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Jak co roku ferie warto spędzić w Gdy-
ni. Gdyńskie instytucje kultury, ośrodki 
edukacyjne i sportowe przygotowały 
dla dzieci i młodzieży szeroki wachlarz 
aktywności. Wśród nich znajdą się warsz-
taty plastyczne, teatralne, czytelnicze                        
i kulturoznawcze, ale także zabawy                
z planszówkami oraz zajęcia sportowe. 
Wiele aktywności jest nieodpłatnych. Na 
część zajęć warto zapisać się wcześniej. 
Mamy nadzieję, że w nadchodzące ferie nikt 
nie będzie się nudzić. Przypominamy, że w 
tym roku szkolnym przerwa zimowa startuje 
29 stycznia i trwa do 9 lutego.

Szczegółowy program tegorocznych ferii 
znajduje się na str. 3 i 4 „Ratusza”.

Ferie po gdyńsku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej i Towarzystwo Urbanistów Polskich 
przyznało główną nagrodą im. J. Regul-
skiego w kategorii Aktywność Obywatel-
ska Stowarzyszeniu Traffic Design.

Była to II edycja prestiżowej nagrody 
przyznawanej za wybitne osiągnięcia                           
w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Uroczystość wręczenia nagród za rok 2017 
odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

Szczegóły na str. 2 „Ratusza”.

Traffic Design 
nagrodzony

Gimnastyczka Natalia Kozioł oraz piłkarz Rafał Siemaszko naj-
lepszymi sportowcami Gdyni w 2017 roku. Drużyną roku wybrano 
Arkę Gdynia, wśród trenerów triumfowała Anna Mrozińska ze Sto-
warzyszenia Gimnastyki Artystycznej Gdynia. Za najlepszą imprezę 
uznano Mistrzostwa Europy UEFA EURO U21 Polska 2017, natomiast 
w debiutującej kategorii „Sportowa Inicjatywa Roku” uhonorowany 
został gdyński parkrun. Statuetki, których w sumie wręczono 24, po-
wędrowały również do ośmiu nadziei gdyńskiego sportu oraz liderów 
sportu szkolnego. Gala Gdyńskiego Sportu 2017 odbyła się w Teatrze 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej.

Oprócz „złotych żagli”, a więc statuetek zaprojektowanych w 2012 roku 
specjalnie na Galę Gdyńskiego Sportu, najlepsi w swoich kategoriach 
otrzymali nagrody finansowe: „Sportowcy Roku” po 10 tys. złotych, trener 
5 tys. zł, drużyna 25 tys. zł, a każda z nadziei po 2 tys. zł. Pieniądze przy-
znane zostały w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne 
osiągnięcia sportowe (w sporcie amatorskim i zawodowym) oraz działania 
na rzecz kultury fizycznej i promocji miasta Gdyni poprzez sport.

Podczas 19. edycji Gali Gdyńskiego Sportu wyróżniono również partne-

Natalia Kozioł i Rafał Siemaszko. 
„Sportowcy Roku 2017”

258 sztuk w konkursie  
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

258 sztuk zostało zakwalifikowanych 
do udziału w jedenastej edycji konkursu 
o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. 
Wśród nadesłanych tekstów znajdują 
się utwory debiutantów oraz uznanych 
przez teatr twórców, takich jak Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk, Maria Wojtyszko, Ja-
rosław Jakubowski, Mateusz Pakuła czy 
Tomasz Śpiewak. 

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 
to „młodsza siostra” Nagrody Literackiej 
GDYNIA i Festiwalu Polskich Sztuk Współ-

czesnych R@Port, organizowanego przez 
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w 
Gdyni. Nagroda jest przyznawana corocz-
nie za najlepszą sztukę przeznaczoną na 
scenę dramatyczną. Zwycięzca otrzymuje 
statuetkę oraz 50 tysięcy złotych. Teatrowi 
Miejskiemu przysługuje prawo do premiero-
wego wystawienia jednego z pięciu utworów 
zakwalifikowanych do finału, w kolejnym 
sezonie artystycznym.

