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13 grudnia 2009 roku przypada 28. rocz-
nica ogłoszenia stanu wojennego. 

Uroczysta msza św. za ofiary stanu wojen-
nego odbędzie się w kościele o. o. Redemp-
torystów przy ul. Portowej 2 o godz. 18.00. 
Bezpośrednio po mszy św. - montaż słowno 
- muzyczny w wykonaniu młodzieży z Liceum 
Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni.

Po części artystycznej przemarsz pod 
Pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskie-
go, tutaj - modlitwa, wystąpienia Prezydenta 
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka i przed-
stawiciela NSZZ „Solidarność”, odśpiewanie 
pieśni „Ojczyzno Ma”. �

28. rocznica ogłoszenia                 
stanu wojennego

Trzy tysiące osób, 2309 motocykli, qu-
adów i skuterów wzięło udział w wielkiej 
mikołajowej paradzie na trasie Gdynia - 
Gdańsk, która odbyła się 6 grudnia i zgroma-
dziła także liczną publiczność. Oto prawdziwi 
rekordziści imprezy:

- najmłodszy uczestnik: Oliwia 1 rok 4 
miesiące,

- najstarszy uczestnik: 71 lat,
- najdłuższa trasa: z Bielska Białej: 637 

km,
- największy „twardziel”: Timo z Finlan-

dii.
Zebrano 63 tys. zł. za które zakupionych 

zostanie 27 tys. obiadów dla najbardziej 
potrzebujących dzieci w szkołach na terenie 
województwa pomorskiego.

***
6 grudnia br. odbywał się w Gdyni finał 

XVII edycji charytatywnej akcji Programu 
Drugiego Telewizji Polskiej „I Ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”. Wszyscy, którzy 
nie mogli być z nami na Skwerze Kościuszki 
bądź nie mieli okazji obejrzeć transmisji „na 
żywo”, mogą zobaczyć powtórki programu:

11 grudnia 2009 r. – godz. 19.05 (cz.1) 
18 grudnia 2009 r. – godz. 19.05 (cz. 2).

***
Przypominamy, że na stronie interneto-

wej: www.gdynia.pl/kartki są kartki animo-
wane, bardzo gdyńskie z życzeniami świą-
tecznymi i noworocznymi. Pocztówki można 
wysłać do jednego lub kilku odbiorców 
jednocześnie (oddzielając ich średnikiem). 

Dziesięć świątecznych kartek przygoto-
wała firma Esy Floresy z Pomorskiego Parku 
Naukowo- Technologicznego w Gdyni.    � 

Jeszcze o Mikołajkach...

Perła w „Ratuszu”
Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną 

już wkładkę z cyklu: „Perła Gdyńskiego 
Modernizmu”. 

Dodatek dotyczy domu czynszowego przy 
ul. Słupeckiej 9. 

Gościnni mieszkańcy kamienicy zapra-
szają wszystkich zainteresowanych obejrze-
niem budynku od środka w poniedziałek 14 
grudnia br. o godz. 11.30.  �

Uroczystości Grudnia 1970
1 7  g r u d n i a 

2009 r. mija 39. 
roczn ica  g ru -
dniowej masakry 
robotników idą-
cych do pracy w 
stoczni. Program 
obchodów: 

- godz. 6.00 
– Gdynia - Stocz-
nia, pomnik Ofiar 
Grudnia 1970: 

apel poległych; modlitwa; wystąpienia, 
składanie wieńców i kwiatów, 

- godz. 16.30 - Msza św. w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdy-
ni, ul. 3 Maja, przemarsz pod pomnik przy 
Urzędzie Miasta Gdyni,

- godz. 18.15 - Apel poległych przed 
pomnikiem Ofiar Gdynia’ 70 przy al. Marsz. 
Piłsudskiego, salwa honorowa; modlitwa, 
wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów.

***
17 grudnia br. przy Pomniku Ofiar Grudnia 

przy Urzędzie Miasta otwarta zostanie Wy-
stawa „Stocznia Gdynia”. To opowieść o lu-
dziach budujących statki. Opowieść o trudzie 
i wielkiej dumie. O tym jak powstaje statek 
od pierwszej blachy do pięknej zwodowanej 

jednostki. Widz oglądający zdjęcia zobaczy 
jak wygląda życie stoczni od samego środka. 
1/3 zdjęć stanowią doskonałe portrety wyko-
nane w miejscu pracy. Wystawa to efekt pół-
rocznej pracy 14 autorów. Składa się ze 102 
zdjęć wykonanych przez elitę trójmiejskich 
fotografików uzupełniona zdjęciami uczniów 
Sopockich Szkół Fotografii. Całość w spójną 
opowieść ułożył Roman Joher, a graficznie 
opracował Piotr Manasterski. 

Zdjęcia już dzisiaj stały się dokumentem, 
rejestrując ostatnie pół roku działalności 
Stoczni Gdynia SA.

Autorzy wystawy: Renata Dąbrowska 
(Gazeta Wyborcza), Łukasz Głowala 
(Forum), Beata Kitowska, Marek Lewan-
dowski, Rafał Malko (Gazeta Wyborcza), 
Grzegorz Mehring (Dziennik Bałtycki), 
Maciej Moskwa, Krzysztof Mystkowski 
(KFP), Przemysław Szalecki, Adam War-
żawa (PAP) oraz SSF: Artur Damiński, 
Artur Hutnik, Jerzy Nowak, Magdalena 
Sasak, Ewa Zdanowska. Pomysłodawca i 
organizator wystawy Marek Lewandowski. 
Druk i oprawa Paweł Żelazny. 

Następnie wystawa będzie prezentowana 
w Gdyńskim Centrum Innowacji od 19 grud-
nia do 31 stycznia 2010 roku. 

Wstęp wolny. �

Zakończył się I etap modernizacji stacji 
Gdynia Główna. Roboty trwały dwa lata i 
stanowiły część wielkiej przebudowy całej 
linii kolejowej E 65, Warszawa – Gdynia.  
Zakres prac obejmował trzy rejony stacji 
Gdynia Główna: wjazd od strony Wejhe-
rowa, wjazd od strony Gdańska oraz rejon 
nastawni „GO”. 

Wymienione zostały urządzenia sterowa-
nia ruchem kolejowym, sieć trakcyjna oraz 
nawierzchnia torowa z podtorzem i odwod-
nieniem. Wyremontowano i zmodernizowa-
no budynek nastawni „GO” oraz wyposażono 
go w nowoczesny system komputerowych 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
typu „EBIILOCK 950”. Zmodernizowano 2 
wiadukty kolejowe, 1 przejście pod torami 
dla pieszych i 2 przepusty oraz wybudowano 
przejazd kolejowy, umożliwiający dojazd do 

nastawni. W sumie przebudowano 13 km 
sieci trakcyjnej, 5,7 km toru, 45 rozjazdów. 

W 2010 roku rozpocznie się drugi etap 
modernizacji stacji. Prace potrwają do 2013 
roku. Efekt pierwszego etapu modernizacji 
stacji to przede wszystkim zwiększona 
prędkość pociągów przejeżdżających przez 
stację: z 40 do 60 km/h, co wpłynie na po-
prawę płynności ruchu pociągów i skrócenia 
czasu ich przejazdu. 

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i kom-
puterowym urządzeniom sterowania ruchem 
poprawi się bezpieczeństwo. Zmniejszy 
się również poziom hałasu i drgań, a to 
z kolei wpłynie korzystnie na środowisko 
naturalne. 

Projekt  jest współfinansowany w 84%  
ze środków Unii Europejskiej  i  w 16% ze 
środków Budżetu Państwa. �

Koniec I etapu modernizacji stacji Gdynia Główna

W środę 16 grudnia 2009 roku o godz. 
12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie 
się XXXVIII Sesji Rady Miasta Gdyni. Projekt 
porządku obrad przewiduje dyskusje nad 
projektami uchwał:

- uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 
rok 2010,

- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdyni na rok 2009.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Gdyni na 2010 rok 

- zaopiniowania projektu planu ochrony 
dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”.

- zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady 
Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. dotyczą-
cej przyjęcia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w szkołach/
placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdyni 

- uchwalenia zmian w treści Statutu Żłob-
ka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta 
Radtkego 23 

- wyrażenia zgody na przedłużenie użyt-
kowania wieczystego nieruchomości poło-
żonej w Gdyni przy ul. Sterników 3 - działka 
138/42,KM 74, obręb Gdynia. �

W środę sesja
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3 grudnia br. odbył się Finał IX edycji 
konkursu fotograficznego „Gdynia w fotogra-
fii”. W Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Kartuskiej 20. Laureatom wręczono 
nagrody oraz otwarto wystawę prac nade-
słanych na konkurs. 

W tym roku konkurs odbywał się pod 
hasłem „Poszukiwacze dawnej Gdyni” i miał 
na celu popularyzację zabytków architektury 
i nie tylko, przypominających o historii na-
szego miasta. 

Jury konkursu po obejrzeniu 74 prac 
fotograficznych, nadesłanych przez 32 
uczestników przyznało następujące nagrody: 
I miejsce: Łukasz Defnarowicz za zdjęcie  
„Torpedownia”, II miejsce: Adam Wojcie-
szonek za cykl fotografii „Kriegsmarine” i 
„Tajemniczy obiekt podziemny z okresu II 

wojny światowej”, III miejsce: Joanna Woj-
cieszonek za zdjęcie „Przepust w okolicach 
Krykulca na dawnej linii kolejowej Gdynia 
– Kokoszki II. Jury przyznało także 6 wy-
różnień: Piotr Ciosk – „Kamienica przy ul. 
Zygmunta Augusta”, Karolina Czaja – „Ulica 
Chylońska”, Janina Pinkiewicz – „Orłowska 
wierzba”, Jerzy Figiel  - „Budynek PLO”, 
Magdalena Czerebak – „Gdynia Grabówek 
ulica Morska”, Bartosz Grzymała – „Gdynia 
Grabówek”. 

