodzki, 2001, Film 
fantasy

godz. 12.30 „Wielka majówka” reż. 
Krzysztof Rogulski, 1981, Film przygo-
dowy

godz. 15.30 „Skazany na bluesa” reż. Jan 
Kidawa- Błoński, 2005, Film biograficzny

godz. 18.00 „Pułkownik Kwiatkowski” reż. 
Kazimierz Kutz, 1995, Komedia

Na wszystkie seanse oraz spotkania z 
aktorem jest wstęp wolny! Organizatorzy 
proszą uczestników Festiwalu o wsparcie 
działalności Stowarzyszenia wykupieniem 
cegiełki przed seansem o wartości 5 zł.

Wszelkie informacje pod numerami te-
lefonów 0 604 156 542, 696 557 734 bądź 
mailowo: biuro@sia.org.pl

Szczegóły: www.sia.org.pl �

Festiwal Zbigniewa Zamachowskiego

W Klubie Filmowym
Klub Filmowy, ul. Waszyngtona 1, Gdynia 

/obok Stoczni Nauta/ zaprasza 28.11.2009, 
godz. 16.00 na IV edycję Kajak Jamboree 
video &foto show. Jest to międzynarodowy 
przegląd filmów oraz konkurs fotografii 
o tematyce kajakowej, którego celem 
jest popularyzacja kajakarstwa oraz jego 
amatorskiego filmowania i fotografowania. 
Podczas festiwalu zaprezentujemy filmy z 
Polski, Litwy i Rosji, a także z Australii, Nowej 
Zelandii i RPA. Twórcy rywalizować będą o 
złote wiosła. Bilet: 15 zł Więcej na: www.
kajakjamboree.pl �

Rada Dzielnicy Oksywie 
zaprasza

2.12.2009 r. w środę o godz. 18.00 w 
Zespole Szkół nr 15 w Gdyni, ul. Jowisza 
60, Gdynia-Chwarzno wystąpia: Dorota 
Dąbrowska - flet, Izabela Paszkiewicz Po-
sańska - fortepian.  W programie koncertu 
między innymi: Boguslaw  Martinu - Sonata 
na flet i fortepian, Pierre  Sancan - Sonatina 
na flet i fortepian, Friedrich  Kuhlau - Intro-
dukcja i Rondo na flet i fortepian  op.98 oraz 
opracowanie utworów Fryderyka Chopina 
na flet i fortepian. Zagrają również uczen-
nice szkoły: Aleksandra Gliniewicz  kl. II a 
- fortepian, Iga Salamon kl. I b - fortepian. 
Wstęp wolny. �

Muzyczne Chwarzno

Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdy-
ni jako Sztab 18 Finału WOŚP zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w kolejnej 
imprezie, która odbędzie się 10 stycznia 
2010r. Dochód z akcji ponownie przezna-
czony będzie dla dzieci z chorobami on-
kologicznymi. Wolontariusze, szkoły oraz 

sponsorzy chcący wziąć udział w 18 Finale 
mogą już zgłaszać się do sztabu w gdyńskiej 
YMCA (ul. Żeromskiego 26). Szczegółowe 
informacje na stronie http://www.gdynia.
ymca.pl/wosp2010. Przyłącz się do nas – i 
zostań wolontariuszem! Przyłącz się do nas 
– i zostań sponsorem!  �

Zostań wolontariuszem WOŚP

W dniach 27-29.11.2009 r. w Teatrze 
Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni 
i w Pomorskim Parku Naukowo - Techno-
logicznym w Gdyni odbędzie się AUDIO 
ART FESTIWAL ON TOUR ‘09//II EDYCJA 
GDYNIA. Festiwal Audio Art jest najwięk-
szym i najprężniej działającym festiwalem 
muzyki elektroakustycznej w Polsce. Jego 
dorobek to do tej pory 16 edycji, w których 
udział wzięło ponad 200 artystów z całego 
świata. Program Festiwalu: 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w 
Gdyni. Scena Malarnia. Wstęp wolny!

27 listopada, piątek:
godz. 19.30 Dominik Strycharski + Lady 

Divia / Warszawa // Londyn/ 
godz. 20.15 Jerzy Korzeń / Egon Fietke 

/ Łódź/
28 listopada, sobota:
godz. 19.30 Throbbing Wafle / Łódź/
godz. 20.15 Małe Instrumenty/Wrocław/

godz. 21.00 Santa Rakieta / Knuth, Flavio, 
Kwiatkowski / Lipsk/

29 listopada, niedziela:
godz. 19.30 Zenial / Kraków/
godz. 20.15 Tomas Thello / Lima/
godz. 21.00 Scapha / Monachium/
Wykłady / pokazy / prezentacje: Pomor-

ski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni 
/Sala Koralowa/Sala Morska