Szczegóły na str. 2 „Ratusza”.

Stwórz plakat              
dla festiwalu R@port

Już po raz 4. Teatr Miejski im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni ogłosił konkurs na 
plakat firmujący Festiwal Polskich Sztuk 
Współczesnych R@Port, który firmować 
będzie najbliższą 13. edycję festiwalu. Dla 
kogo będzie ona szczęśliwa?

Szczegóły na str. 8 „Ratusza”.

Mówimy „SIEMA” i podliczamy 26. finał WOŚP
14 stycznia w Polsce i na całym świecie 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zbierała fundusze „dla wyrównywania 
szans w leczeniu noworodków”. Trady-
cyjnie swoje siły zmobilizowała także 
Gdynia. W mieście, jak co roku, działały 
trzy główne sztaby - w Teatrze Miejskim, 
In Gremio w Centrum Riviera oraz w 
gdyńskiej YMCA. Łącznie w akcji wzięło 
udział 1200 wolontariuszy. Gdynianie po 
raz kolejny okazali wielkie serca i hojnie 
wrzucali pieniądze do orkiestrowych 
puszek. 

Gdyńską tradycją jest organizowana 
przez sztab przy Teatrze Miejskim licytacja 
prowadzona przez prezydenta Wojciecha 
Szczurka. Dzięki niej udało się zebrać          
57 tys. zł. Pod młotek w teatrze poszły 
pamiątkowe przedmioty, dzieła sztuki i zróż-

nicowane vouchery. 
Łącznie sztab doliczył się już 219 925 zło-

tych. Warto także podkreślić, że na sukces 
tego sztabu przez całą niedzielę pracowało 
około 450 wolontariuszy.

Z dobrych wyników cieszy się drugi                
z gdyńskich sztabów „Gdynia dla Orkiestry”, 
który działał w siedzibie YMCA. Łącznie 
zebrał on 521 150 zł. Tu na rzecz Orkiestry 
kwestowało około 640 wolontariuszy.

Sporo działo się także w trzecim z gdyń-
skich sztabów, który stowarzyszenie In 
Gremio zorganizowało w Centrum Riviera. 
Także tutaj do aukcji przyłączył się prezydent 
Wojciech Szczurek.

Łącznie sztab In Gremio doliczył się 133 
749 zł. Zaangażowanych było 150 kwestu-
jących.

rów gdyńskiego sportu. O wrażenia artystyczne zatroszczyli 
się artyści Teatru Muzycznego, który w tym roku świętuje 
60-lecie działalności. Z tej okazji przedstawiono fragmenty 
Rewii Jubileuszowej. 

Szczegóły na str. 19 „Ratusza”.

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 na niedzielę 4 lutego 
można odbierać w CultureBox przy ul. Świę-
tojańskiej 30 oraz Filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni.

Gdynia zaprasza na swoje urodziny!
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W środę Sesja Rady Miasta
24 stycznia o godz. 12.00 wsali 105 

Urzędu Miasta (al. Marszałka Piłsudskie-
go 52/54), rozpocznie się XXXIX Sesja 
Rady Miasta. Porządek przewiduje głoso-
wanie projektów następujących uchwał 
dotyczących:

– nadania Jolancie Obarze Medalu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 
zasługi dla Gdyni”,

– nadania Tadeuszowi Palmowskiemu 
Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 
wybitne zasługi dla Gdyni”,

– nadania Monice Płocke Medalu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 
zasługi dla Gdyni”,

– wyrażenia woli współdziałania Gminy 
Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w zakresie 
realizacji zadania polegającego na opraco-
waniu dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych uzgodnień dla zadania „Przebudowa 
układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze 
skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. An-
dersa oraz budową dodatkowego wiaduktu 
w ciągu ul. Płk. Dąbka”,

– zmiany statutu jednostki budżetowej 
„Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
Gdynia”,

– stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 
pkt 2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście, rejon Mola Rybackiego,

– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta 
Gdyni,

– ustalenia przebiegu drogi publicznej 
ulicy Józefa Wybickiego,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu położonego przy ul. 

