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WOŚP w Gdyni
Koncerty, pokazy taneczne, spotkanie 

z postaciami z „Gwiezdnych Wojen”, czy 
przejazd rowerowy. 14 stycznia w Gdyni 
będzie się działo. A wszystko w ramach 
26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Gdynia tradycyjne włącza się w akcję. 
Do wsparcia Orkiestry zachęcać będą trzy 
główne sztaby, które koordynują większość 
orkiestrowych działań. Wszyscy chętni wciąż 
mogą się też zaangażować w wielkie gra-
nie – zostać wolontariuszem lub przekazać 
przedmioty na licytacje.

Szczegółowy program gdyńskich wyda-
rzeń towrzyszących 26. finałowi Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy znajduje się 
na str. 3 „Ratusza”.

„Koniczynka” – taką nazwę wybrali gdynianie dla nowego żłobka    
w facebookowym plebiscycie. 5 stycznia oficjalnie zainaugurowano 
jego działalność. Na dzieci czeka 80 miejsc.

„Koniczynka” to druga, po przedszkolu, inwestycja otwierana                         
w Przystani Morska stworzonej w dawnym budynku Zespołu Szkół Eko-
logicznych. Działalność żłobka rozpoczęto symbolicznym przecięciem 
wstęgi i odsłonięciem tablicy.

- Musimy dbać o to, żeby młodzi rodzice mieli możliwość zapewnienia 
odpowiedniej opieki dla swoich dzieci i to jest właśnie takie miejsce. 
Prace adaptacyjne budynku wykonane są naprawdę imponująco, 
przede wszystkim bardzo funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń, 
odpowiednio dobrane kolory, zabawki. Myślę, że wszystkie dzieci będą 
czuły się tu wspaniale - mówił podczas otwarcia Wojciech Szczurek 
prezydent Gdyni.

Szczegóły na str. 2 „Ratusza”. 

Nowy żłobek samorządowy

Ponad 3/4 uczestników zakończonych 
konsultacji społecznych chce zmian w or-
ganizacji ruchu na ulicach Beniowskiego 
i Kapitańskiej. Po zapoznaniu się z rapor-
tem podsumowującym, prezydent Gdyni 
zadecydował o podjęciu pierwszych 
działań jeszcze w tym roku.

Zainteresowanie konsultacjami było bar-
dzo duże. Na dwa spotkania informacyjne 
przyszło ponad 80 osób, a aż 345 mieszkań-
ców złożyło formularz z uwagami (większość 
z nich przez Internet).

Uwagi pisemne składali przede wszyst-
kim mieszkańcy najbliższej okolicy, głównie 

ulic Kapitańskiej, Beniowskiego, Demela                       
i Denhoffa.

Konsultacje społeczne o organizacji ruchu 
w rejonie ulic M. Beniowskiego i Kapitańskiej 
na Grabówku trwały od 24 listopada do 8 
grudnia 2017 r. Pod ocenę uczestników kon-
sultacji poddano pięć wariantów organizacji 
ruchu. Jeden z nich zakładał pozostawienie 
dotychczasowego ruchu dwukierunko-
wego, pozostałe – wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego (na różnych odcinkach                                        
i w różnych kierunkach).

Szczegóły na str. 2 „Ratusza”.

Będą zmiany w organizacji ruchu                                         
na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej

Gdynia kupi 30 trolejbusów, 
na autobusy powtórny przetarg

Rozstrzygnięto jeden z dwóch przetar-
gów na zakup nowego taboru dla obsługi 
transportu zbiorowego w Gdyni. Na ulice 
Gdyni wyjedzie 30 nowych trolejbusów, 
a 21 nowych baterii litowo-jonowych 
pozwoli na wydajniejszą obsługę linii, 
które pokonują część trasy bez dostępu 
do sieci trakcyjnej. Przetarg na zakup 
autobusów został unieważniony i będzie 
powtórzony.

W przetargu na dostawę trolejbusów                    
i baterii jedyną ofertę złożyła firma Solaris, na 
kwotę 77.297.700 zł netto. Jest ona wyższa 

o 1.997.700 zł netto od tej, jaką przeznaczył 
zamawiający.

W tej sytuacji Miasto Gdynia uznało, że 
wobec sytuacji na rynku decyzja o uzupeł-
nieniu brakujących środków jest bardziej 
racjonalna niż przeprowadzanie całej proce-
dury przetargowej na nowo, bez gwarancji 
uzyskania lepszej ceny. Dzięki nowym po-
jazdom elektrycznym, ponad 1/3 pasażerów, 
korzystających z transportu publicznego                   
w Gdyni, będzie przewożona trolejbusami.

Szczegóły na str. 5 „Ratusza”. 

ZKaJiUrDzNDyI
PrZyEn wJcEc sCzRe 
oAzPełnMoNi pEzDeTaMiSt 
d. rDzNyBeTaSzDzUl
zPrSzJą n wElIAlKaNaAłoY

PrGrMAl iBePłaNeZaRoZeIa
d pBrNi n sRoIe

wW.gYnArDzNn.p 
ReEsRaJaRuZa

2StCzIaOOd. .0

uKról iKrólWe
BAl

2StCzIa OdIn :3I4:3 
GdNi aEn

Z okazji 92. rocznicy nadania praw 
miejskich Gdyni, Prezydent Wojciech 
Szczurek zaprasza na Urodziny Gdyni, 
które odbędą się w dniach 3-4 lutego     
2018 r. w hali Gdynia Arena. 

Dla wszystkich mieszkańców został przy-
gotowany atrakcyjny program artystyczny 
oraz propozycje aktywnych i twórczych 
działań. Zaproszenia można odbierać od 
15 stycznia 2018 r. w Centrum Aktywności 
Seniora, ul. 3 Maja 27, CultureBox, ul. Świę-
tojańska 30 oraz Filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni.

Gdynia zaprasza              
na swoje urodziny!
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W Gdyni-Wiczlinie oddano do użytku 
nowoczesne przedszkole na 150 miejsc. 
Budynek z 6 oddziałami został zaprojekto-
wany i wybudowany według najnowszych 
trendów architektonicznych. O tym, jak 
ma wyglądać wewnątrz, zadecydowali 
sami rodzice.

Budynek ma powierzchnię blisko 900 m². 
Oprócz 6 sal dydaktycznych znajduje się                  
w nim gabinet do terapii logopedycznej                                                
i pedagogicznej, 6 pomieszczeń sanitarnych, 
w tym dla osób niepełnosprawnych, po-
mieszczenia na pomoce dydaktyczne, leżaki, 
szatnie dla dzieci, pomieszczenia kuchenne, 
administracyjne i socjalne dla pracowników.

-  To duża satysfakcja, bo otwieramy 
obiekt bardzo potrzebny tej nowej, pięk-
nej dzielnicy. Powstaje tutaj coraz więcej 
mieszkań, dymnika przyrostu ludności 
powoduje, że miasto musi bardzo szybko                                                  
i sprawnie odpowiadać na zapotrzebowanie 
tworzenia takich miejsc. Przedszkole jest 
pięknie położone, świetnie zaprojektowane, 
myślę, że to będzie miejsce, do którego każ-
de dziecko będzie przychodziło z radością 
- mówi Wojciech Szczurek prezydent Gdyni.

Przedszkole wyposażone jest w atrakcyj-
ny dla maluchów sposób. Na zewnątrz bu-
dynku urządzono ogród z kolorowym placem 
zabaw. Wystrój przedszkola i zastosowane 
w nim wzory nawiązują do tematyki związa-
nej z podróżowaniem. Warto podkreślić, że 
koncepcję urządzenia wnętrz wypracowano 
w porozumieniu z rodzicami.

Jest to drugie w okresie ostatnich lat 
przedszkole w Gdyni-Wiczlinie. We wrześniu 
2015 roku rozpoczęło działalność Przed-
szkole nr 53 w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93, a w planach 
jest budowa kolejnej placówki.

Przedszkole skrojone         
na miarę oczekiwań

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta organizuje w czwartek 
25 stycznia ambulansową zbiórkę krwi 
pod hasłem „Pracownicy magistratu krew 
oddają – gdynian również zapraszają”.

Zbiórka odbędzie się na placu vis à vis 
urzędu (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)               
w godz. 9.00-13.30.

Zbiórka krwi

Większość uczestników konsultacji 
zauważała podobne problemy. Zwracano 
uwagę na potrzebę poprawienia płynności 
ruchu samochodowego i bezpieczeństwa, 
jak również zwiększenia liczby miejsc do 
parkowania. Odpowiedzi na pytanie „co 
konkretnie trzeba zrobić”, były już jednak 
bardzo rozbieżne. Żaden z przedstawionych 
w trakcie konsultacji wariantów organizacji 
ruchu nie zyskał poparcia ponad połowy 
mieszkańców. Jedynie w przypadku propo-
zycji wprowadzenia ruchu jednokierunko-
wego na ul. Kapitańskiej w stronę Chyloni, 
a Beniowskiego w stronę centrum, liczba 
przeciwników i zwolenników była bliska 
równowagi. Pozostałe propozycje miały 
więcej przeciwników niż zwolenników. W tej 
sytuacji trudno było podjąć decyzję, która 
zadowoliłaby wszystkich. Przygotowano 
jednak rozwiązanie starające się godzić 
różne interesy.

Prezydent Gdyni, po zapoznaniu się                         
z raportem i sugestiami Zarządu Dróg i Zie-
leni, zdecydował o wyborze wariantu, który 
został stosunkowo najlepiej oceniony przez 
uczestników konsultacji. Wprowadzanie 
zmian zostanie jednak rozłożone na dwa 

etapy. Na początku ruch jednokierunkowy 
zostanie wprowadzony tylko na ul. Kapi-
tańskiej – od pl. Neptuna do ul. Grabowo                                
(w stronę Chyloni). Ruch na ul. Beniow-
skiego będzie się na razie odbywał tak jak 
obecnie. Zachowana zostanie także dotych-
czasowa trasa autobusu linii 102.

– Po wdrożeniu nowej organizacji ru-
chu sytuacja będzie monitorowana. Jeżeli 
obserwacje wskażą konieczność podjęcia 
dalszych działań, zostanie zrealizowany 
etap drugi, czyli wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego na ul. Beniowskiego od ul. 
Grabowo do pl. Neptuna – mówi Roman 
Witowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni.

Tym samym, jak tłumaczą przedstawiciele 
ZDiZ, zwiększy się płynność przejazdów, 
a obecne problemy związane z nieprzepi-
sowym parkowaniem powinny być mniej 
dotkliwe. Dzięki montażowi fizycznych ele-
mentów spowalniających ruch – takich jak 
wyniesione przejścia dla pieszych i progi 
zwalniające – kierowcy samochodów będą 
jeździć wolniej. Wzrośnie więc bezpieczeń-
stwo różnych uczestników ruchu.

– Prezydent Gdyni zobowiązał Zarząd 

Dróg i Zieleni do wdrożenia postulatów 
mieszkańców jeszcze w tym roku. Choć 
nie wszystkie potrzeby lokatorów ulic Ka-
pitańskiej, Beniowskiego i okolic zostaną 
zaspokojone od razu, to wprowadzone 
rozwiązania są temu najbliższe – mówi Kata-
rzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent 
Gdyni ds. gospodarki. – Kwestia rozwiązania 
problemów związanych z brakiem miejsc 
parkingowych zostanie przeanalizowana 
odrębnie. Mamy świadomość, że dziś to 
duża bolączka mieszkańców i trzeba szu-
kać skutecznych rozwiązań. Pod uwagę 
będziemy brać tereny, na których miasto 
może inwestować, a terminy realizacji będą 
zależeć od środków finansowych miasta.

Konsultacje zorganizowało Laboratorium 
Innowacji Społecznych we współpracy                   
z Zarządem Dróg i Zieleni. Pomysł wyszedł 
od Rady Dzielnicy Grabówek, do której 
zgłaszali się mieszkańcy z prośbą o zwięk-
szenie bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu 
na obu ulicach. 

Pełny raport z konsultacji został zamiesz-
czony na stronie www.gdynia.pl.

Będą zmiany w organizacji ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. C.d.

Żłobek podzielony jest na trzy grupy, 
każda ma do dyspozycji przestronną, urzą-
dzoną w pastelowych barwach salę zabaw                             
i sypialnię. Poszczególne grupy mają „łąko-
we” nazwy. Najmłodsza, Dmuchawce, do 
której uczęszczać będzie 26 dzieci w wieku 
od roku do roku i pięciu miesięcy. Kolejna, 
Stokrotki liczyć będzie także 26 maluchów, 
ale starszych, bo w wieku od półtora roku 
do 2 lat. I ostatnia Bratki to 28 prawdziwych 
„starszaków”, które skończyły dwa lata i 
miesiąc, a nie mają jeszcze lat trzech. Każ-
dą grupą opiekować się będą trzy starsze 
opiekunki oraz jedna młodsza.

W placówce poza salami zabaw i sypial-
niami, znajduje się także gabinet pielęgniar-
ki, łazienki dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, szatnia i wózkarnia. 
Jest również zaplecze kuchenne i podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. Dzieci mają do 
dyspozycji mnóstwo pomocy dydaktycznych 
i zabawek dostosowanych do wieku, w tym 
sporo ekologicznych, wykonanych z drewna. 
W każdej sali zabaw znajduje się też tele-

wizor z odtwarzaczem DVD, dostępny jest 
internet. Koniczynka ma również własny plac 
zabaw wyposażony w atestowane sprzęty 
- m.in. specjalnie zamykaną piaskownicę. 

Łączna kwota inwestyc j i  wynosi 
2.213.069,13 zł. Na dostosowanie części 
budynku na potrzeby placówki miasto prze-
znaczyło 1.413.069,13 zł. Wsparcie z mini-
sterialnego programu Maluch - 800.000,00 
zł. Żłobek to druga, po przedszkolu, pla-
cówka otwierana w Przystani Morska. Na 
wiosnę planowana jest inauguracja części 
sportowej. Oprócz tego w Przystani znaj-
dzie się przychodnia (planowane otwarcie                     
w maju 2018 roku), mediateka oraz centrum 
opiekuńcze (sierpień 2018). Projekt Przystań 
zakłada budowę ośrodków wspierających 
rozwój społeczności dzielnic na różnych 
płaszczyznach, będących sąsiedzkimi cen-
trami życia. Przystań Morska jest pierwszym 
z nich. W 2018 powstać mają także Przystań 
Chylonia i Przystań Oksywie, a w 2019 roku 
Przystań Witomino.

Nowy żłobek samorządowy - c.d.

W Chwarznie-Wiczlinie powstanie 
nowa szkoła i przedszkole ze żłobkiem 
dla 650 uczniów oraz tereny sportowe, 
infrastruktura i drogi dojazdowe. Wszyst-
ko będzie w jednym dużym kompleksie. 
Właśnie ogłoszono przetarg na jego bu-
dowę. Według założeń inwestycja ma być 
zrealizowana do końca lipca 2019 roku.

Inwestycja jest odpowiedzią na rozwój 
dzielnicy Gdynia-Zachód. Przetarg obejmuje 
budowę szkoły, w skład której wejdzie 26 
oddziałów, w tym dwa do których uczęsz-
czać będą dzieci pięcioletnie (zerówka). Ma 
też powstać przedszkole wraz ze żłobkiem, 
składające się z 6 oddziałów. A to wszystko 
na powierzchni około hektara. W sumie 
znajdzie się tam miejsce dla 650 uczniów.