Wstęp wolny! Zapisy pod adresem warsz-
tatyaudioart@fundacjaelement.pl 

Informacje dodatkowe: 0 606 652 421.
Program prezentacji:
27 listopada, piątek:
godz. 10.00 Dominik Strycharski / 

prezentacja
godz. 11.00 - 14.00 pokaz indywidualny
godz. 10.30 Jerzy Korzeń / Egon Fietke 

/ prezentacja
godz. 11.00 - 14.00 pokaz indywidualny
28 listopada, sobota:

godz. 10.00 Małe Instrumenty / prezen-
tacja

11.00 - 14.00 pokaz indywidualny
godz.10.30 Robert  Knuth
/ prezentacja
godz. 11.00 – 14.00 – pokaz indywidu-

alny
29 listopada, niedziela:
godz. 10.00 Tomasz Chołoniewski 

– wykład pt. „Nowe technologie na festiwalu  
Audio Art” 

godz. 10.30 Throbbing Wafle – prezen-
tacja

godz. 12.00 – 15.00 pokaz indywidualny
godz. 10.50 Tomas Tello – prezentacja
godz. 12.00 – 15.00 pokaz indywidualny
godz. 11.10 Scapha – prezentacja
godz. 11.30 Zenial - Łukasz Szałankie-

wicz – prezentacja 
godz. 12.00 – 15.00 pokaz indywidual-

ny. �

Festiwal Audio Art w Gdyni

Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza  
11.12.2009 r. o godz. 18.00 dorosłych i 
młodzież na koncert muzyczny „Muzyka w 
świątecznym blasku” w wykonaniu Biura 
Koncertowego „Musica Viva”, który odbę-
dzie się w kinie „Grom”, ul. Rondo Bitwy 
pod Oliwą, Gdynia Oksywie. Bezpłatne 
zaproszenia do odbioru w siedzibie Rady, 
ul. Godebskiego 8 /SP nr 33/, tel. (058) 625 
32 95 w godzinach pracy biura: pon. 8.00 
- 13.00, wt. 13.00 - 18.00, śr. 8.00 - 12.00. �

Jubileusz
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Gdyni zaprasza byłych pra-
cowników oraz absolwentów na Jubileusz 
10-lecia szkoły połączony z wręczeniem 
Sztandaru Kolegium Miejskiemu CKU. Głów-
ne uroczystości z nadaniem KM CKU Sztan-
daru odbędą się 4 grudnia 2009 roku od 
godziny 15.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. 
Zawiszy Czarnego 1. Osoby zainteresowane 
udziałem w uroczystościach prosimy o kon-
takt z sekretariatem KM CKU tel./fax (058) 
623 04 52, e:mail: kolegiummiejskiewgdyni@
neostrada.pl, http: www.kolegiummiejskie.
info.  �

W czasie zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia  serdecznie zapraszamy szkoły 
oraz grupy rodzinne na warsztaty związane 
z tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką ob-
rzędową. Warsztaty mają na celu poszerze-
nie wiedzy na temat zwyczajów związanych 
z okresem Świąt Bożonarodzeniowych oraz 
rozwijanie umiejętności plastycznych. 

Czas trwania warsztatów ok. 60 min.

Warsztaty dla grup szkolnych odbędą się 
w dniach 1.12. – 18.12.2009 r. w gmachu 
przy ul. Zawiszy Czarnego 1 (cena od grupy 
– 50 zł).

Warsztaty weekendowe dla wszystkich 
chętnych odbędą się w dniach 5 - 6.12.2009r. 
o godz. 10.00 w Domku Abrahama przy ul. 
Starowiejskiej 30. Ceny biletów: normalny 7 
zł, ulgowy 4 zł. �

Warsztaty świąteczne:  „Słone ozdoby choinkowe”
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Mini Przedszkole Muzyczne w Gdyni 
Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136, pro-
wadzi zapisy dzieci w wieku 3 - 5 lat. Nauka 
tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Zajęcia 
w każdą sobotę w godz. 9.00 - 14.00. Ilość 
miejsc ograniczona. Fundacja Samarytanie.  
Tel. (058) 624 10 71, 0 697 72 68 81, e-mail 
fundacja@samarytanie.pl

***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie 

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

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

kursy językowe przygotowane specjalnie 
dla Seniorów. Proponuje kursy języków 
hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i 
niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskie-
go, każdy kurs na kilku poziomach zaawan-
sowania. Zajęcia prowadzą również native 
speakerzy. 

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

***
Klub Misio, ul. Klonowa 15 w Orłowie  

zaprasza na Bal Mikołajkowy 6 grudnia br. 
o godz. 11.00. Szczegóły: www.klubmisio.pl, 
tel. 0 605 55 45 95. Cena 40 zł.