Zygmunta Augusta 13,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
przy ulicy Świętojańskiej 92,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
przy al. Marsz. Piłsudskiego 50,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Kołobrzeskiej,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości grun-
towych położonych w Gdyni w obszarze 
wydzielonym ulicami: Świętojańska, al. 
Marsz. Piłsudskiego, Kazimierza Tetmajera, 
Partyzantów,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rybaków (936 m),

–  wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rybaków (1240 m),

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rybaków (130 m),

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rybaków (2500 m),

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Rybaków (500 m),

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Frezerów/Jantarowej,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Zielonej (22 m)

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Zielonej (93 m),

– wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Zielonej (15 m),

– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa na własność Gdyni – miasta na 
prawach powiatu nieruchomości położonej 
w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego,

– wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul.Sochaczewskiej 6,

– wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul. Bursztynowej 1A,

– zmiany nazwy ulicy – drogi publicznej 
położonej na terenie Miasta Gdynia,

– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe 
obwody głosowania,

– obwieszczeń Rady Miasta Gdyni              
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie statutów dzielnic: Babie 
Doły, Cisowa, Chylonia, Chwarzno-Wiczlino, 
Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamien-
na Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, 
Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki 
Cisowskie – Demptowo, Redłowo, Śródmie-
ście, Wielki Kack, Witomino – Leśniczówka, 
Witomino- Radiostacja, Wzgórze Świętego 
Maksymiliana.

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
Nagroda Artystyczna Galion Gdyński 

to wyróżnienie prezydenta Gdyni dla 
wybitnych artystów i animatorów kultury 
związanych z gdyńskim środowiskiem. 
Przyznawana jest od 1995 roku. Od 12 lat 
Galion wręczany jest również firmie, która 
w roku poprzednim sprawowała opiekę 
nad przedsięwzięciami kulturalnymi          
w Gdyni. Laureatów za rok 2017 poznamy 
wiosną podczas uroczystej gali. Kapituła 
nagrody na propozycje kandydatur czeka 
do 5 lutego.

Nagroda przyznawana jest w czterech 
kategoriach:

- kreacja artystyczna – dla wyróżniających 
się twórców z Gdyni, bądź prezentujących 
swoje dokonania w Gdyni,

- animacja kultury – za wybitne osiągnię-
cia w organizowaniu życia kulturalnego w 
mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,

- debiut artystyczny – dla debiutującego 
twórcy,

- mecenat kultury – za szczególnie efek-
tywne formy wspierania kultury w mieście.

Laureaci w trzech pierwszych kategoriach 
otrzymają nagrodę finansową. Nagroda 
w dziedzinie mecenatu kultury jest wyróż-
nieniem honorowym. Zgodnie z regulami-
nem, nagrodę przyznaje prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek na wniosek Kapituły 
Nagrody.

Prezydent Gdyni może przyznać rów-
nież nagrodę Galion Gdyński za całokształt 
twórczości. Dlatego również w tej kategorii 
zgłaszać można kandydatury, mimo że nie 
została ona ujęta w formularzu.

Zgłoszenia należy nadsyłać na formula-
rzu, wraz z uzasadnieniem, do 5 lutego na 
adres e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl.

Zgłoś kandydata do nagrody Galion Gdyński

Traffic Design jest organizacją pozarzą-
dową działająca na rzecz poprawy stanu 
przestrzeni publicznej oraz edukacji kultural-
nej i artystycznej. Wśród głośnych projektów 
zrealizowanych przez nich w 2017 r. należy 
wymienić m.in. odmalowanie bloku przy                                 
ul. Lelewela 7-9, metamorfozę budynku 
żłobka „Niezapominajka” i zrealizowaną 
ostatnio, w Warszawie, czwartą edycję pro-
jektu Re:design, w ramach którego powstało 
12 nowych szyldów dla zakładów rzemieśl-
niczych z Pragi Północ.