W ramach inwestycji powstać ma także 
wspólna kuchnia wraz ze stołówką, biblio-
teka szkolna z czytelnią, aula z opcją audy-
torium. Część sportowa obejmuje budowę 
sali gimnastycznej, sportowo-rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu. Powstanie boisko 
do piłki nożnej z niewielką widownią, boisko 

wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka), 
kort tenisowy, bieżnia prosta zakończona 
skocznią do skoku w dal, plac apelowy                      
i place zabaw (osobne dla szkoły, przed-
szkola i żłobka).

Poszczególne obiekty takie jak: szkoła, 
przedszkole czy planowany w przyszłości 
basen zostały rozdzielone w sposób pozwa-
lający na etapowanie inwestycji. Znajdujące 
się w zespole biblioteka, audytorium i sala 
sportowa będą dostępne dla mieszkańców 
po zakończonych zajęciach lekcyjnych                   
w szkole.

Poza budową szkoły, przedszkola ze żłob-
kiem, boiska i terenów sportowych powstanie 
także nowy układ drogowy zapewniający 
wygodny dojazd do szkoły, w tym dla auto-
busów zabierających np. dzieci na wycieczki. 
Będzie to m.in. nowe rondo na skrzyżowaniu 
ulic Wiczlińskiej i Filipkowskiego oraz nowe 
drogi rowerowe.

Szacunkowa wartość inwestycji to około 
50 milionów złotych.

Nowy kompleks edukacyjno-sportowy                   
dla Chwarzna-Wiczlina
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gdyni

Sztab przy Teatrze Miejskim 
(ul. Bema 26)

Pierwszy orkiestrowy sztab działa                  
w Teatrze Miejskim (ul. Bema 26). W dniu 
finału będzie można podziwiać tam występy 
muzyczne i taneczne. W foyer teatru dzia-
łać będzie sklepik z gadżetami oraz loteria 
fantowa. Wszystko ruszy od godz. 12.00. 

W programie:
- godz. 12.00 - na parkingu przy Teatrze 

Miejskim odbywać się będzie pokaz odgór-
nej metody palenia w piecu. Gdyńscy straż-
nicy miejscy zaprezentują jak bezpiecznie, 
poprawnie i wydajnie korzystać z domowych 
pieców, w taki sposób, aby nie narażać na 
niebezpieczeństwo siebie i innych, a także 
nie zanieczyszczać powietrza. 

- godz. 13.00 - występ modych talentów 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. 

- godz. 14.45 - wystąpią studenci Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. 

- godz. 15.30 - parkiet rozgrzeją pokazy 
taneczne Studia Tańca FEST, 

- godz. 16.15 - zaprezentuje się Studio 
Edukacji Muzycznej IMPRESJA. 

- godz. 14.00-15.00 -  będzie można z ko-
lei zajrzeć do samochodów Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej oraz Policji (na parkingu przy 
Teatrze Miejskim), 

- godz. 18.00 - główny punktem programu 
będzie licytacja prowadzona przez prezy-
denta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz 
pełnomocnika prezydenta Gdyni ds. rodziny 
Beatę Szadziul. 

Na licytację trafiły już m.in.: 
- torty „orkiestrowe” z Cukierni UMAM,
- vouchery na lot szybowcem, samolotem, 

paralotnią i lot akrobacyjny z zespołem Syd-
ney Charles Display Team podczas Gdynia 
Aerobaltic 2018, 

- rejs szybką łodzią hybrydową typu RIB,
- vouchery na szkolenie off-road, wypra-

wę quadami,
- kolacja w najlepszych gdyńskich re-

stauracjach,
- szkolenia samochodowe, 
- rejs promem Stena Line,
- zaproszenia/karnety na najważniejsze 

wydarzenia kulturalne Gdyni - Open`er, Fe-
stiwal Polskich Filmów Fabularnych, Ladies` 
Jazz Festival, Globaltica, 

- zaproszenia na koncert Dire Straits               
w Gdynia Arenie.

Sztab In gremio 
w Centrum Riviera

(ul. K. Górskiego 10)

Równie bogato prezentuje się program 
kolejnego gdyńskiego sztabu, którego siedzi-
bą będzie Centrum Riviera (ul. K. Górskiego 
10). Początek atrakcji już o godz. 10.00. Od 
południa na orkiestrowej scenie odbędą się 
licytacje oraz koncerty. Gwiazdą wieczoru 
będzie Natalia Szroeder, która zaśpiewa                                                                      
o godz. 17.00. Wystąpią też: Joanna Knit-
ter z zespołem (o godz. 13.00), Ortalion                       
(o 14.00), Lanberry (godz. 15.00), grupa 
perkusyjna Ambershire (o 18.45), a także 
Szkoła Tańca Irlandzkiego ISTA (o 12.15). 
Zaprezentują się również gdyńskie Cheer-
leaderki. 

Dodatkowo, od godz. 10.00 do godz. 
19.00, na terenie centrum działać będą 
strefy z wieloma innymi atrakcjami. Będzie 
można spotkać rekonstruktorów, którzy wcie-

lają się w postacie z „Gwiezdnych wojen”                               
w licencjonowanych strojach. Pojawią się 
tam bohaterowie wszystkich odcinków sagi. 
Na specjalnej ściance będzie można zrobić 
sobie z nimi zdjęcie. Znajdzie się tam też 
quad, przerobiony na pojazd z „Gwiezdnych 
wojen”. 

Inne atrakcje to: szczudlarze, stoisko 
druku 3D, przygody z Angry Birds, strefa gier, 
strefa sportu, czy też strefa dla dzieci – gdzie 
czekać będą atrakcje plastyczne, logiczne               
i architektoniczne. 

Będzie również można zrobić podsta-
wowe badania lekarskie i zwiedzić karetkę, 
a także wziąć udział w kiermaszu i loterii 
fantowej WOŚP. 

A tradycyjnie o godz. 20.00 wysłane zo-
stanie „Światełko do Nieba” - na parkingu 
pomiędzy Halą Gdynia Arena a Centrum 
Riviera.

Sztab YMCA Gdynia
(ul. Żeromskiego 26)

Trzeci gdyński sztab - w YMCA Gdynia 
(ul. Żeromskiego 26) – pomaga w organi-
zacji niezwykłego przejazdu rowerowego. 
Jego uczestnicy  wyruszą z Sopotu do 
Gdyni pod hasłem „Na rowerach dla Or-
kiestry (Mikołaje na rowerach 2018)”. Start 
o godz. 12.00 sprzed Ergo Areny. Dalej 
pojadą Drogą Zieloną, al. Niepodległości, 
al. Zwycięstwa i Świętojańską, a następnie 
skręcą na skwer Kościuszki i al. Jana Pawła 
II dojadą do Wydziału Nawigacji Akademii 
Morskiej w Gdyni. Tam kończy się trasa. 
Szczegóły na temat przejazdu można zna-
leźć na stronie https://www.facebook.com/
events/2035652620043397/.

Ponadto sztab prowadzi też aukcje na 
portalu Allegro na koncie GdyniadlaWOSP: 
www.gdyniadlaorkiestry.pl/

Na licytacji znalazły się m.in.:
- gotowanie i kolacja z Robertem Biedro-

niem i Magdą Gessler,
- bursztynowy naszyjnik Barbary No-

wackiej,
- unikatowy miód z 1988 roku,
- rękawice bokserskie turniejowo - tre-

ningowe Andrzeja Palacza i rękawice                        
z podpisem Piotra Siegoczyńskiego,

- kalendarz z autografem Kuby Błasz-
czykowskiego.

Wszystkie gdyńskie sztaby wciąż przyj-
mują przedmioty na licytacje. Jeśli ktoś w 
ten sposób chce pomóc wystarczy, że zgłosi 
się do jednego z nich poprzez profile na 
Facebooku: 

- facebook.com/GdyniadlaOrkiestry,
- https://pl-pl.facebook.com/WOSPTe-

atrMiejskiGdynia/,
-  h t t p s : / / p l - p l . f a c e b o o k . c o m /

Sztab-WO%C5%9AP-In-gremio-Gdy-
nia-251918558203765/  

lub mailowo: 
- wosp.gdynia.teatr@gmail.com, 
- alicja@gdyniadlaorkiestry.pl, 
- radyko@gla.edu.pl. 
Przyjmowany jest każdy rodzaj wsparcia, 

od rzeczy na licytację, po ciepłe napoje dla 
wolontariuszy.

Pozostałe atrakcje

Poza sztabami, w mieście będą też jesz-
cze inne atrakcje. 

W godz. 10.30-19.30, funkcjonować 

będzie linia trolejbusowa 026. Numer 
nawiązuje do 26. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i trasy przez Orłowo, 
obsługiwanej na co dzień m.in. linią 26. 

Trolejbus będzie jeździć na trasie: 
- Gdynia Dworzec Główny PKP, 
- Wójta Radtkego, 
- Świętojańska, 
- al. Marsz. Piłsudskiego, 
- Władysława IV, 
- al. Zwycięstwa, 
- al. Niepodległości, 
- Sopot Reja.  
Z Sopotu do Gdyni zamiast ul. Wójta 

Radtkego, do Dworca Głównego dojedzie 
ul. Jana z Kolna i przez plac Konstytucji.  

Kursy na tej linii będą wykonywane przez 
pojazdy zabytkowe. Przejazd tymi trolejbu-
sami będzie bezpłatny dla pasażerów. W 
pojazdach wolontariusze będą prowadzić 
zbiórkę dobrowolnych datków na rzecz 
WOŚP. 

Linia 026 jest współorganizowana przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbuso-
wej w Gdyni, Pomorskie Stowarzyszenie 
Sympatyków Transportu Miejskiego i Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zagra też Akademia 
Morska w Gdyni. W godz. 12.00-16.00 w 
budynku Wydziału Nawigacji (al. Jana Pawła 
II 3) czekać będą atrakcje. To symulator 
manewrowy, na którym studenci uczą się 
m.in. manewrowania statkiem. A o pełnym 
godzinach odbywać się także będą pokazy w 
planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego. 

W Dziennym Domu Pomocy Społecz-
nej (ul. Gen. Maczka 1), w godz. 9.00-14.00, 
odbędzie się „Granie na Maczka”. 

W programie: 
- koncert uczniów Szkoły Muzycznej 

„Concertino” z Gdyni, 
- występy muzyczno-wokalne oraz ta-

neczne Akademii Muzyki Rozrywkowej 
z Gdyni, 

- pokaz Jasełek w wykonaniu seniorów,
- występ przedszkola nr 19, 
- kiermasz prac, loteria, 
- licytacja gadżetów WOŚP, 
- domowa kawiarenka oraz inne atrakcje.
Natomiast w Centrum Kultury i Rozryw-

ki Gdynia Waterfront, w godz. 10.00-22.00, 
będzie można zobaczyć pokazy taneczne                 
i sportowe oraz występy grup dziecięcych. 
Na scenie zagra zespół Detko Band,                                                                            
a gwiazdą wieczoru będą Trubadurzy, którzy 
wystąpią o godz. 17.00.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 
godz. 11.00 grać będzie również w Centrum 
Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja 27-31. 

W programie:
- godz. 11.30 - koncert chóru „Kamerton”,
- godz. 12.00 - 13.30 „Srebrne talenty” - 

możliwość prezentacji muzycznej,
- godz. 14.00 - koncert chóru „Gdynianki”,
- godz. 15.00 - pokaz mody grupy „Styli-

zacja - Szycie - Pasja” prowadzonej przez 
Teresę Sokołowską,

- godz. 16.00  -  występ zespołu muzycz-
nego z Klubu Seniora Północ „Ale Babki”,

17.00 - występ uczestników zajęć studia 
Artystycznego MUZA - „Młode Talenty”,   

- ok. godz. 18.00 - zakończenie.
Orkiestra grać będzie także w Centrum 

Handlowym Batory, Klif i Szperk.

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Już za nieco ponad tydzień, 14 stycznia, wystartuje wielkie granie. 
Jak co roku cel zbiórki jest szczytny. Tym razem zebrane środki zostaną przeznaczone na wyrównanie szans w leczeniu nowo-
rodków. Orkiestrowe granie nie ominie Gdyni. W mieście działają trzy główne sztaby, które na finał przygotowały wiele atrakcji.
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Centrum Kultury zaprasza:
- 12.01 o godz. 19.30 i 14.01 o godz. 

16.30 na spektakl „Psiunio” w reż. Grzego-
rza Chrapkiewicza.

„Psiunio” to tragikomedia, która dzięki hu-
morystycznym dialogom i brawurowej grze 
aktorów obnaża słabości związku pomiędzy 
kobietą a mężczyzną oraz przedstawia rela-
cje międzyludzkie w zupełnie nowym świetle. 
Występują: Marta Kalmus-Jankowska, 
Piotr Jankowski i Tomasz Sapryk.

Bilety: 35/30 zł. 
- 13.01 o godz. 17.00 i 19.30 na spektakl 

„Zacznijmy jeszcze raz” w reż. Tomasza 
Sapryka (Gdyńskie Centrum Filmowe, Sala 
Warszawa).

 Podobno w życiu najważniejsze są wiara, 

nadzieja, miłość i… uśmiech. Wszystko to 
odnajdziecie w spektaklu „Zacznijmy jeszcze 
raz”. Komedii specjalnie napisanej przez Olę 
Wolf dla dwojga aktorów – Tomasza Sapry-
ka i Aldony Jankowskiej. To sztuka o nas… 
bardzo bliska polskiemu widzowi, ciepła                                                                   
i mądra. Pewnie o tym, że zawsze (chociaż 
wstyd, cierpi nasze ego i nie wiadomo od 
czego zacząć) warto podjąć walkę o kogoś 
kto nas kocha… z wzajemnością.

Bilety: 40/35 zł. 
- 15.01 o godz. 18.00 na premierę spek-

taklu „Iwan – carski syn” w reż. Konrada 
Szachnowskiego. 

Po raz pierwszy Centrum Kultury w Gdyni 
zaprasza na spektakl lalkowy dla dzieci! 
Sztuka oparta na motywach baśni rosyjskich. 

Z carskiego ogrodu giną jabłka, które sły-
ną z urody i smaku na całym świecie. Zroz-
paczony Car chce wysłać jednego ze swoich 
trzech synów na poszukiwania Żar-Ptaka, 
który okrada ogród. W drogę postanawia 
wyruszyć najmłodszy syn – Iwan. Podczas 
podróży przeżywa wiele pasjonujących i mą-
drych przygód. Opowieść o przyjaźni, miłości 
i walce ze złem. Bajka w inteligentny sposób 
żongluje znanymi motywami z baśni, które 
nabierają nowego znaczenia, bawią i jedno-
cześnie zaskakują. Kolejne pokazy: 16.01                                                                              
o godz. 9.00 i 18.00, 17.01 o godz. 9.00.

Bilety: 25 zł.
Więcej informacji na www.ckgdynia.pl.

Centrum Kultury proponuje

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 
(ul. Bema 26) zaprasza: 

- 12 i 13 stycznia na komedię małżeńską 
Floriana Zellera „Prawda” w reżyserii Zbi-
gniewa Rybki.

„Gdyby z dnia na dzień ludzie przestali 
się okłamywać, nie ostałaby się na ziemi 
ani jedna para. I w pewnym sensie byłby to 
koniec cywilizacji” - twierdzi Michał (Szymon 
Sędrowski) jeden z bohaterów „Prawdy”. 

Na zimno kłamie więc również jego żona 
- Laura (Monika Babicka), jego kochanka 
i żona Pawła - Alicja (Agnieszka Bała)                                 
i Paweł, przyjaciel Michała (Maciej Wizner). 
To prawdziwie mistrzowski koncert na cztery 
postaci i osiem rąk, w którym tylko pozornie 
dyrygentem jest Michał. Słuchając tego no-
torycznego kłamcy zastanawiamy się, czy 
prawda ma w ogóle rację bytu? 

Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

Dzieje się w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach        
w całym mieście.

- 12 stycznia Biblioteka z Pasją                           
(al. Zwycięstwa 96/98, PPNT, bud. I) zapra-
sza na prelekcję „Jak pisarze i scenarzyści 
powinni tworzyć bohaterów LGBTQ+”, którą 
o godz. 17.00 wygłosi Karolina z bloga Geek 
Kocha Najmocniej.

- 13 stycznia o godz. 14.00 Biblioteka 
z Pasją zaprasza młodzież w wieku 14-18 
lat na warsztaty aktorskie, które poprowadzi 
Staś Kostanek – jak sam o sobie mówi, 
aktor amator, m.in. członek Grupy Teatralnej 
Off przy Teatrze Muzycznym. Zgłoszenia 
drogą mailową pasja@bibliotekagdynia.pl.

- 15 stycznia Biblioteka Oksywie (ul. 
Podchorążych 10 A) zaprasza o godz. 17.30 

na spotkanie z autorami pierwszej biografii 
Anny Przybylskiej pt. „Ania”: Grzegorzem 
Kubickim i Maciejem Drzewickim – dzien-
nikarzami dwukrotnie nominowanymi do 
nagrody Grand Press w kategorii Wywiad, 
wyróżnionymi przez Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich w konkursie im. Stefana 
Żeromskiego, autorami biografii Dariusza 
Michalczewskiego. W trakcie spotkania 
będzie można zakupić książkę i otrzymać 
autografy.

Biblioteka Chylonia (ul. Op. Hackiego 
33) zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat 16 
stycznia o godz. 17.00 na warsztaty literac-
ko-plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W programie czytanie książki Zofii Stanec-
kiej „Basia i Dziadkowie” oraz wykonywanie 
z dziećmi laurek dla babć i dziadków.

Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Dominika 
3) zaprasza dzieci powyżej 3. roku życia 16 
stycznia o godz. 17.00 na wspólne czytanie 
bajek wyświetlanych za pomocą starego 
projektora w ramach cyklu „Bajki z metra”.

- 18 stycznia Biblioteka z Pasją (al. 
Zwycięstwa 96/98, PPNT, bud. I) zaprasza 
o godz. 18.00 na niezwykły koncert Alex 
& Friends, podczas którego wystąpią Alex 
Kuznetcov oraz inni młodzi, utalentowani 
muzycy z całego świata.

Biblioteka Chylonia (ul. Op. Hackiego 
33) zaprasza 18 stycznia o godz. 17.00 
na spotkanie podróżnicze, podczas którego 
Ewa Naczka przybliży uroki Czarnogóry.

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

Po świątecznej przerwie Teatr Gdynia 
Główna wraca z nowym repertuarem.                
W najbliższym czasie przewidywane są 
trzy nowe premiery.

Pierwsza to gościnne przedstawie-
nie „Dobroć nasza dobroć” Teatru Wiczy                            
w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego, 
które odbędzie się 2 i 3 lutego o godz. 19.00. 
Następnie dwa nowe spektakle w reżyserii 
Ewy Ignaczak: „Pieczeń dla Amfy” Salci 
Hałas oraz „Wesele” S. Wyspiańskiego.

Ponadto powracają niedzielne spektakle 
dla najmłodszych widzów w ramach Stacji 

Bajek (w każdą niedzielę o godz. 12.00). W 
programie m.in.: „Dzielny kapitan Ahaba” 
insp. Moby Dickiem Hermana Melville’a, 
„Abecadło wcale z pieca nie spadło” inspi-
rowane tekstami Tuwima i W. Chotomskiej 
a także „Czerwony Kapturek” w autorskiej 
wersji Piotra Srebrowskiego i „Bajka o 
księciu Pipo” Pierre’a Gripariego. Nie 
zabraknie także „Burmistrza” Małgorzaty 
Sikorskiej-Miszczuk.

Szczegóły i repertuar www.teatrgdynia-
glowna.pl.

Teatr Gdynia Główna rozpoczyna sezon

Laboratorium Innowacji Społecznych 
(al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVA, wej-
ście od ul. Stryjskiej) zaprasza w środę, 
17 stycznia o godz. 17.00 na wykład 
autorki książek o Gdyni, Małgorzaty 
Sokołowskiej, zatytułowany „Kobiety, 
które tworzyły Gdynię lat 20. i 30. – le-
karki, akuszerki, dziennikarki, dyrektorki, 
kupczynie, artystki” – z cyklu „Gdynia 
Nieznana”.

Praca chwilami wręcz detektywistyczna 
wydobywa z niebytu i niepamięci niemało 
aktywnych, zaangażowanych i mądrych pań.

Wstęp wolny.

Kobiety, które tworzyły 
Gdynię

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-
prasza w sobotę, 13 stycznia o godz. 
16.00 na spotkanie poświęcone historii, 
kulturze oraz polskim śladom w Ameryce 
Łacińskiej. W wydarzeniu weźmie udział 
dr Krzysztof Smolana oraz dr Michał Dan-
kowski i dr Nora Orłowska, autorzy książ-
ki „Dzieje i kultura. Ameryka Łacińska". 

Spotkanie skierowane jest do licealistów, 
studentów, podróżników i wszystkich pasjo-
natów historii i kultury tego odległego, ale 

niezmiennie fascynującego kontynentu.
Rozmowę poprowadzi dr Rafał Raczyń-

ski z Działu Historyczno - Badawczego 
Muzeum Emigracji w Gdyni. Na spotkaniu 
zostanie również zaprezentowana mono-
grafia naukowa „Polacy i ich potomkowie                    
w Ameryce Łacińskiej". Publikacja jest 
rezultatem międzynarodowej konferencji 
naukowej „Polacy i Polonia  w Ameryce Ła-
cińskiej: przeszłość i teraźniejszość", która 
odbyła się w Muzeum Emigracji w 2016 roku.

Ameryka Łacińska. Dzieje. Kultura. Polonia

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza w sobotę, 20 stycznia o godz. 12.00 
do Domku Żeromskiego na radiowe spo-
tkanie z fragmentem historii Gdyni. 

Wojciech Fułek, sopocki pisarz i sce-
narzysta, autor wielu sztuk, zrealizowanych           
w Teatrze Polskiego Radia, tym razem napi-
sał specjalnie dla Radia Gdańsk słuchowisko 
„Kuferek”, którego akcja dzieje się głównie            
w Gdyni. Wnuczka odnajduje w kuferku swo-
jej babci stare dokumenty, które – ukrywane 
przez lata – przywołują rodzinne dziedzic-
two, wywołują duchy przeszłości i skłaniają 
do refleksji. W roli głównej aktorka Teatru 
Wybrzeże Krystyna Łubieńska, reżyseria 
Henryk Rozen.

Premiera odbyła się na antenie Radia 
Gdańsk 1.11 ub. roku. 

Wstęp wolny na spotkanie. 
Wejście od ul. Zacisznej. 
Pełny tekst słuchowiska dostępny na 

www.wybrzeze24.pl/teatr/kuferek-slucho-
wisko.

Słuchowisko                     
z Gdynią w tle
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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 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt Animals. 

Z Ciapkowa do ludzi

***
Schronisko mieści się przy ul. Ma-

łokackiej 3a, tel. 58 622 25 52, e-mail: 
schronisko@ciapkowo.pl. Jest otwarte 
w godz. 11.00-17.00/16.00/15.00 (pon-pt/
sob/niedz). Zwierzę może adoptować osoba 
pełnoletnia. Na podstawie dowodu osobiste-
go spisywana jest umowa adopcyjna. Psy 
są zaszczepione, wydawane z książeczkami 
zdrowia. Cennik adopcji zwierząt: psy do ½ 
roku – 60 zł, psy powyżej ½ roku – 80 zł, psy  
w typie psa rasowego – 150 zł, psy rasowe z 
rodowodem – 350 zł, psy powyżej 8 lat – 30 
zł, koty do ½ roku – 20 zł, koty powyżej ½ 
roku – 50 zł. 

Uwaga! Kiedy znajdziesz bezdomnego 
psa (lub inne zwierzę), zgłoś to Straży Miej-
skiej – dzwoń pod bezpłatny numer 986. 
Gdy znajdziesz błąkającego się psa z za-
wieszką „Pies w wielkim mieście”, zadzwoń 
pod numer 58 668 84 80 i podaj numer na 
zawieszce – pracownicy Urzędu Miasta 
skontaktują Cię z właścicielem psa. Kontakt 
w sprawie adopcji pod numerem 58 622 25 
52 lub e-mailem: schronisko@ciapkowo.pl. 

Gordon to bardzo sympatyczny i przyja-
cielski psiak, który trafił do schroniska po tym 
jak błąkał się po trasie S7 w kierunku Jantara. 
Został złapany przez ludzi przejeżdżających 
trasą, po czym przewieziony do Gdyni. 
Niestety Państwo, którzy znaleźli Gordona 
nie mogli dać mu domu. Czy psiak został 
porzucony? Być może był mieszkańcem 
okolic? Nie znamy przeszłości Gordona. Do 
schroniska trafił zaniedbany, ze skołtunioną 
sierścią. Psiak potrzebuje domu bez innych 
zwierząt. Gordon w stosunku do ludzi jest 
bardzo przyjacielsko nastawiony. To bardzo 
miły, energiczny kawaler, który szuka okazji, 
aby człowiek go przytulił, pogłaskał. Gordon 
uwielbia długie, piesze wycieczki. Bardzo 
ładnie chodzi na smyczy. Nie znany jest 
jego stosunek do małych dzieci, ale można 
sądzić, że wspaniale odnajdzie się jako 
kompan do wspólnych zabaw ze starszymi 
dziećmi. Przyjdź do schroniska i poznaj 
Gordona. Może to właśnie na Ciebie czeka?

5 stycznia br. w Urzędzie Marszałkow-
skim podpisano umowę o dofinansowa-
nie na odnowienie niebieskiego szlaku 
rowerowego w Trójmiejskim Parku Kra-
jobrazowym. Gdynia jest partnerem tego 
przedsięwzięcia. Celem inwestycji jest 
modernizacja istniejących nawierzchni 
ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie 
oznakowania tych tras.

Długość szlaku wraz z łącznikami na 
terenie Gdyni wynosi 30 km (w Gdańsku 
40, w Sopocie 9). Odnowione zostaną te 
odcinki, które dzisiaj są trudne do pokonania 

na rowerze. W ciągu dwóch lat dotychczaso-
we grząskie fragmenty zostaną zastąpione 
nawierzchnią żwirową. Założono, że projekt 
nie może skutkować zasadniczą ingerencją 
w tereny leśne. Na całej długości szlak zosta-
nie odpowiednio oznakowany. Trasa będzie 
tak wykonana, aby ochronić bogactwo fauny 
i flory TPK, w tym siedliska licznych płazów.

Dofinansowanie unijne całego projektu 
wartego 12 mln zł wynosi 5 mln zł. Wartość 
projektu w części gdyńskiej to 3,74 mln zł 
w tym dofinansowanie ze środków unijnych 
1,55 mln zł.

Modernizacja niebieskiego szlaku rowerowego                 
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Firma dostarczy czternaście trolejbusów 
standardowych o długości 12 m, szesna-
ście przegubowych o długości 18 m i 21 
zestawów nowych baterii trakcyjnych wraz 
z montażem. Pierwsze z nich powinniśmy 
zobaczyć na gdyńskich ulicach we wrze-
śniu 2018 roku. Gdynia, w której trolejbusy 
stały się rozpoznawalnym znakiem jakości 
w dziedzinie ekologicznego transportu, 
będzie mogła zastąpić na niektórych liniach 
autobusy właśnie trolejbusami. Dzięki bate-
riom będą one w stanie jeździć po trasach 
pozbawionych sieci trakcyjnej. Nowe trolej-
busy będą wyposażone w klimatyzację, będą 
dostępne dla osób z dysfunkcjami ruchu,                                                  
a dzięki dużym i wyraźnym wyświetlaczom 
i wewnętrznym kamerom, zwiększy się  
bezpieczeństwo pasażerów. Nowe przegu-
bowce, których do tej pory nie widzieliśmy 
na gdyńskich ulicach, zabiorą prawie dwu-
krotnie więcej osób niż pojazd standardowy, 
a koszty ich eksploatacji są porównywalne.

Szansą na modernizację taboru okazały 
się środki unijne z Programu Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, które pokryją 
około 75% kosztów zakupu nowego taboru. 

Natomiast przetarg na autobusy musi zo-
stać unieważniony. Jedyna oferta firmy MAN 
Trucks&Bus Polska na zakup 55 autobusów 
przekroczyła zakładany budżet prawie o 13 
mln zł netto. Firma zaoferowała zakup pojaz-
dów za 75.359.760 zł netto, przy zakładanej 
przez zamawiającego kwocie 62.260.000 
netto. Miasto nie zdecydowało się na zakup 
na takich warunkach, zwłaszcza że w porów-
naniu do ofert uzyskanych przez inne polskie 

samorządy, kwota ta była bardzo wysoka.
- Chcemy mieć najlepsze autobusy w 

Polsce, ale też chcemy zawalczyć o lepszą 
cenę. Mamy nadzieję, że to się uda, jest dość 
czasu, by bezpiecznie powtórzyć procedury 
nie tracąc dotacji. Dbamy jednak o komfort 
pasażerów, a także o czyste powietrze w 
mieście. W pierwszej kolejności kupujemy 
trolejbusy, które zastąpią 20 wysłużonych, 
przerobionych z autobusów Mercedes O 
405N, z lat 1993-1998. Tym samym, pomimo 
trudności, ekologiczna flota trolejbusów w 
naszym mieście znacząco odmłodnieje – ko-
mentuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. 

Ponowny przetarg zostanie ogłoszony 
w lutym. Nie zostaną zmienione parametry 
techniczne pojazdów, bo jakość pozostaje 
priorytetem. 

Inwestycje w ekologiczny transport 
publiczny na tym się nie kończą. Gdynia 
jest jednym z 26 polskich miast, współpra-
cujących w ramach rządowego programu 
„Bezemisyjny transport publiczny”. Celem 
programu jest umożliwienie samorządom i 
spółkom komunikacyjnym zakupu autobu-
sów nowej generacji, zasilanych energią 
elektryczną lub wodorem. Gdynia ma szansę 
na zakup nawet 51 pojazdów do 2023 roku, a 
wcześniej aktywnego uczestnictwa w testach 
takich pojazdów. Już jednak w najbliższej 
perspektywie, w ramach programu GE-
PARD, Gdynia może kupić 6 nowoczesnych 
autobusów elektrycznych z 40% dofinanso-
waniem z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdynia kupi 30 trolejbusów, 
na autobusy powtórny przetarg - c.d. 

To dobra wiadomość dla rowerzystów. 
Właśnie rozstrzygnięto przetarg na budo-
wę odcinka w ramach trasy rowerowej 
R-10. Chodzi o fragment wzdłuż parku 
Plymouth od ul. Partyzantów do ul. Bema 
oraz od ul. Tetmajera do bulwaru. Zadanie 
za blisko 7 mln złotych zrealizuje konsor-
cjum firm WPRD Gravel oraz PW Elgrunt.