***
Szkoła Ratownictwa Wodnego Lifeguard 

Gdynia ogłasza zapisy na kurs na stopień 
młodszego ratownika WOPR. Zajęcia odby-
wać się będą w soboty na pływalni Hotelu 
Gdynia. Szczegółowych informacji udziela 
instruktor WOPR Jakub Friedenberger, nr 
tel. 0 601 86 88 44, kubafree@wp.pl.

***
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. 

Bema 33 serdecznie zaprasza dzieci i mło-
dzież szkolną w wieku 7-18 lat na zajęcia z 
języka niemieckiego. Zajęcia są bezpłatne.

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

go, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i 
rosyjskiego, na różnych poziomach zaawan-
sowania. Kurs przygotowujący do egzaminu 
FCE! NOWOŚĆ! Metoda bezpośrednia Di-
rect Method for English. Zajęcia prowadzone 
przez native speakerów. 

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

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

***
Kryta Pływalnia w Gdyni-Chyloni przy ul. 

Gospodarskiej 1 zaprasza rodziny z małymi 
dziećmi do aktywnego wypoczynku w soboty 
i niedziele. Bilety w promocyjnych cenach.
Szczegóły na www.basen.gdynia.pl lub tele-
fonicznie nr tel. (058) 667 01 25 

***
Punkt Przedszkolny „Magiczny Zamek”, 

działający jako Przedszkole Amerykańskie 
prowadzi drugi rok swoją działalność. Za-
jęcia prowadzone są w języku angielskim 
(wychowawca nie używa języka polskiego) i 
częściowo polskim. Placówka  realizuje pod-
stawę programową wychowania przedszkol-
nego zgodnie z programem zatwierdzonym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla  
dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. 

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

***
Niedzielne warsztaty dla Pań w każdym 

wieku. W programie: podstawy aktorstwa, 
kobiecy taniec solo, nauka eleganckiego 
chodzenia. Koszt: 50 zł/3 godz.- płatne na 
miejscu. Lokalizacja: Gdynia, ul. Architektów. 
Zapisy i informacje: alabra1@wp.pl lub pod 
tel: 609 18 53 18. Strona: www.alabra.pl

***
Szkoła ratownictwa wodnego BORN TO 

RESCUE ogłasza nabór na kurs na sto-
pień Młodszy Ratownik WOPR. Kurs jest 
świetną okazją na poprawienie kondycji, 
umiejętności płytwackich oraz nauczenia się 
pierwszej pomocy. Pierwsze zajęcia odbędą 
się 6.12.2009 r. o godz. 11.00 na pływalni 
Karwiny. Zapisy 15 minut przed zajęciami. 

Więcej informacji: Instruktor WOPR Jan 
Teleżyński tel. 0 698 099 506 j.telezynski@
gmail.com �

Zapisy do...

Na zdrowie!
Jeżeli cierpisz z powodu depresji lub in-

nych zaburzeń psychicznych; „rozwiązujesz 
problemy” przy pomocy alkoholu, skorzystaj 
z naszej pomocy. 

Klub Samopomocy „Przyjazne Dłonie” 
dla osób cierpiących z powodu zaburzeń 
psychicznych i uzależnienia od alkoholu 
zaprasza na spotkania, które odbywają się w 
Gdyni przy ul.Traugutta 9 (wejście na tyłach 
budynku Centrum Zdrowia Psychicznego) w 
poniedziałki od 12.00 - 16.00 oraz czwartki 
od godz. 12.00 - 20.00 (tel. 0 507 64 39 31 
oraz 0 601 20 63 23).

Osoby nowo przybyłe zapraszamy w 
czwartki między godz. 12.00 - 14.00. Pro-
gram finansowany przez Miasto Gdynia. 

***
Jeżeli cierpisz z powodu depresji, masz 

niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci 
się jako problem nie do rozwiązania, skorzy-
staj z programu 12 Kroków Anonimowych 
Depresantów. Depresja jest postępującą 
chorobą, która może być powstrzymana. 

Anonimowi Depresanci, wspolnota-ad@
o2.pl tel. 0 514 668 785. Grupa „Optymiści” 
zaprasza na spotkania: Gdynia ul. Św. 
Mikołaja 1 przy prarafii św. Mikołaja - dom 
katechetyczny, każdy piątek, godz. 18.00.

***
Gabinet Doradztwa Żywieniowego i Diete-

tyki w Gdyni, ul Warszawska 61/1 zaprasza 
na bezpłatne badanie w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i zapobiegania otyłości. Jeśli 
masz problem ze stabilizacją wagi lub po-
trzebujesz fachowej porady przebadaj się 
i znajdź efektywne rozwiązanie. Badanie 
obejmuje: procentową zawartość tłuszczu w 
ciele, pomiar tkanki brzusznej i okołoorga-
nowej, pomiar masy mięśniowej oraz BMI i 
metabolizmu spoczynkowego. 