Odbywający się od 7 lat gdyński festiwal 
zmienia formułę - z corocznej imprezy  na 
organizowane co dwa lata bienalle. Zapo-
wiedzią metamorfozy była pilotażowa edycja 
Festiwalu Traffic Design 6.5, która odbyła się 
we wrześniu ubiegłego roku.

Oprócz nagrody dla Traffic Design Ka-
pituła uhonorowała: Miejską Pracownię 
Urbanistyczną w Łodzi, prezydenta Zielonej 
Góry Janusza Kubickiego, Stowarzyszenie 
Świdnik Miasto dla Rowerów oraz architekta 
Janusza Sepioła.

Traffic Design 
nagrodzony - c.d.

258 sztuk w konkursie                                         
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - c.d.

Spośród nadesłanych sztuk trzyosobo-
wa Komisja Artystyczna w składzie: Anna 
Zalewska-Uberman, Mirosław Baran                  
i Wojciech Owczarski musi wyłonić 40 ty-
tułów - półfinalistów. Następnie Kapituła Na-
grody w składzie: Justyna Jaworska, Ewa 
Guderian-Czaplińska, Jacek Kopciński, 
Grzegorz Niziołek, Jerzy Stuhr wybierze 
maksymalnie pięć tytułów, nominowanych 
do finału. Nazwiska finalistów poznamy 
pod koniec marca, a laureata 11. Gdyńskiej 
Nagrody Dramaturgicznej 20 maja podczas 
13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port. Czytania finałowych sztuk GND 
odbywać się będą przez cały tydzień (14 - 18 

maja), przed wieczornymi pokazami spekta-
kli festiwalowych. Tradycyjnie towarzyszyć 
im będą dyskusje z publicznością. 

Podczas finału Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej, oprócz profesjonalnej Kapituły, 
pracować będzie jury złożone z miłośników 
sceny, które po przeczytaniu pięciu wybra-
nych do finału sztuk i obejrzeniu ich czytań 
przyzna własną Alternatywną Nagrodę Dra-
maturgiczną. Skład jury zostanie wybrany w 
drodze konkursu.

Sztuki wszystkich dotychczasowych fina-
listów Nagrody opublikowane są na stronie 
www.gnd.art.pl.
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Ferie po gdyńsku - c.d.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6)
Wesołe ferie z Biblioteką Obłuże – zajęcia 

literacko-plastyczno-filmowe. W programie 
głośne czytanie, gry i zabawy integracyjne, 
projekcje filmowe. Ponadto warsztaty pla-
styczne. Zajęcia odbędą się w dniach: 29.01, 
30.01, 1.02, 2.02, 8.02, 9.02, w godzinach 
13.00-14.30.

– 5 lutego o godz. 17.00 biblioteka za-
prasza dzieci i ich rodziny na przedstawienie 
w wykonaniu Teatru wędrownego Włóczykij. 

– 6 lutego o godz. 17.00 odbędą się 
ludowe warsztaty edukacyjne „Po nitce do 
kłębka”, których bohaterami będą zwierzęta 
gospodarskie. Zajęcia dla dzieci od 5 roku 
życia. Obowiązują zapisy pod nr tel. 58 625 
08 16 lub mail: filianr1@bibliotekagdynia.pl. 

Biblioteka Wzgórze (Bpa Dominika 3) 
zaprasza na:

– Gry planszowe – wspólne rozgrywki 
odbędą się w środy - 31 stycznia i 7 lutego, 
w godz. 12.00-14.00,

– A to historia! – w czwartek, 1 lutego 
o godz. 15.00. Wspólne czytanie opowia-
dania z książki „A to historia” Kazimierza 
Szymeczko i rozwiązywanie zagadek 
związanych z przeszłością. Zajęcia dla 
dzieci od 7 lat.