Jury konkursowe składa serdeczne 
gratulacje wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym uczestnikom konkursu. Wystawę 
konkursowych prac można zwiedzać do 15 
stycznia 2010 r. w Filii nr 18 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej przy ul. Kartuskiej 20 w pon., 
wt., czw., pt. w godz. 11.30 - 19.00.  �

Poszukiwacze dawnej Gdyni

Informujemy, że od 3 grudnia Biuro Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów znajduje 
się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 
10 Lutego 24 - III piętro,  pokój nr 312. Nadal 
obowiązuje ten sam numer: 58 66 88 200 
oraz e-mail: biurorzecznikakonsumentow@
gdynia.pl . Przypominamy, że Biuro czynne 
jest: w środy w godz. 14.00-18.00, czwartki 
i piątki w godz. 10.00-15.00. 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów zapewnienia konsumentom bezpłatne 
poradnictwo i informacje prawne w zakresie 

ochrony ich interesów; wytacza powództwa 
na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za 
ich zgodą, do toczącego się postępowania 
w sprawach o ochronę interesów konsumen-
tów; składa wnioski w sprawie stanowienia 
i zmiany przepisów prawa miejscowego w 
zakresie ochrony interesów konsumentów;  
współdziała z właściwymi terytorialnie de-
legaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz organizacjami, których 
zadaniem statutowym jest ochrona intere-
sów konsumentów. �

Przeprowadzka Rzecznika Konsumentów 

Gdyński biznesmen Ryszard Krauze 
został uhonorowany „Wektorem 20-lecia” 
przez Konfederację Pracodawców Polskich 
za działalność społeczną, dokładniej zaś 
za „łączenie sukcesów gospodarczych z 
pracą na rzecz dobra publicznego, twórczy 
mecenat nad ojczystą kulturą, troskę o losy 
dziedzictwa narodowego oraz wspieranie 
polskiego sportu i sportowców. Za działal-
ność charytatywną niosącą radość i uśmiech 
niepełnosprawnym dzieciom”.

Jubileuszowe Wektory (z okazji 20-lecia 
istnienia tej organizacji) KPP przyznała także 
Janowi Kulczykowi, Leszkowi Czarnec-
kiemu, Jackowi Kuroniowi (pośmiertnie), 
Giełdzie Papierów Wartościowych i Gazecie 
Wyborczej. Laureatem Super Wektora 20-le-
cia został premier Tadeusz Mazowiecki.

Jubileuszowa gala odbyła się 25 listopada 
w Teatrze Wielkim z udziałem Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. �

Wektor 20-lecia              
dla Ryszarda Krauzego

Muzeum Miasta Gdyni oraz Pomorska 
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa zaprasza-
ją na uroczystą promocję albumu pt. „Legen-
da „Batorego” w fotografii”, merytorycznie i 
redakcyjnie opracowanego przez Jerzego 
Drzemczewskiego. Odbędzie się ona 19 
grudnia br. (sobota) o godz. 17.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1. 
Szczególnie mile widziani na promocji będą 
członkowie załogi „Batorego” i ich rodziny.

W albumie na 230 stronach zaprezento-
wano 630 zdjęć pochodzących ze zbiorów 
GAL-u, PLO, Centralnego Muzeum Mor-
skiego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, 
kilkudziesięciu członków załogi „Batorego” 
oraz własnej kolekcji autora.

Dodajmy, że w 2004 r. ukazała się na 
rynku księgarskim bogato ilustrowana 
monografia polskiej żeglugi pasażerskiej 
pt. „Transatlantyki Polskie”, której Je-
rzy Drzemczewski był współautorem. �

Legenda „Batorego”         
w fotografii

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Gdyni serdecznie zaprasza na KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY do kościoła o.o. Franciszka-
nów przy ul. Ujejskiego 40. Kiermasz odbę-
dzie się 13 grudnia w godz. 9.30 - 13.00. 
Wszelkie wpływy ze sprzedaży ozdób cho-
inkowych i dekoracji świątecznych zostaną 
przekazane na Franciszkańskie Centrum 
Kultury i wigilię dla bezdomnych.  �

Kiermasz świąteczny

15 grudnia br. startuje I gdyński plener i 
wystawa rzeźb z piasku „Szopka Bożonaro-
dzeniowa 2009” na placu  przed Kolegiatą 
NMP Królowej Polski (od strony ul. Święto-
jańskiej w Gdyni).

Zimowy plener rzeźby z piasku w warun-
kach otwartej przestrzeni to pierwsze tego 
typu wydarzenie w Polsce. Szopka z piasku 
zostanie zbudowana w ciągu tygodnia przez 
profesjonalnych rzeźbiarzy z Trójmiasta 
tworzących artystyczną grupę Art-Team. 
Rzeźba przedstawiająca postaci Świętej 
Rodziny, żłóbek, Trzech Króli, anioły oraz 
zwierzęta (osły, owce) będzie miała ok. 4,5 
metra wysokości. Projekt artystyczny szopki 
wykonała rzeźbiarka Ewa Topolan. W gdyń-
skim plenerze uczestniczyć będą artyści, z 
dużym doświadczeniem w tworzeniu rzeźb 
z piasku: Adriana Majdzińska, Bartosz 
Chylewski, Wojciech Łukiański, Paweł 
Kowalski, Mariusz Otta, Maciej Krause. 
Do budowy gdyńskiej szopki wykorzystane 
będzie 120 ton piasku. Budulec ten pochodzi 
ze żwirowni w Skowarczu, gdzie zostanie 
specjalnie przesiany i przygotowany. 

Program: 
15.12 - 16.12 - przygotowanie (transport 

i kompaktowanie piasku),
17.12 - 20.12 - rzeźbienie - plener ogól-

nodostępny dla zwiedzających,
21.12 - 22.12 - prace końcowe (plener 

niedostępny dla zwiedzających),
23.12 - wernisaż wystawy:
- godz. 16.30 - koncert kolęd „Maluchy 

dla Jezuska” w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej przy Parafii pw. NMP 
Królowej Polski,

godz. 17.00 - koncert kolęd i pastorałek 
„Na ludowe nutę”,

godz. 18.00 - prezentacja szopki i przed-
stawienie artystów rzeźbiarzy,

godz. 18.20 - koncert kolęd „Jazzowych 
Świąt” w wykonaniu trójmiejskich artystów: 
Joanna Knitter - śpiew, Hubert Świątek 
- fortepian, Tomek Przyborowicz - bas, 
Grzegorz Lewandowski - perkusja.

Szopkę podziwiać będzie można do 6 
stycznia 2010 roku. 

Patronat honorowy nad gdyńską szopką 
objął prezydent Wojciech Szczurek.  �

Gdyńska Szopka z piasku

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
i wolontariusze serdecznie zachęcają do 
włączenia się w wielką akcję „Podziel się 
pluszakiem”. Z pewnością każdy z Was ma 
w domu przytulankę, która już tylko leży na 
półce. Wyobraźmy sobie, ile radości może 
ona sprawić innym dzieciom, zwłaszcza w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

Zbiórka zabawek trwa w Gdyńskim Cen-
trum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 
27/31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 
- 20.00), III i VI Liceum Ogólnokształcącym,  
Szkole Podstawowej Nr 18 i 23 oraz Przed-
szkolu Samorządowym nr 29 do 16 grudnia 
2009 r. Zachęcamy również inne szkoły do 
włączenia się do naszej akcji. 

Dodatkowych informacji udziela Lucyna 
Cwalińska z GCOP tel. (058) 661 35 41. 
Maskotki trafią do potrzebujących dzieci 
podczas wieczerzy wigilijnej. �

Podziel się pluszakiem!
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30 listopada minęło 10 lat od podpisania 
przez przedstawicieli  Gminy Gdynia oraz  
Skarbu Państwa aktu zawiązania Spółki 
Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdynia. 
W tym samym dniu Zarząd podpisał umowę 
o dofinansowanie projektu  „Przebudowa 
Kanału Portowego w Porcie Gdynia” ze 
środków unijnych. Nakłady inwestycyjne  
Zarządu poniesione w latach 2000-2008 
(od początku działalności) wyniosły ponad 
456 mln zł. Dodatkowo na remonty w tym 
okresie wydano 127 mln zł. W bieżącym 
roku  Zarząd planuje wydać  łącznie ok. 112 
mln zł na zadania inwestycyjne oraz ok. 8 
mln zł na remonty. 

W planach na lata 2009 - 2011 są nakłady 
inwestycyjne w  wysokości ponad 462 mln 
zł. Źródłem finansowania obok środków wła-
snych, będą również fundusze unijne. 

Tego samego dnia bowiem w warszaw-
skiej siedzibie Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (CUPT) Janusz Jarosiński 
– Prezes Zarządu oraz Walery Tankiewicz 

– Wiceprezes Zarządu oraz Anna Siejda 
- Dyrektor Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych podpisali umowę o dofi-
nansowanie inwestycji portowej  ze środków 
Funduszu Spójności. Projekt nosi nazwę 
„Przebudowa Kanału Portowego w Porcie 
Gdynia ”. Jego wartość przekracza 95 mln zł, 
a środki unijne wyniosą prawie 54 mln zł.