Rejestracja i szczegółowe informacje pod 
nr tel. 0 604 913 634 - w dni powszednie w 
godz. od 12.00 do 17.00.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

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

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

mityng otwarty
- „Początek”, piątek  godz. 17.30, Gdynia  

ul. Traugutta 9, (Klub Abstynenta), ostatni 
piątek miesiąca mityng otwarty

Uwaga! W dniach 25.12.2009 oraz 
01.01.2010 r. spotkanie grupy „Początek” 
nie odbędzie się. Pozostałe terminy spotkań 
odbędą się wg harmonogramu.

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Puła-
skiego 4 zaprasza: 

- na bezpłatne badania finansowane z 
budżetu miasta Gdyni wykrywania choroby 
nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35 
- 49 lat (1974-1960), które nie wykonywały 
w ostatnich 12 miesiącach mammografii. 
Badania przeprowadza się: w gabinecie 
mammograficznym w dniach wtorek - 
czwartek w godz.12.00-16.00. Rejestracja 
osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie 
pod numerem  (058) 626 36 21.

- pacjentki urodzone w latach 1984-1950 
/25-59 lat/, które nie uczestniczyły w niżej 
wymienionym programie w ostatnich 36 
miesiącach, na bezpłatne badania refun-
dowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w zakresie: Profilaktyka raka szyjki macicy. 
Badania przeprowadza się: w gabinecie 
ginekologicznym od poniedziałku do piątku 
w godzinach przyjęć. Rejestracja osobista w 
gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie 
pod numerem  (058) 626 36 91.

- pacjentki urodzone w latach 1940 - 1959 
/50-69 lat/ (które nie wykonywały w ostatnich 
2 latach mammografii) na bezpłatne bada-
nia refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie: Profilaktyka raka gru-
czołu sutkowego. Badania przeprowadza 
się: w gabinecie mammograficznym w 
poniedziałek, środę, piątek w godz.12.00-
16.30. Rejestracja osobista w gabinecie 
RTG lub telefonicznie pod numerem (058) 
626 36 21.

Placówka posiada  wolne terminy przyjęć 
na rok 2009 w niżej wymienionych porad-
niach specjalistycznych: Poradnia urolo-
giczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia  
urazowo-ortopedyczna, Poradnia chirurgicz-
na, Poradnia neurologiczna, Położnictwo i 

ginekologia, Poradnia laryngologiczna. 
***

 NZOZ OCULUM Poradnia Okulistyczna 
w Gdyni, ul. Legionów 67, zaprasza pa-
cjentów mieszkańców Gdyni w wieku 40 
- 50 lat na bezpłatne badania profilaktyczne 
w zakresie wczesnego wykrywania jaskry 
finansowane przez Gminę Gdynia. 

Rejestracja telefoniczna w godz.10.00-
14.00 tel. 0 502 115 725 , (058) 662 00 87 
lub osobiście w pok.111.

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

cławska 54, zaprasza na szczepienia prze-
ciwko grypie sezonowej.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni 
przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne 
zajęcia oraz leczenie osób chorujących na 
schizofrenię. Zajęcia są prowadzone przez 
zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, 
pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywa-
ją się codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 
(058) 620 81 70 wewn. 43 lub 36.

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

***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej 

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

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

***
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. �
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Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 
17/2009 lokali mieszkalnych: ul. Swarzewska 
60/1, Swarzewska 60/60, Zamenhofa 6/46, 
Żelazna 29/30, Żelazna 29/55, Żelazna 29/54, 
Wejherowska 22/2, Maciejewicza 17A/5, 
Gniewska 32A/7, Zielona 15E/14, Zielona 
15D/2, W. Radtkego 22/22, Chrzanowskie-
go 11/16, Legionów 15/2, Bema 20B/12, 
Chylońska 135/42, Łedóchowskiego 8B/8, 
Chylońska 133/40, Zamenhofa 1B/30, Żela-
zna 16B/21, Żelazna 16B/9, Opata Hackiego 
23/42, Chrzanowskioego 10A/3A, A. Necla 
6A/17, Starowiejska 25/10.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
9.11.2009 r. do 29.11.2009 r. 

PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdynia na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. 735/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12769/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 o pow. 74 m², oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej części działek nr 42/10, nr 23/10, prze-
znaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
2. 736/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12770/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 52 o pow. 50 m², oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 42/10,  przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
3. 737/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12771/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 o pow. 130 m² , oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 97/10,  przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
4. 738/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12772/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej przy 
ul. Zofii Nałkowskiej 58 o pow. 142 m² oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 97/10, nr 8 przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
5. 739/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12773/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 A pow. 315 m², oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki  nr 8 przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
6. 740/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12774/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 o pow. 249 m², oznaczonej na karcie mapy KM 9 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki  nr 8 przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
7. 741/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12775/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Nowowiczlińskiej 105 o pow. 2 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 54/7,  przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
8. 742/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12776/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Nowowiczlińskiej 107 o pow. 20 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 54/7,  przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
9. 743/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12777/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Nowowiczlińskiej 109 o pow. 36 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 54/7,  przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata,
10. 744/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12778/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2009 r.- nieruchomości położonej 
przy ul. Nowowiczlińskiej 111 o pow. 187 m², oznaczonej na karcie mapy KM 26 obręb Wielki Kack, obejmującej części działek nr 54/7, nr 121,  
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 19.11.2009 r. do 10.12.2009 r.

Dyrektor Zespołu Szkół                 
Hotelarsko – Gastronomicznych        

w Gdyni, ul. Morska 77 
zatrudni osobę na stanowisko praczki na ½ 
etatu. 
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, 
dobry stan zdrowia, znajomość specyfiki sta-
nowiska praczki, energiczność, chęć i zaanga-
żowanie do pracy. Zgłoszenia należy kierować 
na e–mail: zshg@poczta.onet.pl lub osobiście 
w siedzibie szkoły w dziale kadr. Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 751/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 
12829/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. 
Bernadowskiej o powierzchni 12,66 ha, oznaczonej na karcie mapy KM 86 jako część działki nr 
13/3 stanowiacej własność Gminy Miasta Gdyni oraz o powierzchni 2,57 ha, oznaczonej na karcie 
mapy KM 85 jako część działki nr 38/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na 
działalność sportową, rekreacyjną i usługową związaną z urządzeniem i prowadzeniem Parku Przy-
gód „Kolibki”. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 19.11.2009 r. do 10.12.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieru-
chomości przeznaczonej do wydzierżawienia, 
położonej w Gdyni: przy ul. Żarnowieckiej, 
wykaz nr 746/09/V/M, działka nr 5 o pow. 
23.340 m², KM 16 Gdynia, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na okres do 2 lat, na działki 
przydomowe i uprawy jednoroczne.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na 
okres 21 dni od dnia 19.11.2009 r. do dnia  
10.12.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV piętrze przy pokoju 428 Wykazu nr 745/2009/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Sucharskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony – do 3 lat (Załącznik do Zarządzenia nr 12779/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  
17.11.2009r). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.11.2009 r do 10.12.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje  że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni 
pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Muchowskiego 
4 oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 590/43 o pow. 3495 m² przeznaczo-
na do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 750/2009/V/M stanowiący 
załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12793/09/V/M z dnia 17 listopada 2009 
wywieszony jest na okres 21 dni od 23 listopada 2009 do 9 grudnia 2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o  wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łożonej przy ul. Rymarskiej w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 31, obręb Gdynia jako działka nr 
1596/109 o powierzchni 50  m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/17347/4 Sądu Rejonowego 
w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu dołączenia do nierucho-
mości przyległej. Wykaz nr 747/2009/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 12781/09/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 listopada 2009 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 23 
listopada 2009 r. do 14 grudnia 2009 r.

NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I w Gdyni ul. Rozewska 31
zatrudni na cały etat  lekarza: ze specjalizacją z medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji 
lub   z II stopniem specjalizacji z medycyny ogólnej lub posiadającego prawo do tworzenia listy 
aktywnej w POZ. Tel. (058) 623 46 88, kom. 502 566 867, e-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl
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„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, aktual-
ne, 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

Ważne telefony
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

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

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro 
na  usuwanie dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest 
na stronie internetowej: ftp://153.19.91.68/zdiz/wysypiska lub http://www.gdynia.pl/bip/zamowie-
nia/5118_.html
Termin składania ofert 30.11.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój 
nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wojciech Zalewski  tel. (58) 
761 20 74 w godz. 7.30 – 15.30, Ewa Jodłowska tel. (58) 761 20 88 w godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność 
Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno – letnim roku akademickiego 
2009/2010 oraz w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2010/2011”. W ramach 
realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsz-
tatowych w ramach GUTW. Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w 
zarządzeniu  nr 12831/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 listopada 2009 roku. Przewidywana 
kwota dotacji to 80.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 21 grudnia 
2009 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 
Maja 27-31) w godz. 9.00 – 15.30. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie 
Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutego 2010 roku, a 31 stycznia 2011 roku. 
Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną. 