– Malowanie światłem – czyli warsztaty 
fotograficzne dla dzieci od lat 7. Warsztaty 
odbędą się we wtorek, 6 lutego w godz. 
17.00-18.30.

– Gdyńskie opowieści. W czwartek, 
8 lutego w godz. 17.00-18.30 biblioteka 
zaprasza na czytanie legend gdyńskich.              
W programie także szycie zabawek w 
kształcie ryby.

Biblioteka Chylonia (ul. Opata Hackie-
go 33) zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na 
ciekawe zajęcia, które będą się odbywały od 
29 stycznia do 11 lutego, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 13.00.-15.00. W progra-
mie m.in: słuchanie bajek z wykorzystaniem 
audiobooków, turniej gier planszowych, za-
bawy z wykorzystaniem konsoli PlayStation, 
zajęcia plastyczne.

Biblioteka Oksywie (ul. Podchorążych 
10a) zaprasza w trakcie ferii na zajęcia dla 
dzieci od 7 do 12 lat „Hokus-pokus, czary
-mary czyli magia w bibliotece”. 

Zajęcia będą się odbywać przez całe ferie 
w powszednie dni tygodnia (oprócz śród) 
w godzinach 14.00-15.00.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 
96/98) zaprasza młodzież od 13. roku życia 
na warsztaty komiksowe z Jakubem Kiju-
cem. Zajęcia odbywać się będą: w piątek 
26.01 w godz. 17.00-20.00 i sobotę 27.01 
w godz. 11.00-14.00.

 Doodle my day – cykl warsztatów, 
podczas których uczestnicy prowadzić 
będą własne Dzienniki Kreatywne. Zajęcia                  
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki                    
w godz. 13.00-14.00.

Origami With Pia – cykl warsztatów 
manualnych prowadzonych w języku an-
gielskim przez wolontariuszkę EVS, Pię. 
Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki                                 
o godz. 14.00-15.00.

Pasjopisanie – warsztaty kreatywnego 
pisania. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko, 
jak pisać ciekawie, ale też jak pisać popraw-
nie. Zajęcia we wtorki: 30.01 i 6.02 w godz. 
15.00-17.00.

RPG – spotkanie z Role Playing Games 

dla młodzieży, które poprowadzi czytelnik, 
Ludwig Clouzot. Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 30 stycznia w godz. 11.00-15.30.

#pasjaplanszówki – rozgrywki gier plan-
szowych. Piątek 2.02 o godz. 16.30.

Warsztaty filmowe – podczas warsztatu 
uczestnicy poznają kulisy powstawania filmu 
fabularnego i będą mieli okazję nakręcić 
krótką scenkę. Prowadzenie: Marek Głusz-
czak, student Gdyńskiej Szkoły Filmowej. 
Spotkanie odbędzie się w sobotę 3 lutego 
o godz. 11.00.

Popkulturowa fotobudka – zrób sobie 
szalone zdjęcie z postaciami z filmów, seriali, 
anime czy gier i wydrukuj je na miejscu. 
Wspólnie zostanie stworzona galeria oso-
bliwości popkulturowych. Zajęcia w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki (I tydzień 
ferii) w godz. 17.00-20.00.

Przypinka z Pasją – zrób sobie autorską 
przypinkę. Zajęcia w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki (II tydzień ferii) w godz. 
17.00-20.00.

Warsztat pisarza – spotkanie z Domini-
ką Kraską, autorką książek z trójmiejskimi 
legendami i opowieściami. Sobota, 9.02         
o godz. 18.00.

Wszystkie zajęcia w filiach Biblioteki 
Gdynia są bezpłatne.