W ramach prac budowalnych zostanie 
wykonane połączenie trasy rowerowej, od 
skrzyżowania ul. Partyzantów do bulwaru 
Nadmorskiego. Zostanie wybudowana droga 
rowerowa, wyznaczone zostaną pasy rowe-
rowe o łącznej długości 630 m, powstanie 
„rondo” rowerowe łączące istniejącą trasę 
rowerową wzdłuż bulwaru z al. Marsz. Pił-
sudskiego, miejsce odpoczynku dla rowe-
rzystów wraz z toaletą. Wszystkie te prace 
są częścią projektu współfinansowanego ze 
środków unijnych. Przy okazji przebudowy 
ulic, ze środków gminnych rozbudowana 
zostanie również pętla autobusowa przy    

ul. Tetmajera.
- Istniejąca ścieżka z kostki betonowej 

przy al. Marsz. Piłsudskiego zostanie nieba-
wem zastąpiona nawierzchnią bitumiczną w 
ramach oddzielnego zadania Zarządu Dróg i 
Zieleni. Wszystkie inne odcinki trasy R-10 są 
już zaprojektowane, teraz czas na realizację 
- mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezy-
denta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

Zgodnie z umową podpisaną w czwartek 
11.01.2018 r., plac budowy zostanie przeka-
zany wykonawcy w najbliższy poniedziałek 
15 stycznia. Wszystkie prace powinny za-
kończyć się w pierwszej połowie września br.

Kwota kosztorysowa zadania: 4 724 
787,35 zł. 

Oferta całościowa: 6 695 598,23 zł. 
3 301 tys. zł - koszt budowy trasy ro-

werowej – projekt współfinansowany ze 
środków UE.

3 394 tys. zł – koszt budowy pętli autobu-
sowej – środki własne gminy.

Rusza rozbudowa trasy rowerowej R-10

W sobotę 13 stycznia od godz. 12.00 
na parkingu za Szkołą Podstawową nr. 6 
przy ul. Cechowej na Obłużu odbędzie się 
pokaz odgórnej metody palenia w piecu. 

Gdyńscy strażnicy miejscy pokażą jak 
bezpiecznie, poprawnie i wydajnie korzystać 
z domowych pieców, w taki sposób aby nie 
narażać na niebezpieczeństwo siebie i in-
nych, a także nie zanieczyszczać powietrza.

Strażnicy uczą                    
jak palić w piecu
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Styczeń w Muzeum Miasta Gdyni

Wystawy
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza:
- na wystawę „Luter w Gdyni?” oraz 

wydarzenia towarzyszące. Ekspozycja ma 
m.in. przywrócić pamięć o mieszkających 
niegdyś na terenach Gdyni ewangelikach 
i być pretekstem do bliższego poznania 
kościołów protestanckich i zasad ich wiary. 

Wystawa potrwa do 25.02.2018 r.
- na wystawę „Widzialne, niewidzialne. 

Fotografie Tadeusza Wańskiego” - jedne-
go z najważniejszych artystów związanych                  
z Gdynią w XX wieku.

Wystawa potrwa do 4.03.2018 r.
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.

***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-

prasza do zwiedzania wystawy stałej, która 
przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od 
wieku XIX do czasów współczesnych. Wśród 
wielu atrakcji goście znajdą kilkumetrową 
multimedialną instalację globu poświęconą 
polskiej obecności na świecie. 

***
Towarzystwo Miłośników Gdyni za-

prasza na jubileuszową wystawę malarstwa              
i fotografii prac członków Koła Plastyków 
im. W. Szczeblewskiego zorganizowaną    
z okazji 25-lecia koła w siedzibie TMG,                   
ul. Władysława IV 51.

Wystawa czynna do 15.01.2018 r.
***

Parafia św. Antoniego z Padwy                       
w Gdyni oraz Franciszkanie (Wzgórze 
św. Maksymiliana M. Kolbego) zapraszają 
na wystawę o św. Maksymilianie M. Kolbe 
- życie, działalność i świadectwo o Jezusie. 
Wystawa do oglądania w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej, Matki Nadziei i św. 
Maksymiliana M. Kolbego w Gdyni, w godz. 
6.00 - 19.00.

***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 36/2)

zaprasza na wystawę prac uczestników 

warsztatów malarstwa olejnego pod kierun-
kiem Marty Kapuścińskiej. Swoje prace 
prezentują: Hubert Brylowski, Alicja Fol, 
Maria Fontańska, Romana Gajewska, 
Teresa Gierszewska, Maria Januszko, 
Krystyna Jentkiewicz, Rozalia Kunysz, 
Aldona Olańczuk, Alicja Perkowska, 
Elżbieta Potrykus, Maria Siekierzyńska, 
Larysa Suchodolskaya-Tomczak. 

Wystawa czynna: pon.-pt. w godz. 9.00 
– 19.00.

***
Wydział Sztuki Nowych Mediów Pol-

sko-Japońskiej Akademii Technik Kom-
puterowych, Koło Naukowe Animacji 
Wydarzeń Artystycznych AWA, Galeria 
Debiut przy Zespole Szkół Plastycznych 
w Gdyni oraz uczestnicy wystawy: Kata-
rzyna Gnacińska, Tomasz Konopczyński, 
Marcin Oleksak, Patryk Liss zapraszają na 
wystawę „My name is Human”. 

Prezentuje ona cztery dyplomy licencjac-
kie Wydziału Sztuki Nowych Mediów (Gra-
fika) Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych w Gdańsku zrealizowane 
pod kierunkiem prof. PJATK dr hab. Beaty 
Cedrzyńskiej. 

Wystawa czynna do 21.01 w Galeriii 
Debiut (ul. Orłowska 8) we wtorek w godz.  
9.00-15.00, środę, czwartek, piątek w godz.  
9.00-16.00, sobotę, niedzielę w godz. 11.00-
16.00. Wstęp wolny.

***
Centrum Arrupe zaprasza na otwarcie 

wystawy „Rozstrzelany świt” 12 stycznia           
o godz. 18.00 do Zespołu Szkół Jezuitów 
przy ul. Tatrzańskiej 35. Wstęp wolny.

Wystawa fotografii obrazuje wydarzenia    
w Syrii i Iraku. Fotoreporter Piotr Apoli-
narski opowie o swoich wyprawach do 
obszarów objętych konfliktem oraz obozów 
dla uchodźców w Libanie i Iraku. 

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza na wernisaż wystawy 
malarstwa Jerzego Edwarda Stachury „Sa-
motność żeglowania”, który odbędzie się 16 
stycznia o godz. 18.00 w Małej Galerii im. 
admirała floty Andrzeja Karwety. 

Wystawa czynna do 9 lutego w godz. 
8.00-15.00 oraz w soboty i niedzielę na 
życzenie. Wstęp wolny.

***
Dyrekcja oraz  Społeczność Gdyńskiej 

Szkoły Społecznej zapraszają na trzecią 
wystawę przeglądową twórczości dzieci 
i młodzieży Gdyńskiej Szkoły Społecznej 
„Stawiam kroki milowe zamaszyste jak 
świat ”. Wystawa połączona z wieczorkiem 
literacko-muzycznym odbędzie się w piątek 
19 stycznia o godz. 17.00 w Gdyńskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 
Maja 27/31).

Wystawa czynna: pon.-pt. w godz. 9.00-
19.00 od 19 stycznia do 15 lutego.

***
Wypożyczalnia Centralna (ul. Abrahama 

60) zaprasza do oglądania wystawy fotogra-
ficznej „Nadmorskie opowieści”. Ekspozycję 
zdjęć w morskim klimacie zorganizował Klub 
Miłośników Fotografii działający przy YMCA 
Gdynia w ramach Akademii Srebrnego 
Wieku. Wystawę oglądać można w oknach 
wystawowych biblioteki do 8 lutego.

***
Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-

sza w niedzielę 21 stycznia o godz. 14.00 do 
Domku Żeromskiego na wernisaż wystawy 
fotograficznej „Tatry Klasycznie”. Jej auto-
rem jest mistrz fotografii Zygmunt Besler, 
członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdynianin. Podczas spotkania autor opowie 
o swoich podróżach i plenerach, które za-
owocowały niezwykłej urody fotografiami 
krajobrazowymi.

Wstęp wolny (wejście od ul. Zacisznej).

Muzeum Miasta Gdyni już od stycznia 
zaskoczy wszystkich odwiedzających 
nowymi, nietuzinkowymi pomysłami, a 
także zapewni solidną dawkę historii. 
Edukacyjna zabawa dla całej rodziny 
gwarantowana! 

Oto wybrane styczniowe propozycje 
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czar-
nego 1):

19 stycznia o godz. 13.00 – „Muzealne 
zmysły: Pierwsze kroki” – zajęcia rozwojowe 
dla niemowląt z opiekunem,

20 stycznia o godz. 11.00 – „Pokład: 
Utrwal wspomnienia” – rodzinne warsztaty 
fotograficzne,

20 stycznia o godz. 14.00 – Oprowadza-
nie kuratorskie po wystawie „Luter w Gdyni?” 
dla osób z niepełnosprawnością wzroku,

21 stycznia o godz. 14.00 – Opro-
wadzanie kuratorskie po wystawie „Luter                           
w Gdyni?”,

24 stycznia o godz. 10.30 – „Płetwal 
błękitny” – czytanie w muzeum dla dzieci     
w wieku 2+ z opiekunem, 

24 stycznia o godz. 17.00 – „Zarys” – 
pracownia rysunku i malarstwa - warsztaty,

25 stycznia o godz. 12.00 – „Historia 
sztuki od podstaw: Zamęt i sprzeczność. 
Architektura włoskiego baroku” – wykład 
dla Seniorów,

25 stycznia o godz. 18.00 – „Polska 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdyni 
w latach 1931-1939” – wykład dr. Jerzego 
Domasłowskiego,

26 stycznia o godz. 18.00 – „Kilome-
try – spotkania wokół podróży: Z Polski na 

kraniec świata – piesza droga do Santiago 
de Compostela” – spotkanie z Ireneuszem 
Myszką,

28 stycznia o godz. 14.00 – Oprowadza-
nie kuratorskie po „Widzialne niewidzialne. 
Fotografie Tadeusza Wańskiego”,

30 stycznia o godz. 10.00 – „Ferie                   
w Muzeum: Luter czyli kto?” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci,

31 stycznia o godz. 10.00 – „Ferie                 
w Muzeum: Kim jest pastor?” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci.

Strona internetowa: www.muzeumgdynia.
pl. Na warsztaty ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc obowiązują zapisy: e-mail 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie 
58 662 09 35/36/37.

Centrum Nauki Experyment (aleja 
Zwycięstwa 96/98) zaprasza:

- dorosłych w niedzielę, 21 stycznia na 
kolejną odsłonę Science Cafe. Tym razem 
tematem spotkania będzie fascynująca 
historia higieny. Gościem styczniowego wy-
darzenia będzie Wiktor Niedzicki - znany 
i lubiany popularyzator nauki. Po spotkaniu 
odbędą się warsztaty naukowe. Pod okiem 
edukatorów Experymentu goście Science 
Cafe dowiedzą się m.in. jak działa mydło 
i czy zawsze działa, poznają właściwości 
mydeł naturalnych i chemicznych. Na 
koniec Experyment przygotował mydlaną 
niespodziankę!

Bilety w cenie 12 zł (10 zł dla posiada-

czy Karty Gdynia Senior Plus) do nabycia                     
w kasach oraz na stronie bilety.experyment.
gdynia.pl. 

- w weekend 20 i 21 stycznia w godz. 
12.00-16.00 do wspólnego świętowania Dnia 
Babci i Dziadka. 

Dziadkowie z wnukami będą mogli zmie-
rzyć się w super grze sprawdzającej pamięć 
Memobystrzaki, spędzić czas przy rozwią-
zywaniu zagadek logicznych i wziąć udział               
w grze rodzinnej GENialna genetyka. Udział 
we wszystkich aktywnościach w ramach 
Dnia Babci i Dziadka jest dostępny w cenie 
biletu na wystawę. 

Szczegóły www.experyment.gdynia.pl.

W Experymencie
Towarzystwo Miłośników Gdyni za-

prasza wszystkich chętnych do udziału                      
w spotkaniach z teatrem. 

Spotkania poprowadzi Urszula Kowalska 
w dniach 18 i 25 stycznia 2018 r. w godz. 
11.00-12.30 w siedzibie TMG przy ul. Wła-
dysława IV 51.

Spotkania z teatrem

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń-
ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego (al. Marszałka Piłsudskiego 18) 
zapraszają do korzystania z biblioteki KFK. 
Księgozbiór biblioteki obejmuje książki zwią-
zane z regionem Kaszub i Pomorza.

Biblioteka KFK
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Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF
Koziołek Matołek to jeden z bohate-

rów poranka filmowego z cyklu „Bajka w 
Centrum”, który odbędzie się 13 stycznia               
w Gdyńskim Centrum Filmowym. W so-
botę również kolejne spektakle komedii 
„Zacznijmy jeszcze raz”, którą na scenie 
sali Warszawa wystawia Centrum Kultury 
w Gdyni. Kino Studyjne GCF zaprasza 
widzów na premiery filmowe, między 
innymi filmy: „Król rozrywki” i „Gniew”.

W Gdyńskim Centrum Filmowym przy 
Placu Grunwaldzkim na widzów czekają 
trzy nowoczesne sale kinowe: Warszawa, 
Goplana i Morskie Oko. Na miejscu działa 
filmowa kawiarenka FaBuła. Bilety kosz-
tują 17 i 14 złotych (normalny/ulgowy),                                           
a w Tanie Poniedziałki – 13 i 11 złotych. 
Posiadacze Metropolitalnej Karty do Kultury 
mogą skorzystać z oferty promocyjnej rów-
nież w każdy wtorek. 

Sala Warszawa
Piątek, 12 stycznia
Paddington 2 – 10.15

Najlepszy – 12.15
I tak cię kocham – 15.50
Gotowi na wszystko. Exterminator  – 

18.10
Narzeczony na niby – 20.20
Sobota, 13 stycznia
Bajka w Centrum: filmy animowane z 

serii „Przygody Koziołka Matołka” i „Hip Hip 
i Hurra” – 10.00

Zacznijmy jeszcze raz. Spektakl Centrum 
Kultury w Gdyni – 17.00, 19.30

Niedziela – Czwartek, 14-18 stycznia
Paddington 2 – 11.30
Narzeczony na niby – 13.30, 20.20
I tak cię kocham – 15.50
Gotowi na wszystko. Exterminator – 18.10

Sala Goplana
Piątek, 12 stycznia 
Magiczna zima Muminków – 10.30
Cicha noc – 12.50
Storm. Opowieść o odwadze – 14.50
Król rozrywki – 16.50

Party – 19.00
Gniew  – 20.20
Sobota – Czwartek, 13-18 stycznia 
Storm. Opowieść o odwadze – 10.50
Cicha noc – 12.50
Storm. Opowieść o odwadze – 14.50
Król rozrywki  – 16.50
Party – 19.00
Gniew  – 20.20

Sala Morskie Oko 
Piątek – Czwartek, 12-18 stycznia
Gniew  – 11.20
Twój Vincent  – 13.20
Studniówk@  – 15.20
Louise nad morzem – 17.00
The Florida Project  – 18.35
Wyznania mordercy – 20.50

Pełny repertuar Kina Studyjnego GCF 
dostępny jest na stronie internetowej                       
www.gcf.org.pl. 

W klubie Ucho
Klub Ucho (ul. Św. Piotra 2) zaprasza 

na koncerty: 
- 27 stycznia o godz. 20.00 - Kat & Ro-

man Kostrzewski. 
Bilety: 40/50 zł - dostępne: elektroniczne: 

Interticket oraz CultureBox Gdynia, bilety 
kolekcjonerskie: Klub Ucho, Salon Muzyczny 
PULS, Spirit of Rock & Roll.