Projekt ten realizowany jest już od wielu 
miesięcy. Prace obejmują pogłębienie akwe-
nów portowych, w tym toru wodnego we-
wnątrz portu oraz pogłębienie i powiększenie 
trzech obrotnic portowych. Niezbędna stała 
się także przebudowa nabrzeży poprzez 
zabezpieczenie konstrukcji oraz umocnienie 
dna przy nabrzeżach położonych wzdłuż 
oraz na końcu Kanału Portowego. Newral-
gicznym elementem dla bezpieczeństwa 
żeglugi stała się także przebudowa i po-
szerzenie  w dnie (z 84 do 98 m) wejścia 
wewnętrznego do portu Gdynia poprzez 
budowę Ostrogi Pilotowej. �

Prezent na 10. urodziny                                           
Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Konkurs „Wygraj weekend w Gdyni” trwa

„The Merchants of Bollywood” to produk-
cja przygotowana z ogromnym rozmachem 
przez najlepszych bollywoodzkich twórców 
- ludzi którzy chcieli przenieść na scenę 
wszystko to, co najcenniejsze w indyjskim 
kinie. Kilkudziesięciu tancerzy, wokalistów 
oraz aktorów, bajeczne kostiumy i scenogra-
fia ukazujące przepych Bollywood, muzyka 
na żywo z wykorzystaniem tradycyjnych 
instrumentów, a także multimedialne po-
kazy wzbogacające show składają się na 
sukces tego widowiska z Bombaju - filmowej 
metropolii Indii. Choreografię przygotowała 
najbardziej rozpoznawalna bollywoodzka 
tancerka Vaibhavi Merchant.

Obsada widowiska, a wśród nich odtwór-
cy głównych ról Carol Furtado, Dipender 
Singh i Arif Zakaria, to bardzo znani i popu-
larni artyści w bollywodzkim świecie. 

W Gdyni widowisko można będzie zoba-
czyć 14 grudnia 2009 r. o godz. 19.00 w Hali 
Sportowo-Widowiskowej. Sprzedaż biletów 
na stronie organizatora → www.makrokon-
cert.pl �

Prosto z Bollywood 

Sprawy urzędowe             
w Wigilię i Sylwestra...

Sala Obsługi Mieszkańców pracować 
będzie: 24 grudnia 2009 r. (Wigilia) od godz. 
7.00 do godz. 15.00, 31 grudnia 2009 r. (Syl-
wester) od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Kasy Urzędu Miasta czynne będą od 
godz. 7.00 do godz. 14.00.

***
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania 

w Wigilię i Sylwestra:
- 24.12.09 Wigilia: Biuro Obsługi Klien-

ta - godz. 9.00 - 15.00, kasy - godz. 9.00 
- 15.00 

- 31.12.09 Sylwester: Biuro Obsługi 
Klienta: 9.00 - 18.00, kasy- nieczynne. 

W dniu 31 grudnia 2009 r. /Sylwester/ w 
Biurze Obsługi Klienta będzie można składać 
tylko odwołania od otrzymanych wezwań do 
zapłaty. Nie będzie możliwości wykupienia 
abonamentu, ani uregulowania opłaty dodat-
kowej. W związku z tym wydłuża się termin 
wniesienia opłaty w wysokości 20 zł dla 
wezwań wystawionych dnia 30.12.2009 r. do 
4.01.2010r. oraz dla wezwań wystawionych 
dnia 31.12.2009 r. do 5.01.2010 r.  �

Niedziela Melomana
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek za-

prasza 20 grudnia 2009 roku, o godz. 16.00 
do sali widowiskowej Domu Rzemiosła, 
Gdyni, ul. 10 Lutego 33 na koncert z cyklu 
Niedziela Melomana. W świątecznym nastro-
ju, czyli najpiękniejsze kolędy w wykonaniu 
Gdyńskiego Zespołu Muzyki dawnej „Ad te, 
Domine”: Beata Dąbrowska - sopran, Han-
na Brzozowska - flet,  Aleksander Przera-
dowski - kontratenor, Marek Jurski - forte-
pian, Krzysztof Dąbrowski -  prowadzenie 
koncertu. W programie koncertu: G.Ph. 
Telemann - Koncert F-dur na flet i smyczki 
oraz suity kolęd w opracowaniu Andrzeja 
Cwojdzińskiego i Marka Jurskiego. Bilety 
w cenie 10 zł do nabycia w PTTK, ul. 3 Maja 
27 oraz na godzinę przed koncertem.   �

Stowarzyszenie „Ruch dla Gdyni” zapra-
sza do udziału w konkursie „Wygraj weekend 
w Gdyni”.  Konkurs adresowany jest do 
wszystkich, którzy kochają Gdynię, ale w niej 
nie mieszkają. Także do dawnych gdynian. 
Wystarczy odpowiedzieć na 6 prostych pytań 
związanych z miastem.

W konkursie może wziąć udział każdy kto 
nie jest zameldowany w Gdyni i mieszka w 
odległości powyżej trzydziestu kilometrów 
od tego miasta.

Na zwycięzcę konkursu czeka bezpłatny 
weekendowy pobyt (wraz z osobą towarzy-
szącą)  w gdyńskim Hotelu Hotton w okresie 
od 15.01.do 30.04.2010 r. Konkurs trwa do 

31.12.2009 r. Zgłoszenia w formie elektro-
nicznej (plik w formacie MS WORD z za-
znaczonymi odpowiedziami) należy wysłać 
na adres mailowy ruchdlagdyni@wp.pl lub 
pocztą w formie papierowej na adres:

Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni
ul. Portowa 5/181-350 Gdynia
lub faksem na numer: 58 620 62 86.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 

na stronie internetowej stowarzyszenia w 
dniu 13.01.2010 r.

Pytania konkursowe oraz regulamin 
konkursu można pobrać na stronie inter-
netowej: 

http://www.ruchdlagdyni.pl/. �

W najbliższy weekend 12-13 grudnia 
2009 r. Akwarium Gdyńskie oraz Centrum 
Nurkowania i Turystyki Aktywnej „Ticada” 
odkryją tajemnicę odległej historii, zatopionej 
na dnie Morza Bałtyckiego. W Sali Kinowej 
Akwarium odbędą się pokazy filmów autor-
stwa Sławomira Paćko ukazujące bałtyckie 
wraki. Na młodszych zwiedzających czeka 
Pracownia Plastyczna, w której będzie moż-
na stworzyć niezwykłe morskie krajobrazy 
zainspirowane zatopionymi statkami.

Każdy uczestnik weekendowych atrak-
cji będzie mógł również odwiedzić rekiny, 
które nie stanowią ogólnodostępnej części 
ekspozycji. „Podwodne oblicze historii – cała 
prawda o bałtyckich wrakach!” to akcja 
organizowana i finansowana w ramach eu-
ropejskiego projektu 4SEAS,  integrującego 
ośrodki propagujące wiedzę o czterech 
europejskich morzach. 

Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy 
– 10 zł. �

Podwodne wraki w Akwarium Gdyńskim

„Gdynia bez barier” to część „Programu 
kompleksowych działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych”, uchwalonego przez 
Radę Miasta Gdyni w listopadzie 2000 r. 
Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich 
instytucji, organizacji i osób prywatnych 
– autorów pomysłów i udogodnień (już 
istniejących bądź w fazie projektu), poma-
gających przełamać stereotypy myślenia 
o niepełnosprawności. Nagradzane są 
inicjatywy przyczyniające się do likwidacji 
barier architektonicznych, komunikacyjnych 
i społecznych, utrudniających życie osobom 
niepełnosprawnym. Zasady konkursu:

1. Przystępujący do konkursu składa 
wniosek, który powinien zawierać: imię i 
nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej, 
tytuł programu, cel, propozycję innowacji 
i rozwiązań kategorię (architektoniczna, 
społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie powinien przekraczać obję-
tości 5 stron formatu A-4.

2. Wniosek może złożyć osobiście autor 

pomysłu lub osoba trzecia – typująca auto-
ra, obiekt, czy program. Wniosek może też 
nominować Kapituła konkursu.

3. Instytucje i osoby prawne przedstawia-
ją programy już zrealizowane. 

Wnioski można składać do 26 lutego 
2010 r. w Samodzielnym Referacie do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta 
Gdyni - I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 a, 
tel. (058) 66 88 790, e-mail: niepelnospraw-
ni@gdynia.pl .

Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia 

bez Barier”,
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez 

Barier” na wszystkich obiektach, produktach 
i korespondencji nagrodzonego,

- obrazy artystów malujących ustami i 
nogami.

Finał konkursu „Gdynia bez barier” plano-
wany jest na 13 kwietnia 2010 r. i odbędzie 
się, jak co roku, w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni.  �

Gdynia bez barier 

Strona internetowa Urzędu Miasta w 
Gdyni przemówiła głosem syntezatora 
mowy IVONA. Dzięki wynalazkowi firmy 
IVO Software osoby starsze, niedowidzące, 
dyslektycy oraz osoby z ADHD mogą po-
słuchać informacji związanych z miastem. 

 Korzystanie z mówiącej strony jest 
bardzo proste. Na każdej udźwiękowionej 
stronie, nad tekstem, znajduje się specjalny 
oznakowany odtwarzacz. Wystarczy naci-
snąć przycisk „Odsłuchaj” lub odpowiedni 
skrót klawiszowy i treść artykułu zostanie 
przeczytana na głos przez komputer. �

www.gdynia.pl mówi
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Rada Dzielnicy Babie Doły zaprasza 
Mieszkańców do biura Rady Dzielnicy w 
Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53) 
na dyżury radnych, w każdy poniedziałek w 
godzinach 18.00 - 19.00. I tak: 14.12 - Ziół-
kowski Jacek, 21.12 - Bilecki Arkadiusz, 
28.12 - Góral Kamil. 

Z radnymi dyżurować będą funkcjonariu-
sze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza miesz-

kańców do biura 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. 16.12 - Ireneusz Ciecierski. 
16.12 w godz. 17.00 - 18.00 dyżur będą 
pełnić funkcjonariusze Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do 

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 

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

***
Od 14.12 Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa 

(SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza miesz-
kańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 
- 11.00,  w piątki 8.00 -14.00 oraz na dyżury 
radnych w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca 17.30 - 18.30.