Międzyoddziałowa Komisja Fotografii 
Krajoznawczej PTTK w Gdyni zaprasza na 
spotkanie 8 grudnia 2009 r. (wtorek) o godz. 
16.00 do lokalu Oddziału Gdańskiego PTTK 
w Gdańsku, ul. Długi Targ 45, I piętro.

W programie spotkania: informacje z dzia-
łalności KFK, propozycje działania w 2010 
r., zmiany organizacyjne komisji, sprawy 
bieżące i inne. Bardzo prosimy o niezawodne 
przybycie zainteresowanych przedstawicieli  

Oddziałów PTTK woj. pomorskiego.
***

Klub Krajoznawczy „BLIZA” O/M PTTK 
w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych na 
spotkanie klubowe 1 grudnia 2009 r. (wtorek) 
o godz.17.00 do Klubu Turysty w Gdyni przy 
ul. 3 Maja 27. W programie zebrania: rocz-
nice państwowe, wspomnienia z wakacji, 
XXXIX CZAK w Krakowie, Światowy Dzień 
Turystyki, Zlot im prof. K. Demela. �

Wiadomości turystyczne

Informacja o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie przyjęcia 
projektu aktualizacji Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, zaktualizowała:
Zewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej 
położonego poza zakładem o dużym ryzyku tj. Morski Terminal Gazowy LPG „Petrolinvest”.
W dniach 23.11.2009 r. - 18.12.2009 roku w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Sosonowej 2, udostępniona zostanie 
przedmiotowa dokumentacja, w celu zapoznania się z nią oraz złożenia uwag i wniosków.
Przedmiotowa dokumentacja udostępniona zostanie po złożeniu pisemnego wnisoku o udostępnie-
nie projektu, w sekretariacie KWPSP w Gdańsku. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu należy 
składać w formie pisemnej w sekretariacie tut. Komendy do dnia 18 grudnia 2009 r.

Prezydent Miasta  Gdyni informuje
o organizacji i przeprowadzeniu konkursu ofert na organizację  przestrzeni miejskiej  prze-
znaczonej na usługi gastronomiczno – handlowe w dniach 12-13 grudnia  2009r., w ramach 
Kiermaszu Świątecznego 2009 na terenie Gminy Miasta Gdyni (konkurs obejmuje swoim zakre-
sem następujące lokalizacje Aleja Topolowa, Plac Grunwaldzki, Skwer Kościuszki /tereny przyległe 
do ulicy Świętojańskie/). Teren zostanie udostępniony w formie umowy dzierżawy z czynszem w 
wysokości  2000 zł. od każdej lokalizacji płatnym jednorazowo. Ustala się kaucję w wysokości 5000 
zł od  każdej lokalizacji celem zabezpieczenia uporządkowania terenu. Informacja  o konkursie na 
tablicy ogłoszeń przy pokoju  340. 
Oferty winne być składane w anonimowych kopertach do dnia 7.12.2009 r. w siedzibie Urzę-
du  Miasta  Gdyni  pokój 334. Osobą  upoważnioną  do kontaktu jest Zbigniew Osadowski, tel. 
(058) 668 85 11 pokój 337.
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- 28.11 do 6.12.2009 r. „Ślady wieczności 
na fotografiach ks. dr Czesława Kozłow-
skiego SJ. Na wystawie zaprezentowanych 
zostanie przeszło 70 zdjęć księdza, jezuity, 
fotografa i rektora Kolegium Jezuitów w 
Rzymie, o. Czesława Kozłowskiego. Silnie 
rodzinnie związany z Trójmiastem, odbył 
jako jezuita wiele podróży zagranicznych. 
Ich fizyczną pozostałością są pejzażowe 
fotografie ukazujące „piękno stworzenia”. 
Towarzyszą im migawki z lat spędzonych w 
Watykanie, dokumentujące codzienne dni 
Stolicy Apostolskiej. Ekspozycję uzupełniają 
informacje o autorze oraz wykonane przez 
Barbarę Mańkowską – pomysłodawczynię 
wystawy - szkice ukazujące o. Kozłowskiego 
przy pracy.

- do 6.12.2009 r. trwa wystawa „Gdynia 
w 1939 r. Losy miasta i ludzi”. 

- „Gdynia pod żaglami”  - wystawa czyn-
na do 3.01.2010 r. Konkurs fotograficzny 
„Gdynia pod żaglami” to zatrzymane w 
kadrze najważniejsze wydarzenie w świecie 
żeglarskim „The Tall Ships’ Races”. Gdynia, 
kolebka polskiego żeglarstwa, już po raz 
czwarty była gospodarzem zlotu najwięk-
szych żaglowców. 

- 29.11.2009 r. - styczeń 2010 r. - wystawa 
„FOTO grafika. Fotografie Adam Matuszew-
ski. Grafika Wojciech Kostiuk”.