- 2 lutego o godz. 20.00 - Dr. Hacken-
bush. 

Bilety: 30/40 zł - dostępne: Interticket oraz 
CultureBox Gdynia.

- 11 lutego o godz. 19.00 - Neuober-
schlesien.

Bilety: 35/45 zł - dostępne: bilety elektro-
niczne: Interticket oraz CultureBox Gdynia, 
bilety kolekcjonerskie: Klub Ucho, Salon 
Muzyczny PULS, Spirit of Rock & Roll.

- 24 lutego o godz. 19.00 - Acid Drinkers 
(otwarcie drzwi o godz. 18.00).

Bilety: 40/50 zł - dostępne: Interticket oraz 
CultureBox Gdynia.

Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej

www.ucho.com.pl.

Koncerty kolęd
28 stycznia 2018 r. w kościele pw. 

Ducha Świętego i Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej na Obłużu (ul. Zielona 11D), bez-
pośrednio po mszy świętej o godz. 18.00, 
odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek           
w wykonaniu chóru Vox Humana. Dyryguje 
Zenon Kurnyta. Wstęp wolny.

***
Dowódca 3. Flotylli Okrętów i Kierow-

nik Klubu Marynarki Wojennej zapraszają 
mieszkańców Gdyni i Trójmiasta na 
VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Wojska 
Polskiego „Nadmorska Kolęda - Gdynia 
2017”. 

Festiwal odbędzie się w dniach 18-20 
stycznia 2018 r. w Gdyni. Wezmą w nim 
udział artyści amatorzy wywodzących się ze 
środowiska wojskowego. Festiwal odbywa 
się w ramach obchodów 100-lecia Marynarki 
Wojennej.

Program:
- czwartek 18 stycznia, godz. 18.00 - 

uroczysta inauguracja Festiwalu. Koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej oraz 
Zespołu Celebro z Wrocławia. Wydarzenie 
odbędzie się w Klubie Marynarki Wojennej 

przy ul. Zawiszy Czarnego 1. 
Wstęp wolny za okazaniem wejściówek, 

które będą dostępne od 15 stycznia, od 
godz. 11.00 w sali kolumnowej Klubu MW. 

- piątek 19 stycznia od godz. 12.00 do 
19.00 - przesłuchania konkursowe uczestni-
ków Festiwalu w sali widowiskowej Klubu 3. 
Flotylli Okrętów na Oksywiu, przy ul. Rondo 
pod Oliwą. 

- sobota 20 stycznia o godz. 17.00 - 
Koncert Galowy Laureatów VIII Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek WP w Kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej przy ul. Śmidowi-
cza 45 na Oksywiu. 

Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona). 
***

Fundacja „Żyjmy w harmonii” oraz Parafia 
św. Jana Chrzciciela i św. Alberta zapraszają 
na koncert kolęd i pastorałek. Wystąpi Gdyń-
ski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra 
Klemenskiego.

Bardzo bogaty wybór kolęd polskich i za-
granicznych w najciekawszych aranżacjach.

Koncert odbdzie się 14 stycznia o godz. 
18.45 w kościele św. Jana Chrzciciela                  
(ul. Chylońska 129).

Postęp prac przy remoncie zabytkowe-
go Domu Marynarza Szwedzkiego, gdzie 
jeszcze w tym roku ma przenieść się sie-
dziba gdyńskiego Centrum Kultury widać 
gołym okiem. W zabytkowej części już 
niemal gotowa jest elewacja, trwają na-
tomiast prace wewnątrz budynku, gdzie 
zostaną zachowane historyczne drzwi, 
balustrady i inne charakterystyczne 
elementy. Powoli wyłania się też kształt 
nowego skrzydła, które będzie współcze-
snym elementem projektu.

- Zbliżamy się do około 85 procent re-
alizacji całej inwestycji, chociaż jeszcze 
pewnie nie widać tego na terenie budowy. 
Większość instalacji jest na ukończeniu, 
prawie wszystkie okna zostały wymienione. 
Pozostają prace przy wykończeniu instalacji 
wentylacyjnej i nakładanie tynków - mówi Ja-
rosław Wojciechowski, dyrektor Centrum 
Kultury w Gdyni. To właśnie ta instytucja naj-
bardziej czeka na przeprowadzkę do nowej 
siedziby. Konsulat Kultury, bo tak nazywa 
się inwestycja powstająca w zabytkowym 
obiekcie po Domu Marynarza Szwedzkiego 

przy ulicy Jana z Kolna, ma zostać otwarty 
jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że wykonawca na plac 
budowy wszedł w lipcu ubiegłego roku. Na 
dziś postęp prac widać przede wszystkim 
z zewnątrz, gdzie udało się już wykonać 
elewację. Wyczyszczono charakterystyczną 
ceglaną część i położono nowy tynk, a obok 
zabytkowej części powoli pnie się w górę bu-
dowane od podstaw nowoczesne skrzydło. 

Więcej dzieje się w środku. Moderni-
styczny Dom Marynarza Szwedzkiego, który 
powstał w latach 30. ubiegłego wieku i służył 
także za konsulat skandynawski, przechodzi 
małą metamorfozę. Małą, bo wiadomo, że 
zachowany zostanie układ pomieszczeń 
oraz charakterystyczne elementy wyposa-
żenia – począwszy od drewnianych drzwi, 
balustrad i części podłóg aż po murowany 
kominek. - Pozostaje zabytkowa balustrada 
balkonu, stolarka okienna została wymienio-
na na zasadach rekonstrukcji, zostają też 
oryginalne elementy lastrykowe. Wykonano 
renowację zabytkowych malowideł w sali 
wielofunkcyjnej, które zostaną przesłonięte, 

ale będzie można je bez problemu wykorzy-
stać w przyszłości – wylicza Ewa Jachnicka, 
konserwator zabytków.

Wszystko tkwi w szczegółach, nawet tych 
z pozoru drobnych – ekipa budowlana mu-
siała na przykład odtworzyć wyoblenia przy 
sufitach, które nawiązują do okresu powsta-
wania zabytkowego budynku. Fragmenty 
kafli z piwnicy będą przeniesione w okolice 
windy. Całość ma być idealnie wyważonym 
połączeniem historii z nowoczesnością, a to, 
czego nie da się wykorzystać przy renowacji 
wnętrz, trafi do swoistej „izby pamięci”. 

Przypomnijmy, że cały projekt opiewa na 
około 10 milionów złotych, z czego ponad 
3,5 miliona pokryje unijne dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Efekt końcowy – Konsulat Kultury 
da możliwość jednoczesnego obsłużenia 
nawet 300 osób. Na miejscu codziennie 
będzie pracować około 40 pracowników, 
oprócz gdyńskiego Centrum Kultury do 
nowej lokalizacji przeniesie się też Wydział 
Kultury Urzędu Miasta.

Konsulat Kultury zmienia się od środka
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Bezpłatne porady prawne w biurach Rad 
Dzielnic: 

- Orłowo ul. Orłowska 27 - bezpłatne po-
rady prawne udzielane są po wcześniejszym 
umówieniu (za pośrednictwem biura Rady 
Dzielnicy).

- Chylonia, ul. Morska 192 - w każdą środę 
w godz. 15.30-18.00 dyżur radcy prawnego.

- Witomino-Radiostacja, ul. Narcyzowa 
6 - w poniedziałki w godz. 10.00-13.00 dyżurują 
pracownicy Stowarzyszenia „Ovum”. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na spotkanie 
dot. stanu faktycznego kanalizacji deszczo-
wo-burzowej na ulicach Kamiennej Góry we 
wtorek 16 stycznia o godz. 16.30 do siedziby 
Kaszubskiego Forum Kultury (al. Marsz. Pił-
sudskiego 18).

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, 
budynek SP nr 28, e-mail: rada.babiedoły@
gdynia.pl, tel. 58 665 84 14. Biuro Rady czynne 
jest w poniedziałki w godz. 15.00-19.00, w środy 
i czwartki w godz. 10.00-15.00. W 1. poniedziałek 
miesiąca dyżury pełnią radni dzielnicy oraz radny 
miasta Kamil Góral, a także funkcjonariusz Policji 
i Straży Miejskiej. Dyżury odbywają się w godz. 
18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Cisowa, ZS nr 9, ul. Chyloń-

ska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, tel. 58 
664 35 51. Biuro Rady czynne w środy i czwartki 
w godz.12.00-19.00. Dyżury radnych w czwartki w 
godz.17.00-18.00. W 3. czwartek miesiąca dyżu-
ruje Policja i Straż Miejska. W 1. środę miesiąca 
w godz.18.00-19.00 dyżuruje radny miasta Michał 
Bełbot, w 2. czwartek miesiąca w godz.17.00-
18.00 radna miasta Justyna Wróblewska.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ZS nr 

15, ul. Jowisza 60, e-mail: rada.chwarzno@
gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. Strona internetowa: 
www.chwarznowiczlino.pl. Biuro Rady Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino czynne we wtorki, środy i 
czwartki od godz. 15.30-20.00. W każdą środę 
dyżur radnego dzielnicy w godz. 17.00-18.00. W 1. 
i 2. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje 
Andrzej Kieszek, a w 1. czwartek miesiąca w 
godz. 17.00-18.00 dyżuruje Paweł Brutel. Dyżur 
Rewirowej Straży Miejskiej w ostatnią środę mie-
siąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 

(budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: 
rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych 
w środy w godz. 17.00-18.00: 17.01 - Marek 
Dąbkowski, 24.01 - Janina Szerszeń, 31.01 
- Aleksander Kuźmin. W 1. środę miesiąca w 
godz. 16.45-17.45 dyżuruje radny miasta Michał 
Bełbot, w 2. środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 
dyżuruje radna miasta Justyna Wróblewska. 
W 1. i 3. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.  

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33, 

tel. 58 629 85 66, e-mail: rada.dabrowa@gdy-
nia.pl. Strona internetowa: www.radadabrowa.
pl i www.facebook.com/radadabrowa. Biuro jest 
czynne w poniedziałki w godz. 8.00-12.00, w środy 
w godz. 8.00-15.00 i czwartki w godz. 8.00-11.00. 
Dyżur zarządu po umówieniu tel. lub mailowym.

***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomiń-

ska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, 
tel. 58 661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki w 
godz. 11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 i w 
środy w godz. 15.00-19.00. W 2. środę miesiąca 
w godz. 16.00-17.00 dyżuruje radny miasta Paweł 
Stolarczyk. Dyżury radnych odbywają się w godz. 
17.00-18.00. Spotkania z radnymi dzielnicy można 
umawiać telefonicznie. 

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12 

(SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona interneto-
wa: www.gdynia-grabowek.info, mail: rada.
grabowek@gdynia.pl. Biuro czynne w pon. w 
godz. 14.30-18.00, śr., pt. w godz. 10.00-13.30, 
czw. w godz. 15.30-19.00. Dyżury radnych w 
każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.00: 18.01 
– Bogdan Snadny, 25.01 – Janina Wasylka.                                                                                                                                      
W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 
– 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej i Policji.                    

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. Marsz. 

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamienna-
gora@gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona 
internetowa: www.gdynia-kamiennagora.info 

oraz www.facebook.com/RadaKamiennaGora. 
Biuro czynne w poniedziałki w godz.12.00-19.00, 
wtorki w godz.15.00-19.00, w czwartki w godz. 
11.30-14.30. Tadeusz Kurecki dyżuruje pod nr 
tel. 694 318 826. W biurze Rady Dzielnicy, po 
uprzednim umówieniu się pod tel. 500 401 738, 
dyżur pełni Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. 
Andrzej Bień. Rewirowa Straży Miejskiej dyżuruje 
pod nr. tel. 661 600 572, a dzielnicowy pod nr. 
691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 (bu-

dynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 629 24 13, 
e-mail rada.karwiny@gdynia.pl. Strona inter-
netowa www.karwiny.miasto.gdynia.pl. Biuro 
czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy 
i czwartki w godz. 9.00-14.00. Dyżury radnych w 
poniedziałki w godz. 18.00-19.00. W 1. poniedzia-
łek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżuruje Straż 
Miejska. W 2. poniedziałek miesiąca w godz. 
18.00-19.00 dyżur pełni radna Hanna Mazur.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 186, 

tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczynki@
gdynia.pl. Strona internetowa www.leszczynki.
miasto.gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek 
w godz. 8.00-13.00, wtorek w godz.13.00-17.00, 
środa w godz. 8.00-13.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w każdy drugi czwartek m-ca w godz. 
17.00-18.00: 18.01 - Alicja Bańko, 1.02 - Kry-
styna Bieszk, 15.02 - Ireneusz Drapaluk, 1.03 
- Ewa Bałdyga, 15.03 - Grażyna Gąsiorek. W 
3. czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 8 

(budynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@
gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona internetowa: 
www.malykack.miasto.gdynia.pl. Biuro Rady 
czynne w poniedziałki i środy w godz. 10.00-17.00. 
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00-
18.00 dyżur pełnią radni miasta: Beata Szadziul 
i Sebastian Jędrzejewski oraz radni dzielnicy.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdynia.
pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne w ponie-
działki w godz. 16.00-20.00 oraz w środy i czwartki 
w godz. 9.00-14.00. Radni dzielnicy pełnią dyżury 
w poniedziałki w godz. 18.00-19.00. Dyżury rad-
nych miasta: Patryk Felmet – 1. poniedziałek 
miesiąca w godz.18.00-19.00, Kamil Góral – 2. 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.45-18.45, 
Elżbieta Sierżęga – 3. poniedziałek miesiąca w 
godz.17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 

8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl, 
tel. 58 625 32 95. Strona: www.oksywie.miasto.
gdynia.pl. Dyżury radnych dzielnicy w poniedział-
ki w godz. 17.00-18.00. Dyżury radnych miasta: 
1. poniedziałek miesiąca w godz. 15.45- 16.45 – 
Patryk Felmet, 2. poniedziałek miesiąca w godz. 
16.30 -17.30 – Kamil Góral, 3. poniedziałek mie-
siąca w godz. 15.45 -16.45 – Elżbieta Sierżęga. 

***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 

(budynek SP nr 8), tel. 58 664 92 75, e-mail: 
rada.orlowo@gdynia.pl, strona internetowa: 
www.gdynia-orlowo.info i www.facebook.com/
radadzielnicyorlowo. 

Biuro Rady czynne: wtorek i czwartek 8.00-
15.00 i czwartek 10.00-17.00. Radni dzielnicy 
pełnią dyżur w każdy czwartek w godz. 17.00-
18.00. Straż Miejska dyżuruje w ostatni czwartek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00. 