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

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza 
mieszkańców na dyżury radnych w środy w 
godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Wito-
mińskiej 8. 16.12 - Katarzyna Kondraciuk. 
XXIII Sesja odbędzie się w dn. 16.12 - 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. I tak: 17.12 - Zenon Roda. 
W każdy 2 -gi 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: 17.12 - Beata Wójcik. W każdy 
pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30- 16.30 
dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiat-
kowski. 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 po-
niedziałek w godz.18.00-19.00. W drugi 
poniedziałek miesiąca tj.14.12 w godz.18.00 
- 19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Marek 
Łucyk. Harmonogram dyżurów radnych 
dzielnicy w miesiącu grudniu: 14.12 - Teresa 
Drobińska, 21.12 - Kłodziński Jarosław, 
28.12- przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Wojciech Lipiński. 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: 16.12. - Joanna Olszańska. W każdą 
środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni 
radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej. Ponadto w świetlicy socjotera-
peutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 
w każdy wtorek w godz.10.00-12.00 w celu 
ułatwienia kontaktu z mieszkańcami dyżu-
ruje również funkcjonariusz 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: 16.12 - Iwona Broda. 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. Najbliższe dyżury: 17.12. - W. Wal-
czykowski. Radna Miasta Joanna Chacuk 
dyżuruje w Biurze rady Dzielnicy w trzecią 
środę miesiąca od 11.30 do 12.30. W Biurze 
Rady dyżurują również dzielnicowi z komi-
sariatu 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 Andrzej Bień. Biuro czynne 
jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, 
wtorek, czwartek w godz.15.00 - 19.00, 
piątek w godz. 15.00-18.00. W najbliższym 
czasie dyżury pełnią: 17.12 - Adam Borodo. 
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: 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 ostat-
nią 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 
adoptować osoba pełnoletnia, posługująca 
się dowodem osobistym. 

Na podstawie dowodu spisywana jest 
umowa adopcyjna. 

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

Z Ciapkowa do ludzi

Dżeki to młody, niespełna 3 - letni, wyka-
strowany pies w typie pekińczyka. Wydawać 
by się mogło, że jego oryginalna uroda 
sprawi, że będzie on cieszyć się zaintereso-
waniem ludzi, niestety już od dobrych kilku 
miesięcy przebywa w schronisku. 

Niewielki, kudłaty, wesoły, energiczny i 
bardzo inteligentny. Nienachalny w kontak-
tach z człowiekiem, pewny siebie, niezależny 
i początkowo nieufny. Jednocześnie tempe-
ramentny, charakterny i odważny.  

Swojemu opiekunowi będzie wiernie 
oddany, energiczny i chętny do współpracy, 
będzie wspaniałym towarzyszem wspólnych 
spacerów i zabaw. �

Sytuacja stoczniowych kotów jest pod 
kontrolą. Nie oznacza to jednak, że nie jest 
potrzebna żadna pomoc. Wciąż zbierane 
są fundusze na zakupu karmy, leczenie i 
sterylizację tych zwierząt. 

A oto konta organizacji udostępnione do 
wpłat na koty stoczniowe oraz kontakty do 
tych organizacji:

1. Pomorski Koci Dom Tymczasowy - in-
formacji udziela Maja Klonowska, tel. 502 
823 663. Konto, na które można wpłacać 
pieniądze: Fundacja Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt - Viva! ul. Kopernika 6/8 
00-367 Warszawa nr 81 1370 1109 0000 
1706 4838 7309 z dopiskiem „PKDT - koty 
stoczniowe” bank DNB NORD Polska S.A. I 
O/Warszawa. SWIFT potrzebny dla przele-
wów zagranicznych: MHBFPLPW.

2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
- informacji udziela Anna Fischer, tel. 501 
187 273. Biuro TOnZ O/Gdynia przy ul. Por-
towej 7 przyjmuje karmę w środy od godz. 
11.00 do 14.00. Wpłaty można realizować 
na konto: 04 1020 1853 0000 9902 0070 
0757 z dopiskiem „Dla kotów stoczniowych 
w Gdyni”.

3. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt OTOZ Animals - informacji udziela 
Ewa Gebert, tel. 513 177 173.  �

Ratujmy stoczniowe koty

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!

W sobotę 12 grudnia 2009 Centrum Na-
uki  EXPERYMENT zaprasza na kolejne, 
wyjątkowe warsztaty dla każdego od 10 
roku życia „Migam i  mówię”. Do udziału w 
spotkaniu zachęcamy tych, którzy już uczyli 
się z nami migać, a także tych, dla których 
to będzie pierwsza lekcja migania. 

Podczas warsztatów poznamy: litery 
alfabetu migowego, nauczymy się podstaw 
komunikacji w języku migowym oraz spró-
bujemy nadać własne komunikaty. 

Warsztaty odbędą się w następujących 
godzinach do wyboru: 10.30 - 12.00, 12.30 
- 14.00. 

Szczegóły na temat biletów oraz warun-

ków rezerwacji na warsztaty „Migam i mó-
wię” w Aktualnościach na www.experyment.
gdynia.pl oraz pod numerem telefonu: (058) 
735 11 37.

Centrum Nauki EXPERYMENT czynne 
jest od wtorku do niedzieli (oprócz po-
niedziałków) w godzinach 10.00 – 16.00. 

W środy EXPERYMENT czynny w godzi-
nach 10.00 - 20.00.

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

„Migam i  mówię” w EXPERYMENCIE!

Gdynia ma się czym chwalić
W niedzielę 6 grudnia, w Dniu Świętego 

Mokołaja, ogłoszono oficjalne wyniki plebi-
scytu 20latRP.pl – Pochwalmy się! W każdej 
z trzech kategorii w województwie pomor-
skim zwyciężyły gdyńskie kandydatury! 

W kategorii Człowiek (osoby/postacie... , 
których działalność jest powodem do dumy 
mieszkańców regionu) najwięcej głosów 
zdobył Honorowy Obywatel Gdyni, lider 
Solidarności i Prezydent RP w latach 1990-
1995 – Lech Wałęsa. 

Festiwal muzyczny Open’er zwyciężył w 
kategorii Dzieło (działania/zjawiska..., które 
w minionym 20-leciu budowały pozytywny 
wizerunek miast i regionów).

Gdyńska Trasa Kwiatkowskiego zdobyła z 

kolei najwięcej głosów w kategorii Otoczenie 
(budynki/kreacje..., które najmocniej zmieniły 
nasze małe ojczyzny).

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

W kolejnych dniach na stronie http://
www.20latrp.pl/index.php opublikowane zo-
staną omówienia przebiegu i wyników plebi-
scytu oraz informacje o dalszych działaniach 
związanych z projektem 20latRP.pl.

Przypomnijmy, że projekt opisuje i pro-
muje sukcesy wszystkich regionów Polski 
minionego 20-lecia oraz pozytywny sposób 
myślenia o Polsce i naszych dokonaniach. �

Rada Rodziców oraz Dyrekcja III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej 
RP w Gdyni, ul. Legionów 27 zaprasza 23 
stycznia 2010 roku go godz. 20.00 na X Bal 
Dobroczynny. 

Bal odbędzie się w Hotelu Nadmorskim 
przy ul. Ejsmonda 2. Zaproszenia w cenie 
200 zł od osoby do nabycia:

- w sekretariacie szkoły, 
- w sekretariacie English Unlitmited w 

III LO.
Atrakcje Balu: aukcja prac plastycznych 

i biżuterii ofiarowanych przez znanych arty-
stów wybrzeża, występ zespołu muzycznego 
Quo Vadis.

Całkowity dochód z balu przeznaczony 
zostanie na stypendia socjalne i naukowe 

dla najzdolniejszych uczniów szkoły.
***

Sopot International Rotary Club zaprasza 
w sobotę 30 stycznia 2010 roku do Hotelu 
Sofitel Grand w Sopocie na doroczny bal 
charytatywny na rzecz dzieci z gdyńskiego 
Rodzinnego Domu Dziecka oraz gdańskiego 
hospicjum im. Ks. Dutkiewicza. 

Początek balu o godz. 19.30. 
W programie m.in. występ zespołu mu-

zycznego i uroczysta kolacja. Cena biletu 
250 zł.

Wszelkie informacje dostępne u człon-
ków klubu, a także pod numerem tel.: 692 
290 178 pod adresem: e-mail: sintrotaryc@
wp.pl za pośrednictwem strony: www.rotary.
sopotinternational.org.  �

Bale charytatywne

8 grudnia br. zostały zakończone prace 
związane z remontem kanalizacji deszczo-
wej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni 
w ciągu ul. Legionów na odcinku od ul. Ujej-
skiego do al. Marsz. Piłsudskiego. 

9 grudnia przywrócono ruch na omawia-
nym odcinku ul. Legionów. 

Prace trwały od 14 października na odcin-

ku 380 m. Ich wykonawcą było Przedsiębior-
stwo ABT Sp. z o.o. z Gdańska. Całkowity 
koszt zrealizowanych prac to 1 450 tys. zł. 

Przewidziany w tym miejscu remont 
został przyspieszony z powodu awaryjnego 
zapadnięcia się jezdni po ulewnych desz-
czach w połowie października. �

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

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

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

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii 
Krajowej 44 oferuje  program profilaktyczny 
z zakresu mammografii.  Program sponso-
rowany 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. 7.30 - 16.00, tel. (058) 
78 11 829. 

***
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 
1.01.2009 spotkanie grupy „Początek” nie 
odbędzie się. Pozostałe terminy spotkań 
odbędą się wg harmonogramu.