- wystawa stała, eksponowana w Domku 
Abrahama przy ul. Starowiejskiej 30 w Gdyni 
pt.: „Zanim powstało miasto. Jak dawniej 
mieszkano”. 

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.). 

***
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.

***
Klub Marynarki Wojennej Riwiera zapra-

sza do 30 listopada br. do Małej Galerii na 
wystawę pt. „Morskie inspiracje”. Ekspozycja 
prezentuje dzieła artystów malarzy m.in: 
prof. Czesława Tumielewicza, Andrzeja 
Sobieraja, Zofii Orczyńskiej, Władysława 
Pitali, Piotra Gagana i fotografików: Hen-
ryka Nagrodzkiego 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 wystawę malarstwa Jo-
lanty Krause. Wystawę można oglądać do 
10.12.br. w Galerii TMG przy ul. Władysława 
IV 51.Galeria czynna jest w: poniedziałki, 
środy, piątki w godzinach 11.00 - 15.00, wtor-
ki, czwartki w godzinach 13.00 - 17.00.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
„Świąteczna Gdynia” do galerii TYGIEL w 
lokalu artystycznym „Tygiel” w Gdyni przy ul. 
Abrahama 86 /wejście od ul. Władysława IV 
koło Hossy/. 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 do 30 grudnia 
2009 roku, tel. kontaktowy: (058) 622 33 
11, www.artinfo.pl/profile. Wystawa została 
dofinansowana przez Gminę Gdynia.

***
Do 17 grudnia br. w siedzibie Gdyńskiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 
Maja 27/31 prezentowana jest wystawa pn. 
„Malarstwo Eugeniusza Stanka”. Eugeniusz 
Stanek - malarz amator - z zawodu jest 
ichtiologiem, doktorem nauk przyrodniczych, 
emerytowanym pracownikiem naukowym 
Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. 
Aktualna wystawa ma charakter przeglądo-
wy i zawiera 25 prac o różnej tematyce, które 
powstały w latach 2005 - 2009. 

***

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-
brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
„ANIOŁY” do 24 grudnia 2009,oraz na 
„Anielski kiermasz” do 5 grudnia 2009 r. do 
galerii „PROFILE” w Gdyni, ul. Wojewódzka 
7 /Wzgórze św.Maksymiliana/ w ramach 
otwarcia galerii,tj. w godz. 12.00 - 18.00 
www.artinfo.pl/profile, tel. kontaktowy: (058) 
622 33 11, 0 696 023 935. Wystawa została 
dofinansowana przez Gminę Gdynia.

***
Galeria Debiut zaprasza na wystawę ma-

larstwa trójmiejskiej artystki młodego pokole-
nia Aleksandry Jadczuk. Wystawa czynna 
będzie do 29.11.2009 r. w pon., czw. i piąt. w 
godz. 8.00 - 18.00, w sobotę 12.00 - 17.00 , 
w pozostałe dni robocze 8.00 - 15.00

Galeria zaprasza również na świąteczną 
giełdę prac uczniów, która odbędzie się 5 
i 6 grudnia w godz. 10.00 - 18.00. Będzie 
można nabyć w atrakcyjnych cenach prace 
malarskie, snycerskie, graficzne,fotograficz-
ne, ceramikę i metaloplastykę.

***
Do 18 grudnia br., od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 8.00 do 16.00 w Galerii 
Ratusz w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Mar-
szałka Piłsudskiego 52/54, I piętro) oglądać 
można wystawę fotografii nagrodzonych 
i wyróżnionych w konkursie na najlepsze 
zdjęcie z XIII Festiwalu Szekspirowskiego 
oraz prace uczestników warsztatów fotogra-
ficznych, towarzyszących XIII Festiwalowi 
Szekspirowskiemu. 

***
Galeria „Malarze Gdyni” w Centrum 

Kultury i Rozrywki Gemini zaprasza do 10 
grudnia 2009 r. na zbiorową wystawę zatytu-
łowaną „Morze woskiem malowane”. Prace 
wykonane są techniką batiku a ich autorzy 
to: Jerzyna Herner, Kazimiera Malicka, 
Irena Sulkowska, Danuta Rodak, Marian-
na Paprocka, Janina Hoszowska, Halina 
Słowik - seniorzy, uczestnicy warsztatów 
artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
55+, prowadzonych przez artystę plastyka 
Wandę Frąckowską.

***
1.12.2009 r. Klub Marynarki Wojennej 

zaprasza na wernisaż wystawy malarki 
i graficzki Wilgi Badowskiej. Podczas 
spotkania zaprezentowane zostanie ma-
larstwo batikowe. Impreza rozpocznie się 
o godz. 18.30 w Małej Galerii Klubu MW 
/ul. Zawiszy Czarnego 1/. Wystawa czynna 
jest do 31 grudnia od pon. do pt. w godz. 
8.00 - 15.00 oraz w sob. i nd. na życzenie. 