***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskiego 21 

(budynek ZS nr 11), tel. 58 665 70 64, e-mail: 

rada.pogorze@gdynia.pl. Radni dzielnicy pełnią 
dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00. 
Radni miasta: Patryk Felmet - I poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.50-17.55, Kamil Góral - II 
poniedziałek miesiąca w godz. 19.00-20.00, Elż-
bieta Sierżęga - III poniedziałek miesiąca w godz. 
18.15-19.15, Mirosława Król - IV poniedziałek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00. Dyżury funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej i Policji – co drugi czwartek 
w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56 21, 
e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. Biuro Rady 
czynne jest w poniedziałki i środy w godz. 11.00-
18.00. W każdą środę w godz. 17.00-18.00 dyżur 
pełnią radni dzielnicy. W II środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżur Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego, 

tel. 58 622 46 74, e-mail. rada.redlowo@gdynia.
pl. Biuro Rady jest czynne w poniedziałki 13.00-
18.00, środy 10.00-15.00, czwartki 10.00-14.00. 
Dyżury radnej miasta Doroty Płotki – 3. ponie-
działek miesiąca w godz. 17.00-18.00. Dyżury 
zarządu odbywają się w 1. poniedziałek miesiąca.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z 

Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 661 90 68, 
e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Strona 
internetowa www.srodmiescie.miasto.gdynia.
pl. oraz www.facebook.com/Gdynia-Rada-
Dzielnicy-Śródmieście. Biuro Rady czynne we 
wtorki w godz.15.00-18.00, środy w godz.10.00-
14.00, czwartki w godz. 11.00-18.00. Dyżury 
radnych we wtorki w godz. 17.00-18.00. Strażnicy 
miejscy dyżurują w 1. lub 2. wtorek miesiąca w 
godz. 17.00-18.00. Dzielnicowy dyżuruje w 1. i 2. 
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack, ul. Starodwor-

cowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58 629 44 03, 
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl. Strona 
internetowa: www.gdynia-wielkikack.info. Go-
dziny pracy biura: wtorek: 11.00-19.00, środa 8.00-
14.00. Radni dzielnicy dyżurują we wtorki w godz. 
17.30-18.30, radny miasta Stanisław Borski w 
ostatni wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00. 

***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, ul. 

II MPS 9, tel. 58 624 75 55, e-mail: rada.wit.lesni-
czowka@gdynia.pl. Biuro Rady czynne we wtorki 
i czwartki w godz. 16.00-19.00 oraz poniedziałki i 
środy w godz. 10.00-14.00. Dyżury radnych miasta 
(po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem 
biura Rady Dzielnicy): 1. wtorek miesiąca w godz. 
17.30-18.30 – Joanna Zielińska, 2. wtorek mie-
siąca, w godz. 17.00-18.00 – Paweł Brutel. W 
3. wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. 

Narcyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 624 66 
87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. 
Biuro czynne w poniedziałki 9.00-13.00, wtorki 
w godz. 14.00-18.00 oraz środy w godz. 12.00-
16.00. Dyżury radnych miasta: 1. wtorek miesiąca 
w godz. 16.00-17.00 – Paweł Stolarczyk. W 2. 
wtorek miesiąca dyżur Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, 

ul. Legionów 67 (budynek Przychodni Zdrowia, 
pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail: rada.wzgo-
rze@gdynia.pl. Biuro Rady czynne we wtorki 
i czwartki w godz. 13.00-20.00. Dyżury radnych 
dzielnicy odbywają się we wtorki w godz. 17.30 - 
18.30. 16.01- dyżur pełni Józef Bela.
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„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta - Nr 1295
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Stowarzyszenie Wspomagania Roz-
woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym 
zaprasza:

- dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszcza-
jące na co dzień do przedszkola, na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do 
Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56,  tel. 
58 620 01 44. Zajęcia odbywają się w po-
niedziałek i wtorek w godzinach 15.00-17.30 
oraz od środy do piątku w godzinach 15.00-
17.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

- w wieku przedszkolnym wraz z rodzica-
mi na spotkanie ze specjalistami (psycholog, 
logopedzi, oligofrenopedagog) w środę 24 
stycznia w godz. 16.30-18.30 do Przed-
szkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 
620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia 
są bezpłatne. 

- dzieci  w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszcza-

jące na co dzień do przedszkola, na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 
do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, 
tel. 58 625 09 67) w sobotę 13 stycznia                    
w godz. 9.00-14.00. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny.

***
Przedszkole „Przystań Szkraba”                  

ul. Chwarznieńska 136/138, Witomino 
przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

Przedszkole czynne od godz. 6.30 do 
17.30. Oferuje poza realizacją podstawy 
programowej wg MEN w ramach czesnego 
zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, język an-
gielski, warsztaty plastyczne.

Informację można uzyskać pod nr tel. 
600 046 412/ 601 441 444 lub na stronie 
internetowej www.przystanszkraba.eu.

Dla najmłodszych i trochę starszych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na nr 2 (ul. Opata Hackiego) zaprasza 
wszystkich rodziców, którzy doświad-
czają trudności w wychowaniu dziecka 
lub/i chcą wzbogacić swoją wiedzę i 
umiejętności wychowawcze na spotkanie                                                                           
pt.: „Pochwała w wychowaniu - jak 
chwalić, aby dziecko stawało się coraz 

„lepsze”?”.
Spotkanie odbędzie się 18 stycznia                   

o godz. 17.00.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsz-

tatowy i trwają około 3 godzin.
Spotkanie odbywa się w ramach zajęć 

otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla ro-
dziców”.

Szkoła dla rodziców

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zapra-
szają na szkolenie dla kandydatów na 
„wolontariuszy szpitalnych”. 

Chcesz się dowiedzieć czym jest wolon-
tariat szpitalny, jakie ma prawa i obowiązki, 
bezpieczeństwo w czasie trwania wolontaria-
tu, itp.? Przyjdź 16.01 w godz. 9.00 -17.00 
do Szpitala Morskiego im. PCK budynek 6, 
piętro II, pok. 204. 

W razie pytań należy skontaktować się 
mailowo: bgoralska@szpitalepomorskie.eu.

***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 36/2) 

poszukuje osób chętnych do prowa-
dzenia, w formie wolontariatu, zajęć dla 
Seniorów w semestrze letnim roku aka-
demickiego 2017/2018.

 Zajęcia mogą dotyczyć dowolnej, zapro-
ponowanej przez wolontariusza dziedziny: 
zajęć ruchowych, artystycznych, hobbystycz-
nych, lektoratów językowych lub stanowić 
cykl wykładów na wybrany temat. Zajęcia 
mogą prowadzić nie tylko wykwalifikowani 
nauczyciele - mile widziani są pasjonaci, 
specjaliści w swoich dziedzinach, studenci. 

Zainteresowani proszeni są o kontakt 
mailowy: biuro@fundacjafly.pl lub tel. 693 99 
60 88 od pon. do pt. w godz. 9.00 – 16.00.

Zostań wolontariuszem

Pracownicy PUP 
nagrodzeni

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Gen. Maczka 1 zaprasza na spotkanie 
Grupy Wsparcia „Sami sobie” we wtorek 
30.01 o godz. 17.30. 

Omawiane będą tematy związane                       
z opieką nad osobą z otępieniem i chorobą 
Alzhaimera. W spotkaniu mogą wziąć udział 
opiekunowie, rodzina, znajomi.

Wstęp wolny.

Spotkanie grupy           
„Sami sobie”

W Szkole Podstawowej nr 17 w Gdy-
ni odbyła się dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Grabó-
wek, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej 
i Kapitańskiej.

Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy 
Biura Planowania Przestrzennego omówili 
procedurę sporządzania planu miejscowego. 
Przedstawili zebranym główne cele i założe-
nia sporządzanego planu oraz zaprezento-
wali jego projekt, omawiając przyjęte w nim 
rozwiązania.

Projekt zmiany planu obejmuje obszar, 
którego granice przebiegają: od zachodu 
– wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego, od 
północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, 
następnie skręca na północ obejmując 
część terenów kolejowych, do wysokości 
ul. Warszawskiej, od południowego zacho-

du – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren 
Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując 
działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów 
leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 
30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamknię-
tego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głównymi celami opracowania pro-
jektu planu są: identyfikacja i ochrona 
wartości przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych obszaru. Zapisy projektu 
planu mają na celu zabezpieczenie mocno 
zurbanizowanego terenu przed dalszą nie-
kontrolowaną zabudową, uporządkowanie 
struktury przestrzennej obszaru objętego 
jego granicami poprzez określenie zasad 
realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym 
urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy 
warunków zamieszkania, a także uporządko-
wanie układu komunikacyjnego i określenie 
zasad rozbudowy kampusu Akademii Mor-

skiej w Gdyni.
Z projektem miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, 
Komandorskiej i Kapitańskiej można zapo-
znać się do 23 stycznia w Gdynia InfoBox 
Obserwatiorium Zmian, ul. Świętojańska 
30, w godzinach jego otwarcia. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w Biurze 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, 
ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie 
internetowej www.gdynia.pl/plany.

Uwagi składać można do 6 lutego do 
Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, 
na adres Biura Planowania Przestrzennego 
Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i na-
zwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), 
adresu składającego uwagę i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Mieszkańcy Grabówka - o planach zagospodarowania przestrzennego

XV Targi Ślub i Wesele
W sobotę 13 stycznia w Gdynia Arenie 

(ul. Kazimierza Górskiego 8) odbędą się 
XV Targi Ślub i Wesele. 

W programie: 
- najnowsze trendy mody ślubnej oraz 

makijażu,
- najlepsze miejsca na organizację we-

sela,
- spotkania z profesjonalnymi fotografami, 

filmowcami,
- oferty DJ-ów, wodzirejów i zespołów 

muzycznych,

- oryginalne obrączki i biżuteria,
- najmodniejsze dekoracje i zaproszenia 

ślubne,
- wyjątkowe torty i ciasta weselne,
- fachowa pomoc w organizacji tego wy-

jątkowego wydarzenia,
- eleganckie samochody dla Młodej Pary 

oraz transport weselny,
- strefy: bezpłatnych makijaży i fryzur, 

relaksu, kids.
Bilety: www.bilety.weselnik.com/pl/.

Załoganci statku m/s Zamenhof poszukiwani
Stowarzyszenie Esperantystów Trój-

miasta TORENTO (ul. Armii Krajowej 94 
w Sopocie) poszukuje byłych załogantów 
statku m/s Zamenhof, którzy pamiętają 
(może mają zdjęcia) spotkanie z esperan-
tystami w portach Dalekiego Wschodu               
w latach 1960-1981.

Stowarzyszenie oraz Gdyńskie Koło 
Esperantystów pragnie w tym roku uczcić 60. 
rocznicę wystąpienia z inicjatywą nadania 
imienia „Zamenhof” jednemu z nowo budo-
wanych wówczas statków, pragnąc uczcić 

w ten sposób zbliżającą się 100. rocznicę 
urodzin Ludwika Zamenhofa.

Statek ten był jedynym, który nosił imię 
twórcy języka esperanto. Stowarzyszenie 
chce o tym przypomnieć i szuka informacji 
w prasie esperanckiej w Chinach i wydawa-
nych wówczas czasopismach na świecie. 
Przede wszystkim jednak liczy na wspo-
mnienia członków załogi  M/S Zamenhof, 
którzy proszeni są o pozostawienie swoich 
adresów w Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.

Z okazji Dnia Pracownika PSZ, Katarzy-
na Gruszecka-Spychała, wiceprezydent 
Gdyni, nagrodziła pracowników Urzędu 
Pracy, Beatę Sparzak za wprowadzanie in-
nowacyjnych rozwiązań informatycznych 
oraz Milenę Piotrowicz-Miksa za tworze-
nie modelowych rozwiązań w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców.

Dyrektor WUP w Gdańsku przyznała Jo-
lancie Klauze tytuł profesjonalisty, a nagrodę 
dla najsympatyczniejszego Pracownika PUP 
2017 r. przyznano Darii Abraham.
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STRONA SENIORA

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 
26) zaprasza na Bal Karnawało-
wy. Bal odbędzie się 19 stycznia                 
2018 r. w Rumi Janowo w Restaura-
cji „Tequila” (ul. Dąbrowskiego 107). 
Informacje: YMCA Gdynia, tel. 58 
620 31 15 oraz Lech Snopkowski, 
tel. 505 620 917. Sprzedaż biletów: 
sekretariat YMCA Gdynia”.

***
Fundacja FLY zaprasza seniorów 

2.02.2018 r. na bal karnawałowy pod 
nazwą: „W gorącym rytmie Samby”. 
Bilety do nabycia w biurze Fundacji 
FLY (ul. Świętojańska 36/2, Gdynia) 
w dni robocze w godz. 9.00 -19.00.

***
Miejski Klub Seniora Chylonia            

(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza we 
wtorek 16 stycznia o godz. 10.30 
na karaoke, które poprowadzą Zyg-
munt Kusch i Janusz Michalak.

Wstęp wolny.
***

Miejski Klub Seniora Chylonia           
(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza w 
czwartek 18 stycznia o godz. 
13.00 na program Grupy BIM-BAM 
pt. „Karnawałowa gratka dla Babci i 
Dziadka”.

Wstęp wolny.

Zaproszenia na zabawę

Fundacja FLY (ul. Świętojań-
ska 36/2) zaprasza seniorów na 
nowe zajęcia w semestrze letnim                      
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Wykłady na temat historii litera-
tury, pozycji kobiety w wybranych  
kulturach, warsztaty psychologiczne  
oraz nowy cykl poświęcony Biblii. 
Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe 
informacje w biurze Fundacji FLY 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-19.00.

***
Miejski Klub Seniora Chylo-

nia (ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza                              
w środę 17 stycznia o godz. 13.00 do 
saloniku literackiego na spotkanie z 
„Mitologią Greków i Rzymian” - pro-
wadzenie Klaudia Palmąka.

Wstęp wolny.

Wykłady i spotkania
Miejski Klub Seniora Chylonia 

(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza na 
kurs języka łacińskiego.

Szczegółowe informacje i zapisy 
do grupy początkującej pod nr tel. 
58 625 75 77.

Kurs łaciny

Od ponad dwóch tygodni przy przystanku auto-
busowym SKM Wzgórze Maksymiliana stoi prototyp 
siedziska tzw. przysiadaka. Jest to wynik pracy 
pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
i Politechniki Gdańskiej, który chcemy poddać teraz 
ocenie mieszkańców.

Czym jest przysiadak? To wysoka ławka lub bardziej 
podparcie, które przede wszystkim ma służyć chwilowe-
mu odpoczynkowi podczas spaceru po mieście.

Według wprowadzonych w Gdyni Standardów 
Dostępności zaleca się, aby w śródmieściu miejsca 
odpoczynku były maksymalnie co ok. 50 m (ławka lub 
przysiadak), a na terenach rekreacyjnych dopuszczamy 
większe odległości do 200 m.

Gdynia jest prekursorem wdrażania tego typu roz-
wiązań. Jest prawdopodobnie pierwszym miastem, 
które systemowo wprowadza tego typu rozwiązania                        
w przestrzeni miejskiej. 

Przysiadaki oferowane będą w kilku wariantach                 
i w trzech wersjach materiałowych: z żeliwa (ten typ 
poddajemy obecnie ocenie mieszkańców), zbrojonego 
betonu i polerowanego dyraluminium. Mocne fundamen-
towanie i wzmocniona konstrukcja przysiadaka pozwala 
na zastosowanie zespołu przysiadów jako fizycznej 
bariery chroniącej pieszych. Wewnątrz korpusu znajduje 
się przestrzeń, która może być wykorzystana do wpro-
wadzenia dodatkowego wyposażenia np. oświetlenia, 
instalacji ładowania smartfonów, w głośniki systemu 
komunikacji awaryjnej czy opcjonalnie w czujniki tempe-
ratury, hałasu, zanieczyszczeń jako stacje monitoringu 
miejskiego. 

Z propozycjami rozwiązań można zapoznać się na 
internetowej stronie Zbrojowni Sztuki: http://zbrojow-
niasztuki.pl/galerie/projekt-smart-city-seat-scs,280.

Testowanie prototypu już się rozpoczęło. 
Pojawiają się też pierwsze opinie, np. że warto 

mocować haczyki na siatki zakupowe lub uchwyt do 
odstawienia kuli lub laski. Mamy nadzieję, że nowy 
wzór przypadnie do gustu mieszkańcom Gdyni, a nawet 

Miasto Gdynia staje się bardziej przyjazne mieszkańcom

jeżeli nie, to chętnie poznamy konstruktywne opinie, 
aby wzór przysiadaka jeszcze bardziej udoskonalić. 