***
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.

***
Grupa dla nieśmiałych - Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej zaprasza do udziału w 
grupie terapeutyczno-rozwojowej. Grupa jest 
przeznaczona dla osób, dla których proble-
my dotyczące kontaktów z innymi są źródłem 
podstawowego życiowego cierpienia i dla 
tych, którzy mają kłopoty z wchodzeniem 
w kontakt, borykają się z nieśmiałością, nie 
potrafią wyrażać swoich potrzeb i uczuć. 
Praca w grupie nastawiona jest na relacje 
między ludźmi.  Pozwala rozpoznać własny 
styl wchodzenia w relacje z innymi.  Pomaga 
rozpoznawać motywacje swoich zachowań, 
rozumieć je i brać za nie odpowiedzialność. 
Uczestnicy odkrywają w jaki sposób na-
wiązują i rozwijają kontakty.  Dzięki takim 
odkryciom mogą lepiej zrozumieć własne 
trudności w relacjach. Udział w grupie może 
przywracać nadzieję, poczucie odpowie-
dzialności i woli. Sprzyja refleksji, może 
stanowić początek pożądanej zmiany. Może 
być jednorazowym zamkniętym doświadcze-
niem pracy nad sobą i swoim rozwojem lub 
stać się motywacją do kontynuowania tej 
pracy w innych formach. Spotkania grupy 
odbywać się będą od 1 lutego 2010 do 13 
grudnia 2010, w poniedziałki od godziny 
17.00 do 19.00. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
OIK, Gdynia, ul. Leszczynki 177, telefon: 
(058) 622 22 22 (czynny całą dobę). �

Na zdrowie!

Szkoła Ratownictwa Wodnego Lifeguard 
Gdynia ogłasza zapisy na kurs ratownictwa 
wodnego na stopień młodszego ratownika 
WOPR. Zajęcia odbywają się w soboty o 
godzinie 17.00 na pływalni Hotelu Gdynia.

Szczegółowych informacji udziela Jakub 
Friedenberger instruktor WOPR. Nr tel. 601 
86 88 44 lub e-mail: kubafree@wp.pl.

***
Towarzystwo  Polsko - Niemieckie w 

Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka 
niemieckiego dla młodzieży i dorosłych  na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Zajęcia organizowane są przy wsparciu 
GOETHE INSTITUT. Dodatkowe informacje 
i telefoniczne zapisy od 4 stycznia: w ponie-
działki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30 tel. 
(058) 698 98 53, 0 513 37 46 46.

Zapisy w siedzibie: ul. Świętojańska 132 
odbędą się: 22 i 25 stycznia w godz. 16.00 
- 17.30. Można już teraz zapisać się drogą 
mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.
tpngdynia.dl.pl. 

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

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

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

***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistycz-

na w Gdyni zaprasza na studia stacjonarne 

i niestacjonarne w semestrze letnim roku 
akademickiego 2009/2010: Filologia an-
gielska, Filologia hiszpańska,  Italianistyka, 
Pedagogika, Kulturoznawstwo - Grafika 
komputerowa, Socjologia, Studia podyplo-
mowe kwalifikacyjne, Studium Kształcenia 
Nauczycieli, Specjalistyczna poradnia 
psychologiczno - pedagogiczna. Informacje 
i zapisy w Biurze Rekrutacyjnym PWSH:  
tel./fax: (058) 623 09 22,  www.pwsh.edu.
pl, e-mail: rekrutacja@pwsh.edu.pl, 81 - 213 
Gdynia, ul. Opata Hackiego 8-10. 

***
Trwają zapisy do Gdyńskiej Szkoły Arty-

stycznej na zajęcia artystyczne, muzyczne, 
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 instrumentach, 
rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festi-
wale, koncerty, nagrania studyjne, udział w 
programach telewizyjnych. 

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

***
Klub ALPAT Gdynia zaprasza dziewczęta 

i chłopców na treningi piłki siatkowej. Infor-
macja i zapisy: poniedziałki o godz. 18.30 w 
hali sportowej ZS nr 15 w Gdyni-Chwarznie, 
ul. Jowisza 60. Należy zabrać strój sporto-
wy.  �

Zapisy do...

Wystawę plakatów dotyczących Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy można obej-
rzeć w budynku YMCA, ul. Żeromskiego 26 
i zagłosować poprzez wrzucenie do pojem-
nika kartki z numerem plakatu. 

Wykonawcami jest „młodzież starsza” z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku kierowana 
przez malarkę-artystkę Teresę Skorupę.

Bardzo serdecznie zapraszamy! �

Konkurs na plakat 

29 listopada  2009 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 39 w Gdyni odbyły się  V Mistrzostwa 
Karate Województwa Pomorskiego „Po-
merania Cup” zorganizowane przez Pawła 
Potrykus- trenera  UKS „Orlęta”. Ponad 150 
zawodników  z wielkim zaangażowaniem 
walczyło o najwyższe trofea. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do wszystkich 
osób, które wspomogły organizację zawo-
dów. Sędziom:  Aleksandrze Radzikowskiej, 
Natalii Butkiewicz,  Przemysławowi Panecz-
ko, Januszowi Wolińskiemu, Krzysztofowi 
Materka, Andrzejowi Potrykus, Mariuszowi 
Domaradzkiemu, Rafałowi Rynczak, Patry-
kowi Went. Sekretarzom zawodów: Annie 
Potrykus-Hirsz, Joannie Wolińskiej oraz  Mi-
rosławie Makurath - za opiekę medyczną. 

Dziękujemy również firmie Auto-Szkoła 
Cztery Koła za ufundowanie atrakcyjnych 
nagród dla wszystkich zawodników.

***
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Pol-
skiej w Gdyni, ul. Śmidowicza 49 składają 
serdeczne podziękowania za wzbogacenie 
szkolnej pracowni fryzjerskiej w meble i 
akcesoria, które są niezbędne w codziennej 
działalności podczas procesu kształcenia 
uczniów. Za inicjatywę i jej realizację szcze-
gólne wyrazy uznania przekazujemy pani 
Katarzynie Schenk, właścicielce Salonu 
Fryzjerskiego „KASIA”, przedstawicielom 
Firmy L’Oreal Professionnel: panu Dymitrowi 
Kołodyńskiemu, panu Łukaszowi Szelestow-
skiemu oraz panu Jackowi Balcewiczowi, a 
także Zarządowi Cechu Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Gdyni. To przykład dobrej 
współpracy branży fryzjerskiej, rzemiosła 
i szkoły, który świadczy o zaangażowaniu 
wielu osób w sprawy naszych uczniów i 
troskę o jakość kształcenia.

***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i wy-

chowankowie Przedszkola nr 42 „Pod  
Modrzewiem” serdecznie dziękują Agencji 
Artystycznej TRAVEL SHOW za bezpłatne 
zorganizowanie spotkania mikołajkowego dla 
przedszkolaków. �

Podziękowania

„Żyj finansowo! Abc praw konsumenta” - 
to warsztaty dla mieszkańców Gdyni powyżej 
55 roku życia przygotwane przez Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 21 grudnia 
2009 roku (poniedziałek) godz. 12.00 Stowa-
rzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 
ul. Legionów 126 Gdynia Redłowo.Zajęcia 
w formie warsztatów trwają ok. 3 godzin. 
Udział w warsztatach możliwy wyłącznie po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 
tel.: (058) 624 98 72. Liczba miejsc ograni-
czona.  Więcej informacji: www.skef.pl. �

Warsztaty dla seniorów

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 
dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na 
co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuń-
czo wychowawczo kształcące do Przedszko-
la Samorządowego nr 44 Gdynia Karwiny ul. 
Tatarczana 4 tel. (058) 629 30 62 (058) 629 
30 62 dn. 12.12.2009 r. w godz. 9.00.- 14.00. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Program realizowany z funduszy gminy 
Gdynia. �

Dla maluchów
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Gimnazjum Nr 2 im. Leona Kąkola we 
współpracy z GOSiR organizuje turniej świą-
teczny piłki nożnej dla dziewcząt w wieku 
13-16 lat. Turniej odbędzie się na stadionie 
GOSiRu 17 grudnia 2009r. w godz. 8.00 
- 11.00. 

Serdecznie zapraszamy kibiców! �

Turniej piłki nożnej             
dla dziewczątCentrum Współpracy Młodzieży zaprasza 

gdyńską młodzież do udziału w projekcie 
„Gdynia aktywna – grupy młodzieżowe”. 

Projekt skierowany jest do młodych osób 
z Gdyni (13-25 lat), grup młodzieżowych, 
które chcą doskonalić swoje umiejętności 
i nauczyć się jak wdrażać własne pomysły 
w życie. Dla uczestników przygotowano 
szkolenia dotyczące zarządzania projektem 
oraz pracy w zespole. Następnie grupy (w 
tym roku 30) przygotują własne projekty, 
na  których realizację otrzymają dofinanso-
wanie. Podczas całego procesu wdrażania 
ich w życie uczestnicy będą mogli liczyć na 
wsparcie pracowników Centrum Współpracy 
Młodzieży. 

W zeszłym roku 12 grup przygotowało 
m.in. występy taneczne lub teatralne, pod-
czas których zbierano pieniądze na szczytne 
cele. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
który znajduje się na stronie internetowej: 
www.cwm.org.pl oraz odesłanie go drogą 
mailową na adres: agnieszka@cwm.org.
pl, faxem: (58) 660 64 45  bądź na adres 
pocztowy Centrum Współpracy Młodzieży: 
ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia – naj-
później do 15 grudnia  2009 r. 

Projekt finansowany jest ze środków 
Miasta Gdyni.  �

Coś dla młodych

13.12.2009 roku w Hali UKS GALEON, ul. 
Morska 89/91 odbędą się Otwarte Mistrzo-
stwa Grabówka w Tenisie Stołowym. 

Program Imprezy:
- godz. 12.30 - 13.00 - weryfikacja zawod-

ników szkół podstawowych
- godz. 13.00 - otwarcie turnieju 
- godz. 13.30 - 14.00 - weryfikacja zawod-

ników szkół gimnazjalnych i średnich
- godz. 15.00 -15.30 - weryfikacja zawod-

ników 19-45 lat
- godz. 14.00 -15.00 - weryfikacja zawod-

ników  46 lat i starszych.
Wstęp Wolny. �

Mistrzostwa                        
w tenisie stołowym

W sobotę 12 grudnia w hali lekkoatletycz-
nej GOSiR (ul. Olimpijska 5/9) odbędą się III 
Łucznicze Kontrolne Zawody Halowe. Zapra-
sza Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN. 