Wstęp wolny. �

Wystawy

Koncerty
W niedzielę 29 listopada 2009 roku o 

godz. 19.00 odbędzie się przedostatni 
koncert z cyklu „Cantemus Omnes 2009” w 
kościele pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. 
Tatrzańskiej 35 w Gdyni (Ojcowie Jezuici) .

Gościem koncertu będzie Akademicki 
Chór Politechniki Gdańskiej, a zespołowi 
towarzyszyć będzie Gdyńska Orkiestra 
Kameralna Sinfonietta Nordica pod batutą 
Mariusza Mroza. Głównym punktem koncer-
tu są nieszopry Józefa Zeidlera Vesperae ex 
D. Styl i nastrój będą wpółtworzyć soliści: 
Justyna Stępień /sopran, Magdalena Le-
wandowska /mezzosopran, Rafał Grozdew 
/tenor, Andrzej Nowakowski /bas.

Wstęp wolny. 
***

W niedzielę, 29 listopada o godz. 18.00 
zapraszamy na ostatni w tym roku koncert do 
Sali Concertino. W programie piosenki z lat 
20 - tych i 30 - tych w stylowych aranżacjach 
na zespół kameralny. Wykonawcy: Bogna 
Forkiewicz i kwintet Concertino. 

Wstęp wolny. Uwaga! Rezerwacja biletów 
pod nr tel. 0 502 374 599.

***
Klub „Warka” - przy Jacht Klubie Polskim, 

Gdynia, al. Jana Pawła II 11 - Skwer Ko-
ściuszki zaprasza 3 grudnia 2009 r. o godz. 
20.00 na koncert The Włodek Stepuro - kli-
mat rocka, ale kameralnie. Wstęp wolny.

***
6.12.2009 r. w gdyńskiej Cyganerii wystą-

pi zespół Łyczacza. Piosenki z ostatniej płyty 
„Bossa-nova”, jak i premierowe piosenki. 
Zespół zagra w składzie: Marta Kubaczyk - 
wokal, Maciek Dombrowski - bębny, Tomek 
Przyborowicz - bas, Robert Dobrucki-sak-
sofon, Tomasz Panków-trąbka, Krzysiek 
Stachura-gitara, Maciek Łyszkiewicz 
- fortepian, lider. Bilety do nabycia w Cafe 
Cyganeria, Gdynia, ul. 3 Maja 27 tel.(058) 
699 90 15, (058) 661 89 73.

***
W niedzielę 29 listopada o godz. 16.00, 

Klub Marynarki Wojennej zaprasza na kon-
cert Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Kon-
cert „W mikołajkowo-andrzejkowym nastroju” 
odbędzie się w sali kolumnowej Klubu. 

Wstęp wolny. 
***

W środę 2 grudnia o godz.21.00 w klu-
bie Bohema Jazz Club w Centrum Gemini 
odbędzie się koncert zespołu Blues Rock 

Guitar Duo. Gitarzystom towarzyszył będzie 
wokalista Paweł Markiel. 

Wstęp wolny! �  

Repertuar teatralny
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

27 .11 pt godz . 19 .00 PIAF 
28 .11 sb godz .16:00 NAGRODA LITERACKA GDYNIA 
28 .11 sb  godz .19 .00 PIAF 
29 .11 nd godz . 19 .00 PIAF 
30 .11 pn godz . 9 .00 Lekcje w kinie 
30 .11 pn godz . 12 .00 Lekcje w kinie 
1 .12 wt godz . 9 .00  Lekcje w kinie 
1 .12 wt godz .12 .00 Lekcje w kinie 
2 .12 śr  godz . 9 .00 Lekcje w kinie 
2 .12 śr godz . 12 .00 Lekcje w kinie 
2 .12 śr godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 
3 .12 cwz godz . 9 .00 Lekcje w kinie 
3 .12 czw godz . 12 .00 Lekcje w kinie 
3 .12 czw  godz . 19 .00 ZWIĄZEK OTWARTY 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
27 .11 pt godz . 9 .30  FOCZKA AKROBATKA
27 .11 pt godz . 11 .30  FOCZKA AKROBATKA
27 .11 pt godz . 19 .00 MY FAIR LADY
28 .11  sb godz .19 .00 MY FAIR LADY
29 .11  nd godz . 19 .00 MY FAIR LADY
2 .12  śr godz . 11 .00 PIĘKNA I BESTIA
3 .12  czw godz . 11 .00 PIĘKNA I BESTIA