Dla ułatwienia poniżej pytania:
- Czy potrzebna jest separacja pomiędzy ruchem 

pieszym a rowerowym?
- Co ile metrów powinny być usytuowane przysiadaki 

na ruchliwych ciągach komunikacyjnych?
- Czy przysiadaki powinny być wyposażone w gniaz-

da USB, przyciski bezpieczeństwa i inne udogodnienia 
(jakie?)

- Czy zaproponowana wysokość przysiadaka jest dla 
Pani/Pana odpowiednia? Jeżeli nie, to proszę podać 
jaka wysokość byłaby odpowiednia.

Inne opinie i pomysły są również mile widziane. 
Należy również podać wiek i płeć. 

Na odpowiedzi czekamy do 15 lutego. Opinie 
należy przesyłać mailowo na adres  p.dyc@zdiz.
gdynia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu 
Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia                  
z dopiskiem „Przysiadak”.

Projekt został opracowany w ramach badań statuto-
wych przez zespół międzyuczelniany Akademi Sztuk 
Pięknych i Politechniki Gdańskiej w składzie: Iwona 
Dzierżko-Bukal, Tomasz Kwiatkowski, Marek Śred-
niawa, Marek Wysocki i Wojciech Sęczawa.

fot. mat. prasowe



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1306 Gdynia, 12-18 stycznia 2018 r. 

12 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Fundacja Gospodarcza zaprasza                     
w styczniu 2018 r. na:

1. Poradnictwo zawodowe (redagowanie 
CV i listów motywacyjnych, pomoc w przy-
gotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) 
- wymaga wcześniejszego ustalenia terminu 
spotkania/bezpłatne,

2. Doradztwo biznesowe - wymaga 
wcześniejszego ustalenia terminu spotkania/
bezpłatne,

3. Konsultacje komputerowe - wymaga 
wcześniejszego ustalenia terminu spotkania/
bezpłatne,

4. Podstawy edytora tekstu WORD:               
17-18.01.2018, godz. 9.00-13.00/bezpłatne,

5. Strategia marketingowa: 18-19.01.2018, 
godz. 9.00-13.00/bezpłatne,

6. Program MS PowerPoint dla począt-
kujących: 24-25.01.2018, godz. 9.00-13.00/
bezpłatne.

Uwaga! Zapisy telefoniczne od 25. dnia 
miesiąca poprzedzającego zajęcia.

Osoby zainteresowane proszone są                       
o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 
58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście 
do Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, 
pokój  106 (I p.). 

Więce j  na  s t ron ie  in te rnetowej :                                 
www.fundacjagospodarcza.pl

Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów 
jest współfinansowany ze środków Gdyni.

Pomorskie Miasteczko 
Zawodów szkoli

Urząd Miasta Gdyni w partnerstwie                 
z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizu-
je projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej pn. „System wsparcia 
zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru 
ZIT–etap I”, którego celem jest zwięk-
szenie zatrudnienia osób nieaktywnych 
zawodowo.

W ramach projektu w 2018 r. zaplano-
wane zostały:

- kurs na kwalifikowanego pracownika 
ochrony osób i mienia,

- kurs obsługi kasy fiskalnej,
- kurs testera oprogramowania z egza-

minem ISTQB,
- kursy zawodowe kończące się egzami-

nem czeladniczym,
- szkolenia zawodowe kończące się certy-

fikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji 
zawodowych (m.in. kwalifikacje zarządzania 
projektami, kwalifikacje informatyczne, 
uprawnienia stanowiskowe ),

- kurs spawania metodą MAG (proces 
136) Moduł I i II, 

- staże zawodowe.
Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, 

pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwa-
lifikacje zawodowe, nabyć bądź uzupełnić 
kompetencje przystąp do projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz 
www.fundacjagospodarcza.pl.

Projekt ZIT dla osób nieaktywnych zawodowo

Od 22 stycznia do 23 kwietnia 2018 
roku właściciele minimum 20-hektaro-
wych terenów inwestycyjnych będą mogli 
starać się o sfinansowanie części kosz-
tów uzbrojenia swoich nieruchomości. 
Ogłoszony konkurs jest częścią projektu 
Invest in Pomerania, finansowanego 
przez Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego.  

Dofinansowanie będzie można otrzy-
mać na inwestycje w tereny znajdujące się               
w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta 
lub na obszarach gmin położonych wzdłuż 
regionalnych korytarzy transportowych na 
terenie województwa pomorskiego.                                

Na konkurs przeznaczono kwotę 44 100 
000 zł. Środki pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom 

dofinansowania wynosi 35% a maksymalna 
wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy 
to około 11 000 000 zł. Efektem konkursu 
grantowego będzie stworzenie od 3 do 5 
parków przemysłowych o łącznej powierzch-
ni minimum 70 hektarów.

Terminy realizacji konkursu granto-
wego:

- składanie wniosków: 22.01 - 23.04. 
- rozstrzygnięcie konkursu III kwartał 

2018 r.
Ogłoszenie konkursowe dostępne na 

stronie www.arp.gda.pl w zakładce Invest in 
Pomerania 2020/Konkurs grantowy. 

Więcej informacji pod nr tel. 58 32 33 245, 
58 32 33 207 lub e-mail. malgorzata.plochoc-
ka@arp.gda.pl, adam.zalewski@arp.gda.pl.

Dofinansowanie na inwestycje - konkurs

Do sprzedawców 
alkoholu!

31 stycznia 2018 r. mija termin składa-
nia  oświadczenia o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych za 2017 r., oraz 
wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwo-
leń w 2018 r.  

Druki oświadczeń można otrzymać                 
w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni 
w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony 
internetowej  Urzędu www.gdynia.pl/alkohol.

Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty 
dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub 
na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 
44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy 
złożyć do 31 stycznia 2018r. w pokoju 223. 

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności 
znacznie ułatwiają procedurę meldunko-
wą. Od 1 stycznia możemy zameldować 
się drogą elektroniczną za pomocą plat-
formy ePUAP lub podpisu kwalifikowane-
go.  Zmiany prawa obejmują także sposób 
nadawania numeru PESEL. Gdynianie już 
z powodzeniem korzystają z systemu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji 
ludności wszystkie czynności związane z 
obowiązkiem meldunkowym możemy teraz 
wykonać przez internet, bez konieczności 
wizyty w urzędzie. Meldując się na pobyt 
stały lub czasowy dołączamy do formularza 
dokument elektroniczny potwierdzający nasz 
tytuł prawny do lokalu, lub odwzorowanie 
cyfrowe tego dokumentu. Natomiast osoby 
nieposiadające tytułu prawnego do lokalu 
dołączają do formularza dokument elektro-
niczny zawierający oświadczenie (wystawia 
je właściciel lub inny podmiot dysponujący 
tytułem prawnym do lokalu), potwierdzają-
cy pobyt w lokalu. Ponadto, do formularza 
dołączamy dokument potwierdzający tytuł 
prawny do lokalu tego właściciela lub innego 
podmiotu.

ePUAP umożliwia załatwienie wielu 
spraw urzędowych m.in. uzyskanie odpisu 
aktu stanu cywilnego, formularzy i zaświad-

czeń podatkowych czy kwestii związanych z 
nieruchomościami, a teraz także czynności 
meldunkowych. Wystarczy założyć Profil 
Zaufany na www.epuap.gov.pl/wps/por-
tal/strefa-klienta.

Załóż konto i zarejestruj się. Potrzebne do 
tego będą dane identyfikacyjne i kontaktowe. 
Konto będzie służyło za skrzynkę odbiorczą 
i nadawczą, dzięki której będziesz mógł 
załatwiać sprawy urzędowe online.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie Pro-
filu Zaufanego. Będzie on naszą wizytówką 
służącą za elektroniczny podpis. Możemy 
załatwić to na dwa sposoby: przez internet 
lub w punkcie potwierdzającym.

Elektronicznie, za pomocą internetowego 
konta bankowego.

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość za-
łożenia Profilu Zaufanego, na przykład wejdź 
na stronę banku lub zadzwoń na infolinię.

Zaloguj się na swoje konto bankowe.
Wyszukaj formularz o założenie Profilu 

Zaufanego.
Wypełnij go i wyślij. W ten sposób zało-

żysz Profil Zaufany.
Możemy także logować się za pomocą 

podpisu kwalifikowanego (jeżeli taki posia-
damy), czyli bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego weryfikowanego kwalifikowanym 

certyfikatem.
    Zarejestruj się na stronę Profilu Za-

ufanego
    Kliknij odnośnik Chcę logować się 

certyfikatem kwalifikowanym.
    Wypełnij formularz.
    Kliknij Zarejestruj się.
    Wyświetli się komunikat z prośbą o 

wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
    Wyświetli się kolejny komunikat z proś-

bą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wyko-
nasz — kliknij Potwierdź wykonanie kroków. 
W ten sposób założysz Profil Zaufany.

W punkcie potwierdzającym, czyli w urzę-
dzie lub banku. Wniosek o założenie Profilu 
Zaufanego wysyłamy przez internet, a swoje 
dane potwierdzamy osobiście (za pomocą 
dowodu lub paszportu) w dowolnym punkcie 
potwierdzającym. Lista punktów dostępna 
na www.pz.gov.pl/pz/confirmationPointAd-
dressesList.

Nowelizacja obejmuje również osoby 
mieszkające w Polsce, lecz nie posiadające 
numeru PESEL. Od 1 stycznia Urząd nadaje 
numer PESEL, gdy tylko zaczniemy ubiegać 
się o wydanie dowodu osobistego. Przyspie-
szy to procedury i ułatwi obcokrajowcom 
ubieganie się o polski dowód osobisty.

Więcej na stronie www.obywatel.gov.pl.

Ruszył e-meldunek. Gdynianie korzystają z systemu

Towarzystwo Polsko-Niemieckie przyj-
muje zapisy na zajęcia z języka nie-
mieckiego dla młodzieży i dorosłych na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 

Zapisy e-mail: tpngdynia@op.pl, www.
tpngdynia.pl lub tel. 513 37 46 46, od 4.01 do 
1.02.2018, w poniedziałki i czwartki w godz. 
10.00-11.30 w siedzibie towarzystwa (ul. 
Mściwoja 9c/3), odbędą się 25.01 w godz. 
16.30-18.00. Liczba miejsc ograniczona.

***
Centrum Nauczania Języka Francu-

skiego przy Towarzystwie Przyjaźni  Pol-

sko - Francuskiej (ul. Świętojańska  71/3) 
zaprasza w czasie ferii zimowych codziennie 
w godz. 17.00 - 20.00 na intensywne kursy 
języka francuskiego.

W programie tygodniowym lub dwuty-
godniowym różne poziomy nauczania oraz 
gramatyka i słownictwo.

Przyjmowane są również zapisy na 
II semestr. Zapisy: e-mail tppfgdynia@
poczta.onet.pl lub pod nr tel. 58 621 91 
15 (w godz. 16.00-18.00), 788 247 379.                                                           
Więcej na www.tppfgdynia.pl.

Zapisy na zajęcia lingwistyczne
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Łucznictwo UKS Morświn ogłasza 
zapisy chętnych do uprawiania łucznictwa: 
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Dzieci 
od rocznika 2005. Informacje pod nr tel. 601 
612 142 lub w dniach treningów, poniedziałki               
i środy od godz. 19.00 do 21.00 w hali LA 
przy ul. Olimpijskiej (hala przy stadionie 
miejskim).

***
Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica 

prowadzi zapisy dla dzieci od 5. roku życia              
i młodzieży do grup: 

- nauki pływania - doskonalenia technik 
pływackich,

- nauki pływania w płetwach klasycznych 
i w monopłetwie - nauka nurkowania w ABC 
(płetwy, maska, fajka). 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży nieumie-
jących pływać i dla doskonalących techniki 
pływackie w Szkole Podstawowej nr 39,            
ul. Unruga 88, w poniedziałki o godz. 18.45                   
i w środy o godz. 18.00. 

Dla dzieci i młodzieży umiejących pływać 
zajęcia w Centrum Sportowym u Jezuitów, 
ul. Tatrzańska 35, we wtorki o godz. 18.30            
i w czwartki o godz. 18.30 i 19.15.

Zapisy i informacje tel. 668 124 060, 
e-mail: blyskawica39@o2.pl.

***
Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziew-

częta i chłopców ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz starszą młodzież na trenin-
gi minisiatkówki, siatkówki oraz siatkówki 
plażowej. Zapisy: soboty i niedziele o godz. 
9.00 w ZS nr 15 (ul. Jowisza 60). Wymagany 
strój sportowy. 

Informacje: www.siatkowka.alpat.com.pl.
***

UKS Dwójka przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 (ul. Wolności 22 B) 
zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

– piłka siatkowa: wtorek w godz. 16.05- 
17.30, czwartek w godz. 16.05-17.30 (sala 
gimnastyczna), 

– piłka koszykowa: poniedziałek w godz. 

15.20-16.50,  środa w godz. 15.20-16.50,
– fitness: czwartek w godz. 15.20-16.05, 

czwartek w godz. 16.05-16.50 salka fitness.
– tenis stołowy: poniedziałek w godz. 

15.20-16.50, czwartek w godz. 15.20-16.50.
Informacje tel. 668 825 658.

***
Akademia Piłkarska Gdynia informuje, 

że trwają zapisy chłopców i dziewcząt na 
treningi piłki nożnej  w grupach wiekowych: 
2011/12, 2009/2010 oraz 2007/2008. Za-
jęcia odbywają się na hali lekkoatletycznej 
lub boisku GCS w Redłowie, ul. Olimpijska,            
w piątki, soboty i niedziele.

Trwają również zapisy na Obóz Piłkarski 
i na Półkolonie w okresie Ferii Zimowych 
styczeń, luty 2018 r.

Informacje pod nr tel 501 643 089, lub 
e-mail: claudio33@wp.pl.

***
Zespół Sportowych Szkół Ogólno-

kształcących (ul. Władysława IV 54) 
zaprasza na bezpłatne dodatkowe zajęcia              
z koszykówki chłopców w ramach projektu 
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki 
(SMOK). Zajęcia odbywają się w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych w następu-
jących terminach: kl. IV: wt. 17.00 - 18.30 
(mała sala), sob. 10.00 - 11.30 (duża sala), 
kl. V: pt. 18.30 - 20.00 (mała sala), sob. 8.30 
- 10.00 (duża sala), kl. VI: pt. 15.30 - 17.00 
(mała sala), sob. 8.30 - 10.00 (duża sala).
Prowadzący: kl. IV i V: Jakub Sztejnwald, 
kl. VI: Michalina Maliszewska.

Dla uczniów klas 7 SP, 2 i 3 GIM (wyse-
lekcjonowanych przez trenerów) odbywają 
się również treningi w ramach Ośrodka 
Sportowego Szkolenia Młodzieży: pon.                                                                     
w godz. 7.00-7.45, wt. w godz.  16.00-17.00, 
17.00-18.30, śr. w godz. 7.00-7.45, 17.00-
18.30, czw. w godz. 17.00-18.30, pt. w godz. 
7.00-7.45.

Prowadzący: Michał Mróz, Tomasz Ka-
szuba, Kuba Seremak.