Zawody rozpoczynają się o godz. 9.00 
strzelaniem dzieci, a od godz. 13.00 z łuków 
klasycznych i bloczkowych strzelać będą 
juniorzy i seniorzy. Uczniowski Klub Spor-
towy MORŚWIN powstał w 2006 r. w celu 
popularyzowania łucznictwa wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz reaktywacji gdyń-
skich tradycji łuczniczych. W ciągu trzech 
lat działalności jego członkami było ok. 200 
osób. Obecnie liczy od 26 do 36 zawodników. 
Prezesem klubu jest Henryk Szylberg.

Z aktualności – w dniach 5-6 grudnia w 
Radzyminie odbyły się V Międzynarodowe 
24-godzinne Zawody Łucznicze. Jedna z 
dwóch polskich ekip, w składzie z Pawłem 
Jastrzębskim - zawodnikiem drużyny Mor-
świn Gdynia, zajęła w nich 5 miejsce.  �

Zawody łucznicze

5.12.2009 r. odbył się w Pile Puchar Pol-
ski Młodzików w Judo. Zawodnicy Uczniow-
skiego Klubu Sportowego GALEON zajęli 
następujace miejsca: Mieszko Półgrabski 
- 3 miejsce (brązowy medal), Mateusz 
Itrych - 7 miejsce, Sławek Żernakow - 7 

miejsce.
W Otwartych Mistrzostwach Olsztyna w 

Judo 6.12.2009 r. zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego GALEON zajęli następu-
jące miejsca: Szymon Jasiński - I miejsce, 
Jakub Komisarczyk  - I miejsce, Tomasz  

Zielski - I miejsce, Maurycy Krajka -  II miej-
sce, Jakub Karpowicz -  II miejsce, Konrad 
Potrykus - II miejsce, Artur Grudziński -  II 
miejsce, Piotr Szpilman -  III miejsce, Jakub 
Skwarło  -  III miejsce, Maksym Rzeppa -  III 
miejsce. �

Najlepsi młodzi judocy

5 grudnia br. na pływalni przy Zespole 
Szkół nr 7 w Gdyni Witominie odbyły się II 
Mikołajkowe Zawody Pływackie. 

W pięciu kategoriach wiekowych, podzie-
lonych dodatkowo na dziewczynki i chłopców 
rywalizowało 125 zawodników. Pierwsze 
miejsca zajęli:

I-II SP- Daria Lemanczyk, Patryk Ra-
dziwilski

III-IV SP- Martyna Kubacka, Kacper 
Walentynowicz

V-VI SP- Joanna Psuty, Bartek Michal-
ski

I-II Gim - Magdalena Michalska, Krzysz-
tof Wojciechowski

III Gim- Anna Stanisławczyk.
Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!
Organizator imprezy- Rada Dzielnicy 

Witomino Leśniczówka dziękuje  za owocną 
współpracę: Administracji Pływalni Krytej w 
Gdyni Witominie oraz Dyrekcji Zespołu Szkół 
nr 7.  �

Mikołajkowe zawody na pływalni

Michał Mączka z Gdyńskiego Klubu 
Sportowego „POSEJDON” zdobył trzy me-
dale na X Mistrzostwach Świata Juniorów 
i XVI Mistrzostwach Świata Seniorów w 
Taekwon-Do ITF, które odbyły się w dniach 
26-29 listopada 2009 r. w argentyńskim Mar 
del Plata.

Michał Mączka (I DAN) w najważniejszej 
dla siebie konkurencji, czyli w walkach indy-
widualnych juniorów kategorii powyżej 70 kg, 
uplasował się na 3 miejscu. Wraz z kolegami 
z drużyny wywalczył również srebro. Dopeł-
nieniem jego sukcesów był brązowy medal w 
konkurencji indywidualnych testów siły. 

Zawodnik jest aktualnym Mistrzem Polski 
Juniorów w walkach oraz złotym medalistą 
Pucharu Europy.

Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej klubu: http://www.taekwon-
do.com.pl/ 

Potrójny sukces gdyńskiego sportowca

Doskonałą formę zaprezentowali pływacy 
KS Delfin Gdynia podczas Ogólnopolskich 
Zawodów Pływackich, które odbyły się 4-
5.12.2009 r. w Warszawie. 

Piękna 50-metrowa pływalnia Warsza-
wianki gościła 650 zawodników z 41 klubów 
całej Polski. Gdyńscy zawodnicy przywieźli 
ze stolicy 21 krążków (10 złotych, 5 srebr-
nych, 6 brązowych), taki wynik pozwolił zająć 
pływakom „Delfina” wysokie, 5 miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. 

Jedną z gwiazd zawodów był Mateusz 
Arndt, podopieczny trenera Przemysława 
Czoków. 6 razy stawał na najwyższym 
stopniu podium, bijąc przy tym 5 rekordów 
okręgu pomorskiego w kategorii 11 – latków. 
Gdynianin został uznany najlepszym zawod-
nikiem zawodów. 

Klasyfikację generalną wygrał również 10- 
latek Michał Laskowski, który nie dał szans 
rywalom we wszystkich konkurencjach stylu 
grzbietowego, natomiast 15 - letnia Alek-
sandra Janssen została sklasyfikowana 

na 3 miejscu w swojej kategorii wiekowej. 
Rekordy okręgu pomorskiego w kategorii 
10 –latków poprawiały również podopieczne 
trenera Artura Ziniewicza:Natalia Ryng 
oraz Laura Chalecka.

Medale zdobywali:
- Mateusz Arndt - 50, 100, 200, 400 dow 

1 miejsce, 50, 100 mot - 1 miejsce;
- Michał Laskowski - 50,100,200 grzb 

- 1 miejsce, 100 mot - 2 miejsce;
- Aleksandra Janssen - 100 dow - 1 

miejsce, 50 dow - 2 miejsce, 200 dow -3 
miejsce,

- Alicja Grudnowska - 50, 100, 200 grzb 
- 3 miejsce, 

- Błażej Mańczak - 200 grzb, 200 zm -, 
2 miejsce, 100 grzb -3 miejsce

- Barbara Dalkowska - 100 mot - 2 
miejsce

- Laura Chalecka - 50 grzb - 3 miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów.  �

Pływacy „Delfina” na medal

Uwaga! zmiany w komunikacji miejskiej
Od nocy z 12 na 13 grudnia 2009 r. wraz 

ze zmianą rozkładu jazdy pociągów SKM 
zmienione zostaną rozkłady jazdy linii noc-
nych: N1, N10, N20, N30, N40 i N94 oraz 
trasy linii nocnych N20 i N40. 

Rozkłady jazdy autobusów linii nocnych 
skomunikowane zostaną z rozkładami noc-
nych pociągów przyjeżdżających z Gdańska 
do Gdyni Gł., o godz.: 23.05, 23.35, 23.59, 
0.39, 1.19, 1.57 oraz 3.19. Skomunikowane 
zostaną także przyjazdy autobusów linii noc-

nych z odjazdami pociągów SKM w kierunku 
Gdańska, o godz.: 23.20, 0.00 (bez linii N10 
z kier. Oksywia i Obłuża), 0.40, 2.00 i 3.20. 

Kursy autobusów linii nocnych są sko-
munikowane z przyjazdami i/lub odjazdami 
pociągów SKM, w taki sposób, aby zapew-
nić możliwość dogodnych przesiadek na 
stacjach: 

– Gdynia Główna – z/w kierunku Pogó-
rza, Oksywia i Obłuża (linie N10 i N40) oraz 
z/w kierunku Pustek Cisowskich, Cisowej, 

Chyloni i Leszczynek (linia N20); 
– Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 

– z/w kierunku Chwarzna i Witomina (linia 
N20); 

– Gdynia Redłowo – z/w kierunku Dąbro-
wy, Karwin, Wielkiego Kacka i Małego Kacka 
(linie N10 i N30). 

Szczegółowe informacje na stronie: www.
zkmgdynia.pl. �
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Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 
Chabrowej cz. dz. nr 192/2 km² o pow. 569 m²  
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 
3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 
30.11.2009 r. do dnia 20.12.2009 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 
ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w wymiarze ½ etatu.
I. Wymagania niezbędne: umiejętności techniczne, wykształcenie co najmniej zawodowe, dobry stan 
zdrowia, dobra sprawność fizyczna, niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, posiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych.
II. Wymagania dodatkowe: zdolności manualne, doświadczenie w pracach remontowo-budowla-
nych,
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: dbałość o stan techniczny urządzeń i instalacji na 
terenie szkoły, dokonywanie bieżących napraw sprzętu szkolnego, wykonywanie drobnych robót: 
hydraulicznych, elektrycznych, ogólno-ślusarskich,stolarskich, inne prace fizyczne.
IV. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających 
wykształcenie, kopie świadectw pracy, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenie kandydata 
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia.
V. Warunki płacy i pracy: data rozpoczęcia pracy: 2010.01.04, rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 
na czas określony, docelowo nieokreślony, wymiar etatu: 20 godz. tygodniowo, odpowiedzialność 
materialna za powierzone mienie i narzędzia.
VI. Sposób aplikowania: bezpośrednio u pracodawcy, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 
w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 pn. - pt. 08.00 – 14.30, w terminie do 29 grudnia 2009 r. Osoba do 
kontaktu – Justyna Knapińska,  nr tel. – (058) 624 15 64, email: spnr37gdynia@op.pl.