***

UKS Omega i Szkoła Podstawowa 
nr 52, ul. Okrzei 6, zaprasza na bezpłatne 
zajęcia:

- piłka koszykowa dziewcząt z kl. VI – 
poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00,

- judo dla dzieci z kl. VI i starszych – środy 
w godz. 16.30-18.00,

- judo dla dzieci z kl. III i  młodszych – 
czwartki w godz. 16.30 – 18.00,

- zajęcia sportowe dla klas III – soboty-           
w godz. 10.00-11.00, od 13.01.2018 r.

***
W WHDK Karwiny (ul. Gałczyńskiego 3) 

trwa nabór na zajęcia Kung fu, Kickboxingu, 
Samoobrony.

Różne grupy wiekowe, dzieci od 4. roku 
życia, młodzież oraz dorośli.

Więcej informacji pod nr tel. 501 038 993 
lub 503 829 212, fb WHKD Karwiny, www.
karwiny.whkd.pl.

***
Akademia Piłkarska Tiki Taka zaprasza 

dzieci w wieku 6-9 lat na półkolonie zimowe, 
które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 
39 w Gdyni.

W ofercie: codziennie trening piłkarski 
i pływacki pod okiem profesjonalnych tre-
nerów, zajęcia z klockami Lego, Fabryka 
Pizzy, wyjście na kręgle, wyjście na plac 
zabaw Amazonia, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, projekcje filmów dla dzieci.

Więcej informacji pod nr tel. 696 099 189, 
e-mail: aptikitaka@gmail.com.

Strona internetowa: www.aptikitaka.pl 
lub www.facebook.com/akademiapilkars-
katikitaka.

***
Akademia Piłkarska Gdynia informuje 

że rozpoczął się nowy nabór na treningi piłki 
nożnej  urodzonych w roku 2013.

Zajęcia odbywać  się będą na hali lekko-
atletycznej lub boisku GCS w Gdyni Red-
łowie (ul. Olimpijska), w soboty i niedziele.

Informacje pod nr tel. 501 643 089 lub 
e-mail. claudio33@wp.pl.

Zapisy sportowe

W Szkole Podstawowej nr 52 przy              
ul. Okrzei 6 startują bezpłatne zajęcia          
w ramach projektu „Przyjazna Dzielnica 
– Gimnastyka Ciała i Umysłu”. Zajęcie 
skierowane są do wszystkich chętnych.

Proponowane zajęcia: 
Dla dorosłych:
- Zdrowy kręgosłup – środy, godz. 16.30,

- Zumba – środy, godz.17.30.
Dla dzieci:
- Aktywne dziecko – zajęcia sportowe 

dla dzieci w wieku 8-10 lat – soboty (od 
13.01.2018 r.) o godz.10.00,

- Laboratorium różnobarwnych dźwięków 
- ferie zimowe: w godz.16.00 – 17.30,

29.01 – 02.02.2018 r. –  Zajęcia skiero-

wane do dzieci 5, 6-letnich,
5-9. 02. 2018 r. –  Zajęcia skierowane do 

dzieci 8, 9-letnich,
- Drewniane cudaczki - w każdy piątek 

marca o godz.16.00. Zajęcia skierowane do 
dzieci 5, 6-letnich.

Szczegóły na: www.sp52gdynia.eu.
Informacje: tel. 506 162 074.

Gimnastyka ciała i umysłu

Gdynianki Anna Czarniecka i Marta 
Jasińska zdobyły tytuł Mistrzyń Świata 
na odbywających się w Lublinie w dniach 
9-10 grudnia Mistrzostwach Świata                                       
w Akrobatyce Powietrznej (Air Power 
Atletics) w konkurencji par na kółku 
(Hoop Doubles).

Obie mistrzynie świata uprawiały przez 
wiele lat wyczynowo gimnastykę artystycz-

na. Reprezentowały dwa gdyńskie kluby: 
Marta klub UKS Jantar a Ania - SGA Gdynia. 
Były także członkiniami kadry Polski repre-
zentując nasz kraj na wielu zawodach rangi 
mistrzostw świata i Europy.

Anna Czarniecka wielokrotnie zdoby-
wała tytuł Mistrzyni Polski. W 2014 została 
wybrana Sportowcem Roku Gdyni.

Po zakończeniu kariery w gimnastyce 

artystycznej obie zawodniczki związały się 
z Akrobatycznym Teatrem Tańca Mira Art,                  
z którym występują w różnych spektaklach. 
W Mira-Art rozpoczęły także treningi w nowej 
dla siebie dyscyplinie sportowej, prowadzą 
tu również zajęcia taneczno-akrobatyczne. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Gdynianki Mistrzyniami Świata

  Komunikat ZDiZ
W związku z powzięciem informacji, że przez przejazd kolejowo – drogowy zlokalizowany w km 
0,642 linii kolejowej nr 961, przebiega droga wewnętrzna użytku niepublicznego, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni informuje, że zgodnie z zapisami §12. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 
drogami i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 2015r., poz. 1744), jeśli do dnia 12.01.2018r. nie zgłosi 
się w formie pisemnej do Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni (ul. Morska 24, 81-333 Gdynia: fax 58 
721 11 20; e-mail: iz.gdynia@plk-sa.pl) żaden użytkownik zainteresowany zawarciem odpłatnej 
umowy najmu na korzystanie z niniejszego przejazdu kolejowo – drogowego, przejazd zostanie 
zabezpieczony do 15.01.2018 r. trwale zamkniętymi rogatkami przejazdowymi bez możliwości 
korzystania z niego przez osoby postronne”

  ZSO nr 1
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
specjalista do spraw zamówień publicz-
nych. Wymagane dokumenty należy złożyć 
w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 (ul. Legionów 27) w zamkniętej 
kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem 
kandydata z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na 
stanowisko specjalisty do spraw zamówień 
publicznych” w terminie do 15.01.2018 r. do 
godz. 14.00. Zatrudnienie od 1.02.2018 r. 
Tel. 58 622 18 33 wew. 35 lub 46 oraz 50.
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni 
uchwały nr XXXVIII/1084/17 z 20 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz o rozpoczęciu strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. Studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium w terminie do 2.02.2018 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej 
przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę 
Miasta Gdyni uchwały nr XXXVIII/1085/17 z 20 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino                      
w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego, oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 2.02.2018 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

   Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu 
nieruchomości przeznaczonego do wydzier-
żawienia, położonego w Gdyni:
- przy ul Kmdr. Bolesława Romanow-
skiego,  wykaz  nieruchomości stanowiący 
załącznik do Zarządzenia nr 7111/17/VII/P, 
oznaczonej jako część działki nr 1195 obręb 
0023 Pogórze przeznaczonej do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy o powierzchni 1148 m² przezna-
czenie  przedmiotu  dzierżawy: na prowa-
dzenie działalności handlowej  (targowisko) 
miejsca parkingowe i zieleń ozdobną  dla 
której  prowadzona  jest   księga  wieczysta  
KW GD1Y/00111222/1.         
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 
21 dni od 5.01.2018 r. do 26.01.2018 r.  

   Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji, 
znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 
13, oznaczonej jako działki nr: 1080, 1081, obręb 0018_Leszczynki, o łącznej powierzchni 355 m², 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00002126/1, 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Wykaz nr 7265/18/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7265/18/
VII/P z 3.01.2018 r., wywieszony został na okres od 4.01.2018 r. do 25.01.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. 
Morskiej 34 (część działki nr 222 obręb 0015 
Grabówek o pow. 68,5 m²) przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas nieoznaczony w try-
bie bezprzetargowym na rzecz dotychczaso-
wego użytkownika (załącznik do Zarządzenia 
NR 7205/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności handlowej. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 22.12.                
2017 r. do 12.01.2018 r.

    Dyrekcja SP nr 13,
zatrudni nauczyciela wspomagającego 
(dyplom: oligofrenopedagogika, pedagogika 
specjalna) w wymiarze pełnego etatu (18 
godz. tygodniowo). Oferty można składać 
w sekretariacie szkoły (ul. Halicka 8), tel. 
58 622 23 43.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się                    
na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 101 (część działki nr 2031 obręb 0018 Leszczynki                  
o pow. 972 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7238/17/VII/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z 27.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 5.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się                    
na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 69 (część działki nr 1945 obręb 0018 Leszczynki o pow. 
44,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowych dzierżawców (załącznik do Zarządzenia NR 7237/17/VII/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z 27.12.2017 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 5.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy 
ul. Leszczynki 68 (część działki nr 1945 
obręb 0018 Leszczynki o pow. 44,5 m²) 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców 
(załącznik do Zarządzenia NR 7236/17/VII/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z 27.12.2017 r.)                
z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 
5.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

   Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych                                       
w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na 
prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa 
i Opata Hackiego.
Środki w wysokości 195.000 zł zostały przyznane Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” 
z/s w Gdyni (KRS nr 0000387798) na realizację zadania pt.: „Centrum Aktywnego Mieszkańca”                                      
w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

   Dyrektor SP nr 48
zatrudni pracownika na stanowisku:  
sprzątaczki na 3/4 etatu. Praca od ponie-
działku do piątku w godzinach 15.30 - 21.30. 
CV należy składać u kierownika administra-
cyjnego szkoły (ul. Jowisza 60) lub przesyłać 
na adres e-mail: sekretariat@sp48.pl. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
507 203 102.
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   Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji, 
znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmań-
skiej - Alzackiej, oznaczonej jako działka nr 1318/1, obręb 0021_Oksywie, o powierzchni 1591 m², 
dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00003446/7, 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 7264/18/
VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7264/18/VII/P z 3.01.     
2018 r., wywieszony został na okres od 4.01.2018 r. do 25.01.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się                    
na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34 (część działki nr 222 obręb 0015 Grabówek o pow. 68,5 
m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia NR 7204/17/VII/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.  Wykaz 
wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Referat Relacji z Mediami. 
Redakcja: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202.
Redaktor Naczelna: Małgorzata Omachel-Kwidzińska, e-mail: m.omachel@gdynia.pl, tel. 58 668 81 26, skład 
i redakcja: Karolina Szypelt, tel. 58 668 81 28, e-mail: ratusz@gdynia.pl, współpraca: Agnieszka Wołowicz, Paweł 
Jałoszewski, Dorota Nelke, Michał Kowalski, Marta Jaszczerska, Magdalena Czernek.
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy jest dostarczany w każdy piątek do 160 punktów w Gdyni. Jest również 
dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl/Ratusz
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 wy-
łącznie do piątku poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów, a także zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia.
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 senato-
rów) 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:  Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego w Tczewie.
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip.

Centrala UM Gdynia............................58 668 80 00 
TELEFONY ALARMOWE

Centrum  Powiadamiania Ratunkowego .........................  112
Straż Pożarna .................................................................  998
z   tel.  stacjonarnego............................   58 660 22 00,  660 22 01
Policja ............................................................................  997
z  tel. kom. ..........................................................  58  662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel.  alarmowy............................    999
...................................... 58 660 22 05, 660 22 06, 620 00 01
Przewozy transportowe wystawiane przez lekarzy NZOZ 
kierowane do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
.......................................................................... 58 660 88 21
Straż Miejska tel. alarmowy ............................................  986
....................................... 58 660 22 03, 660 22 04, 663 79 86
Zintegrowany System Ratowniczy ................................  998
Centrum  Koordynacji   Ratownictwa Wodnego .....601 100 100 
Dyżur  Stacji  Ratowniczej (al.  Jana  Pawła II 9)...........531  088  774
Straż Ochrony Kolei...........................................58 721 11 72 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -  ...................... 58 622 22 22
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  .................  58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................  58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  ...........................  58 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ...................  58 620 74 66
Infolinia ZKM ..........................  0 801 174 194, 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych .............  58 623 50 78
Dom hospicyjny  dla dzieci..................................  58 661 55 52
Hospicjum dla dorosłych.................................  58 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu  
i Współuzależenienia  .......................................  58 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień ........................ 58 620 88 88
Wsparcie Psychoterapeutyczne  
„Podwójny Problem”.......................................  797 993 618 
Centrum Informacji Turystycznej ...................  58 622 37 66
Informacja o sektach ......................................  58 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)...............  605 462 431
Anonimowy Przyjaciel – Gdański (16.00 – 6.00) ................  
192 88
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne...............................  58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”.............................  513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem  
Gdyński Most Nadziei ........................................  58 661 94 56
Telefon interwencyjny Pomorskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego........................................... 800 060 000
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776    
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk...........  58 75 12 500
Teatr Muzyczny w Gdyni .................................  58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni .......................................  58 660 59 46
Centrum Kultury................................................  58  664   73  77

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Sławomira Rybickiego............... 58 717  25 25  
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej................ 58 661 16 06
Biuro poselskie Janusza Śniadka....................... 58 661 31 72
Biuro poselskie Marcina Horały........................500 744 560
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro parlamentarne Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Liga Polskich Rodzin..........................................697 509 800
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72 
Solidarna Polska................................................601 610 799
Gdyńska Prawica Rzeczypospolitej...................791 638 926
Polskie Stronnictwo Ludowe ...............................509 843 800

Wiadomości turystyczne
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M 

PTTK Gdynia zaprasza:
- w niedzielę 14.01. na wycieczkę kra-

joznawczą: „Szopki na szlaku kaszubskich 
nut” w Wejherowie. Zbiórka o godz. 10.00 na 
przystanku SKM Gdynia, Wzgórze św. Mak-
symilina. Odjazd SKM do Wejherowa Nanice 
o godz. 10.15. Powrót do Gdyni ok. godz. 
16.00. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, 
pozostali ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Do zdobycia punkty do odznak 
turystycznych i krajoznawczych.

- we wtorek 23.01. o godz. 15.00 na spo-
tkanie noworoczne turystów i krajoznawców 
PTTK w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych (ul. 3 Maja 29). 

Można uregulować składki członkowskie 
i przedłużyć legitymacje IK. Mile widziane 
smakołyki własne, przy kawie i herbacie.

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zapra-

sza:
-  swoich członków na dyżury Zarządu 

PTTK w pon. i wt. w godz. 15.00-17.00           
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych (ul. 3 Maja 29). Porady turystyczne              
i krajoznawcze dla zainteresowanych, 
można uregulować składkę członkowską 
i otrzymać informację o programie PTTK 
dot. m.in. wycieczek turystycznych, sesji 
krajoznawczych organizowanych przez OM 
PTTK,

- 30.01. o godz. 16.30 wszystkich człon-
ków Oddziału, z opłaconą składką członkow-
ską za rok 2017, do Gdyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29) 
na Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy. Drugi termin Zjazdu - godz. 
17.00. Program Zjazdu i sprawozdanie Za-
rządu OM PTTK dostępne będą w siedzibie 
GCOP od 15.01 w czasie dyżurów członków 
Zarządu Oddziału. Mandaty otrzymują 
członkowie OM PTTK z opłaconą składką 
członkowską za rok 2017 w dniu zjazdu od 
godz. 16.00.

  ZSP nr 1
zatrudni nauczycieli z przygotowaniem przedszkolnym i nauczyciela nauczania 
wczesnoszkolnego z uprawnieniami na pełen etat.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Wiczlińska 93) lub przesłać na 
adres e-mail: spnr37gdynia@op.pl Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

   ZSP nr 1
zatrudni sprzątaczkę na umowę o pracę na czas określony w wymiarze czasu pracy – 1 etat 
oraz 0,5 etatu. CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Wiczlińskiej 93 lub wysłać na 
adres: spnr37gdynia@op.pl.

   Dyrektor SP nr 43
zatrudni sprzątaczkę na umowę o pracę na czas określony (na zastępstwo) w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Porębskiego 21),do 5.01.2018 r. w godz. 
8.00 – 15.00
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