Prezydent Miasta  Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się  na IV piętrze przy pokoju 428 - wykazu nie-
ruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres: do 3 lat,  położonej w Gdyni:
- przy ul. Rybaków, o łącznej o łącznej pow. 
17.500 m², oznaczonej na karcie mapy 36 
obręb Gdynia, stanowiącej część działki 41/3 
o pow.16.440 m²  i część dz.80/3 KW 8828 o 
pow.1.060 m². 
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele 
rolne - uprawy  jednoroczne (pole uprawne).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 
02.12.2009 r. do 23.12.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 757/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12996/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 01.12.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 170 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako część działki nr 716/387, obręb Gdynia, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
2. Nr 758/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12997/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 01.12.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 121 
m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 755/255, obręb Gdynia, przeznaczonej 
do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. 
3. Nr 759/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12998/09/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 01.12.2009r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa o powierzchni 20 m², 
oznaczonej na karcie mapy KM 75 jako część działki nr 848/151, obręb Gdynia, przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.  
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 2.12.2009 r. do 23.12.2009 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na 
tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze 
przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 
Jana z Kolna  cz. dz. nr 105/1 km.119 o pow. 
348,21m² przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres 1 roku. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 
30.11.2009 r. do dnia 20.12.2009 r.

Yacht Klub Polski Gdynia 
ogłasza konkurs ofert na wynajem pomiesz-
czeń na działalność gastronomiczną całorocz-
ną o pow. 100 m² i terenu 215 m² na działalność 
sezonową znajdujących się w budynku przy al. 
Jana Pawła II 11 w Gdyni. 
Szczególy oferty na: www.ykp.gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni

aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54  81-382 Gdynia

ogłasza przetarg ofertowy na: najem i obsługę Sali Bankietowej w USC                 
w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54

Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia można odebrać w Wydziale Ad-
ministracyjnym Urzędu Miasta mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Andrzej Ciupalski tel. (058) 668 86 79  
Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2009r o godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna – hol główny Urzędu Miasta Gdyni aleja Marszałka 
Piłsudskiego 52/54. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia  2009r o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 referent, podinspektor, starszy inspektor działu dróg ZDiZ - 1 etat
Główne obowiązki: bieżąca kontrola stanu dróg i  ulic, zlecanie robót utrzymaniowych nawierzchni 
drogowych, sprawdzanie robót i kosztorysów, udział w odbiorach robót utrzymaniowych i przeglądach 
gwarancyjnych, wykonywanie przedmiarów i kosztorysów drogowych robót drogowych, opiniowanie 
konstrukcji nawierzchni drogowych, egzekwowanie od wykonawców robót utrzymaniowych prawi-
dłowego zabezpieczenia i oznakowania robót.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe  techniczne  budowlane  (preferowana  
specjalność drogi i ulice) lub ostatni rok studiów technicznych (preferowane drogowe), lub średnie 
techniczne specjalność drogi.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia 
umiejętności  organizacyjne, umiejętność obsługi komputera, umiejętności orgaznizacyjne, komu-
nikatywność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dokładność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys 
zawodowy, Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe. 
Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Oświadczenie kan-
dydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 00.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwy-
cięstwa 96/98, 81-382 Gdynia.

Prezydent Miata Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
IV pi ętrze przy pokoju nr 428 wykazu nierucho-
mości położonej przy ul. Temidy 5, oznaczonej 
jako część działki nr 556/4, przeznaczonejk do 
wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka 
przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 
8.12.2009 r. do dnia 28.12.2009  r.

Rada Dzielnicy Grabówek, GOSIR, UKS 
„Galeon” zapraszają na  turniej 1-ego kroku w 
judo 12.12.2009, hala UKS Galeon Gdynia, 
Morska 89/91, godz. 14.30 - 15.00 weryfi-
kacja i ważenie zawodników, godz. 15.30 
rozpoczęcie turnieju. 

Wstęp wolny.
***

Salon Wookiee zaprasza na Turniej FIFA 
10 na XBOX 360 oraz Playstation 3. Elimina-
cje w dniach od 15 do 18 grudnia  2009 r. o 
godz. 17.00 . Finał rozpocznie się 21 grudnia 
o godz. 17.00. Ilość miejsc ograniczona.

Informacje Salon Wookiee Gdynia ul. 
Morska 176/184 A, tel: (058) 663 33 95 �

Zaproszenie na turnieje 
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Centrala UM Gdynia.........................(058) 668 80 00
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

13 grudnia Klub Marynarki Wojennej i 
Centrum Kultury w Gdyni zapraszają na 
Koktajl Artystyczny w Riwierze. Niedziel-
ne popołudnie „W świątecznym nastroju” 
wypełni recital Ewy Dorawy–Jurkiewicz. 
Impreza rozpocznie się o godz. 17.00 w sali 
kolumnowej Klubu. Wstęp wolny. 

Liczba miejsc ograniczona. Na zakończe-
nie tegorocznego sezonu w Riwierze wystąpi 
mezzosopranistka Ewa Dorawa-Jurkiewicz 
z akompaniamentem Ewy Pralicz. Podczas 
koncertu usłyszymy przeboje z najsłynniej-
szych musicali świata: „Koty”, „Skrzypek 
na dachu” „New York, „New York”, piosenki 
Edith Piaf oraz ulubione przez publiczność 
polskie i zagraniczne kolędy. 

***
14 grudnia Klub Marynarki Wojennej 

zaprasza wszystkich miłośników turystyki  
na kolejne spotkanie Klubu Krajoznaw-
cy–Podróżnika. Podczas spotkania Marek 
Romanowski - prezes Klubu Turystyki Pie-
szej „Marwojek” z Oddziału PTTK Marynarki 

Wojennej, przedstawi prezentacje multime-
dialną pt. „Trójmiejskie fortyfikacje”. 

Impreza rozpocznie się o godz. 16.30 w 
sali 213 Klubu /ul. Zawiszy Czarnego1/. 

Wstęp wolny. 
***

W najbliższy wtorek, 15 grudnia w Klubie 
Filmowym „Riwiera” odbędzie projekcja fil-
mu Dominika Matwiejczyka pt. „Czarny”. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w 
sali 213 Klubu /ul. Zawiszy Czarnego 1/. 
Wstęp wolny. „Czarny” to historia o ludziach, 
tajemnicach rodzinnych sprzed lat, a opęta-
nie i egzorcyzmy, to motywy wplecione w tę 
niebanalną historię. W filmie występują: Ma-
teusz Damięcki, Edward Żentara, Michał 
Żurawski i Marta Klubowicz. Dominik Ma-
twiejczyk za film „Czarny” otrzymał Nagrodę 
Specjalną Jury 34 FPFFw Gdyni, za odwagę 
w podejmowaniu trudnych tematów w filmie. 
Ponadto Mateusz Damięcki otrzymał wy-
różnienie honorowe za rolę w tym filmie.  �

W Klubie MW „Riwiera”

Klub Filmowy w Gdyni, ul. Waszyngtona 
1, Gdynia /obok stoczni Nauta/ zaprasza 
w dniach 11-13 grudnia 2009 na JEWISH 
MOTIFS.

Festiwal Jewish Motifs poświęcono 
narodowi żydowskiemu – jego tradycji, 
tożsamości narodowej i kulturowej oraz 
historii – zarówno współczesnej, jak i na 
przestrzeni dziejów. Jewish Motifs, to okazja 
do mówienia o problemach współczesności, 
do podjęcia międzykulturowego dialogu, a 
przede wszystkim – odnalezienia tego, co 
łączy wszystkie społeczności. 

Żydowskie Motywy w Klubie Filmowym są 
kolejną już repliką corocznego warszawskie-
go festiwalu. Wydarzenie skupia się głównie 
na dziełach wyróżnionych w konkursie. 
Wśród wszystkich filmów pojawią się jednak 

dokumenty, fabuły oraz animacje, co świad-
czy o tym, iż powyższa tematyka może być 
z powodzeniem przedstawiana za pomocą 
różnych form filmowych.

Program festiwalu: 
- 11.12.2009 godz. 19.00 (piątek):
Jerozolima. The East Side Story /przerwa 

15 min./ Przystanek Dłużek - blok animacji 
(20 min.)

- 12.12.2009 godz. 18.00 (sobota):
Palestyński niewolnik mojego ojca /prze-

rwa 15 min/ I będziesz miłował. Szczęśliwi 
Żydzi - blok animacji (20 min.)

- 13.12.2009 godz. 18.00 (niedziela):
Świat Łotmana Serce Amosa Kleina 

/przerwa 15 min./. Radegast - blok animacji 
(20 min.). Wstęp wolny.

Szczegóły: www.klubfilmowy.pl �

W Klubie Filmowym

Kółko Dzieciaste zaprasza dzieci w wieku 
7 – 12 lat na  Świąteczne Warsztaty Twórcze 
w sobotę 12 grudnia w godz.: 11.00 - 13.00 w 
Gdyni ul. Św. Mikołaja 1, tel. 504 038 470

Na dzieci czeka: wspaniała zabawa pod-
czas tworzenia efektownych prac o tematyce 
świątecznej z wykorzystaniem niekonwen-
cjonalnych materiałów. 

Prowadzący: Katarzyna Orzechowska 
- pedagog, wychowawca i instruktor zajęć 
manualnych i teatralnych. 

***
W niedzielę, 13 grudnia, o godz. 13.00 

w Centrum Kultury Gdynia, ul. Łowicka 51, 

Kółko Dzieciaste zaprasza na bajkę „Kminek 
i Koperek w Betlejem” w wykonaniu Teatru 
Klapa. Wstęp 10 zł. 

Nastał świąteczny czas, Koperek i Kmi-
nek wyruszają w drogę do Betlejem. Dwaj 
przyjaciele przy akompaniamencie gitar 
opowiedzą historię, która przed wiekami 
wydarzyła się w tym mieście. W drodze 
towarzyszyć im będą Herod, Anioł, Diabeł i 
inne postaci występujące w szopce. 

Informacje: Lucyna Labudda  tel.: 504 
038 470, info@kolkodzieciaste.pl, l.labud-
da@gmail.com �

Kółko Dzieciaste zaprasza

U Franciszkanów...
Franciszkańskie Centrum Kultury w 

Gdyni zaprasza na widowisko teatralne, 
przygotowane przez Teatr Maszoperia, 
pt. „Rzecz o nadziei narodzin”, nawiązu-
jące także do Gdyńskiego Grudnia 1970. 

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 
13 grudnia o godzinie 19.30 w dolnym ko-
ściele o.o. Franciszkanów w Gdyni przy ul. 
Ujejskiego 40. �
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Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1.

- „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”. 

- 24.01.2010 r. - wystawa „FOTO grafika. 
Fotografie Adam Matuszewski. Grafika 
Wojciech Kostiuk”.

- 17.12.2009 - 24.01.2010 - V Międzyna-
rodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unika-
towej EKO-BALT. Stowarzyszenie Promocji 
Artystów Wybrzeża ERA ART,

- 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.muzeumgdynia.pl

***
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: Magda-
lena Hanysz-Stefańska, Alina Jackiewicz-
Kaczmarek, Joanna Kamirska-Niezgoda, 
Barbara Konarska, Wojciech Kostiuk, 
Danuta Krakowiak, Daria Sołtan - Krzy-
żyńska, Karolina Sprung - Zalewska. 

Wystawa będzie czynna w godz.12.00 - 
18.30 do 30 grudnia 2009 roku, tel. kontakto-
wy: (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 ich-

tiologiem, 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 r. do galerii 
„PROFILE” w Gdyni, ul. Wojewódzka 7 /
Wzgórze św.Maksymiliana/ w porze 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 dofinanso-
wana przez Gminę Gdynia.

***
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. 

***
Do 31 grudnia br. w Klubie Marynarki 

Wojennej Riwiera, ul. Zawiszy Czarnego 1 
oglądać można wystawę prac malarki i gra-
ficzki Wilgi Badowskiej. Wystawa czynna 
jest od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 oraz 
w sob. i nd. na życzenie. Wstęp wolny.

***
We wtorek, 15 grudnia 2009 r., o godz. 

11.00 w Schronisku dla Osób i Rodzin Bez-
domnych przy ul. Leszczynki 153 odbędzie 
się wernisaż prac plastycznych osób niepeł-
nosprawnych w ramach projektu „Aktywna 
Jesień”. Wstęp wolny.

***
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 

zaprasza na wystawę prac konkursowych 
„Gdynia w fotografii” w Filii nr 18 MBP przy 
ul. Kartuskiej 20. W tym roku konkurs realizo-
wany był pod hasłem „Poszukiwacze dawnej 
Gdyni”. Miłośnicy fotografowania mieli oka-
zję pokazać jak obecnie wyglądają obiekty, 

często niepowtarzalne lub wyjątkowe, zwią-
zane z historią Gdyni. Wstęp wolny. 

Wystawę można oglądać do 15 stycznia 
2010 roku.

***
Galeria Malarze Gdyni w Centrum 

Rozrywki w Gemini w Gdyni zaprasza na 
wernisaż wystawy Zofii Januszewskiej 
– Melloch, który odbędzie się 11 grudnia 
2009r. o godz. 18.00. Wystawa będzie 
czynna od 11.12.2009 r.  do 14.01.2010 r. w 
godz. 12.00 – 20.00.

Zofia Januszewska – Melloch z urodze-
nia gdynianka, z zamieszkania sopocianka, 
zakochana w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.  
Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie 
Gdańskim. Od szeregu lat maluje obrazy, 
bombki, tka, pisze wiersze. Obrazy (olej, 
pastele) to pejzaże oraz tematy marynistycz-
ne, które z racji zamieszkania nad morzem 
są Jej szczególnie bliskie. Na bombkach 
utrwala perły architektury polskiej: pałace, 
zamki, kościoły i pomniki. Można również na 
nich znaleźć motywy przyrodnicze, sakralne, 
malarstwo impresjonistów (Toulouse-Lau-
treca, Van Gogha) oraz Michałowskiego, 
Witkacego, Muchy i innych. W 2008 bombki 
roku prezentowane  były na wystawie w 
gdańskim Dworze Artusa. W grudniu 2009 
i styczniu 2010  bombki można  oglądać na 
trzech wystawach : w Domu Uphagena w 
Gdańsku, w Płockiej Galerii Sztuki oraz w 
Galerii Centrum Gemini w Gdyni. Gdyńska 
wystawa oprócz bombek obejmuje również 
tkaninę eksponowaną wcześniej na Trienna-
le Tkactwa Amatorskiego w Turku i obrazy o 
tematyce marynistycznej.

***
Muzeum Współczesnego Pomorskiego 

Rękodzieła Marynistycznego w Centrum 
Kultury i Rozrywki Gemini zaprasza na 
wystawę Pomorskich Szopek, czyli szopek 
z elementami marynistycznymi. Wystawa 
czynna jest codziennie w godz. 12:00-20:00. 
Wystawa czynna będzie także w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie 
zapraszamy! Zapraszamy także na naszą 
stronę w internecie: e-fotoplastikon.org. �

W Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy 
Czarnego 1 15.12.2009 r. o godz. 17.30 roz-
pocznie się promocja suplementu „Encyklo-
pedii Gdyni”. Encyklopedia liczy 492 strony i 
zawiera blisko 800 haseł, najwięcej na literę 
K, a po jednym na Ć i V. Ważną częścią 
publikacji jest indeks obejmujący oba tomy 
Encyklopedii zawierający 12 tys. nazwisk i 
ponad 15 tys. haseł rzeczowych.

Wydawnictwo Oficyna Verbi Causa. 
Wstęp wolny. �

15 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w 
Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza 
w Gdyni, odbędzie się XII wieczór etiud 
warsztatowych SCENY 138, projektu eduka-
cyjnego przeznaczonego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

W programie:
„Zawiłości kobiecości” I i II grupa warsz-

tatów teatralno - musicalowych sceny 138. 
Choreografia i reż. - Tomasz Podsiadły          
scenografia, kostiumy – Magdalena Kurek 
współpraca - Marta Łosiewicz

„Oczekiwanie” Grupa warsztatów aktor-
skich sceny 138 (na podstawie „króla wscho-
dzącego słońca” Adama Piekarzewskiego) 
reżyseria: Mariusz Żarnecki.

„Twarze”. Grupa warsztatów teatru tań-
ca sceny 138. Choreografia i reż. – Ewa 
Lebiedzińska  zdjęcia – Anna i Tomasz 
Niklasowie.

„Wspomnień czar?” II grupa warsztatów 
aktorskich sceny 138 (na podstawie „Folwar-
ku zwierzęcego“ Georga Orwella) reżyseria 
– Mariusz Żarnecki. 

 „Birimbao”. Grupa warsztatów  bęb-
niarskich sceny 138. Reżyseria: Sławek 
„Rodrigez“ Porębski.

Bilety w cenie 7 zł do nabycia w Teatrze 
Miejskim  w Gdyni. Sprzedaż biletów od 
godz. 16.30 w dniu imprezy. 

Serdecznie zapraszamy. �

Wieczór etiud młodych artystów

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowi-
cza w Gdyni przygotował dla czytelników 
RATUSZA ofertę świąteczną dotyczącą 
spektakli:

„Proces” w reż. W. Śmigasiewicza 13 
grudnia 2009 roku, „Tramwaj zwany pożą-
daniem” w reż. Piotra Kruszczyńskiego 
20 grudnia 2009 roku. Każdy, kto do kasy 
teatru przyjdzie z egzemplarzem RATUSZA, 
będzie mógł kupić bilet ulgowy za 25 zł.

***
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w 

Gdyni zwraca się do wszystkich mieszkań-
ców Gdyni z prośbą o pomoc w kompletowa-
niu materiałów archiwalnych poświęconych 

Teatrowi Miejskiemu (dawny Teatr Drama-
tyczny) z przestrzeni lat 1959 – 2009.

Szczególnie mile widziane będą: zdjęcia, 
repertuary, afisze, programy, zaproszenia, 
bilety oraz inne archiwalia związane z histo-
rią Teatru Miejskiego.

Zgromadzone materiały zostaną wykorzy-
stane do przygotowania wystawy w Muzeum 
Miasta Gdyni z okazji jubileuszu 50-lecia Te-
atru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza.

W sprawie zebranych materiałów archi-
walnych należy dzwonić pod numer telefonu  
058 660 59 26 do działu literackiego lub do 
sekretariatu 058 660 59 49. �

Teatr Miejski dla czytelników „Ratusza”

Repertuar teatralny
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza

11 .12 pt godz . 12 .00 PROCES 
11 .12 pt godz . 19 .00  GRACZ 
12 .12 sb godz . 19 .00 PROCES 
13 .12 nd  godz .19 .00 PROCES 
15 .12 wt godz . 18 .00  Inicjatywa edukacyjna Teatru Miejskiego POKAZ 
SCENY 138 
16 .12 śr godz . 19 .00 KONTRABASISTA 
17 .12 cz godz . 19 .00 KONTRABASISTA 

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 
11 .12 pt godz . 19 .00 FRANCESCO
12 .12 sb godz . 17 .00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY,
12 .12 sb godz . 19 .00 FRANCESCO, musical
13 .12 nd godz .15 .30 GWIAZDKA W MUZYCZNYM
13 .12 nd godz . 18 .00 GWIAZDKA W MUZYCZNYM
14 .12 pn godz .11 .00  GWIAZDKA W MUZYCZNYM
15 .12 wt godz . 11 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
16 .12 śr godz . 9 .00  GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY
16 .12 śr godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical
17 .12 czw godz . 9:00 GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY
17 .12 czw godz . 19 .00 SKRZYPEK NA DACHU, musical

Wystawy

W Muzeum Miasta