 
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 
zaprasza dzieci od lat 10 oraz młodzież 
szkolną do uczestnictwa w treningach strze-
leckich. Zajęcia będą odbywać się we wtorki 
i czwartki w godz. 11.00-15.00 na strzelnicy 
pneumatycznej Zarządu Rejonowego Ligi 
Obrony Kraju (ul. Świętojańska 5\7, wejście 
od ulicy Pułaskiego). 

Zajęcia strzeleckie z karabinków pneu-
matycznych będzie prowadzić olimpijczyk, 
brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich                
w Montrealu, trener strzelectwa Jerzy 
Greszkiewicz, zawodnik WKS „FLOTA’’ 
Gdynia.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Telefon kontaktowy 797 454 838.

Młodzieżowy Dom Kultury
 
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Grabo-

wo 2) zaprasza dzieci i młodzież w wieku 
7-19 lat na zajęcia artystyczne.

Szczegóły na: www.mdk.gdynia.pl.
Informacje pod nr tel. 512 213 285.
 

Teatr Miejski
 
„Sceniczna Zadymka” to okazja, by 

zajrzeć za kulisy razem z mamą i tatą czy 
stworzyć mapę marzeń. Organizatorzy za-
praszają do zabawy w teatr małych i dużych.

– 29 stycznia - Warsztaty aktorskie            
z Olgą Barbarą-Długońską. W godz. 
10.00-11.30, grupa młodsza: 5-6 lat, w godz. 
12.00-14.00, grupa starsza: 7-10 lat,

– 5 lutego - Mapa Teatru / Mapa Marzeń 
(warsztaty rodzinne). W godz. 10.00-11.30 
oraz w godz. 12.30-14.00. Prowadzenie: 
Anna Zalewska Uberman i Monika Müller.

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograni-
czona. Zgłoszenia: minimum 3 dni przed 
zajęciami: edukacja@teatrgombrowicza.art.
pl,  tel. 58 660 59 23. 

Więcej informacji na: www.teatrgombro-
wicza.art.pl.

 
Gdyńskie Centrum Sportu

 
Od 29 stycznia do 11 lutego, od ponie-

działku do piątku, w godz. od 10.00-14.00 
na terenie Hali Lekkoatletycznej GCS pro-
wadzone będą zajęcia sportowe w takich 
dyscyplinach, jak: piłka nożna, koszykówka, 
tenis stołowy czy unihokej. Dla najmłodszych 
uczestników przygotowany zostanie kącik 
malucha z grami i zabawami. W salce fitness 
na obiekcie planowane są zajęcia ruchowo
-taneczne z zumby dla dzieci. Wszystkie 
atrakcje są bezpłatne i wolne od zapisów.

 Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna nr 2 (ul. Opata Hackiego 13) 
zaprasza na nieodpłatne zajęcia w ramach 
ferii zimowych:

 – „W świecie bajek” - zajęcia dla uczniów 
klas II-IV szkoły podstawowej. Prowadzące: 
Beata Wojciechowska, Dorota Derheld. 

29.01- 2.02 w godz. 9.00-11.00.
– „Koncentracja, relaksacja, twórcze 

myślenie” - zajęcia dla uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej. Prowadzące: Beata 
Gawenda-Kulczak, Aneta Parczyńska. 

30.01 - 31.01 w godz. 9.00-11.00.
– „RPG w PPP” – zajęcia dla młodzieży 

od 14 roku życia - spotkania z grą typu RPG. 
Prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz 
Grygiel. 

1.02 w godz. 9.00 – 13.00 i 2.02 w godz. 
9.00 – 11.00.

– „Feryjny Klub Filmowy” - zajęcia dla 
młodzieży od 15 roku życia. Prowadzący: 
Andrzej Pawełko, Mateusz Grygiel. 

30.01 - 31.01 w godz. 12.00-15.00. 
Zajęcia dla rodziców i nauczycieli
– „Feryjna szkoła dla rodziców i wycho-

wawców” - intensywny trening konkretnych 
technik, rozmów, przykładów rozwiązywania 
konfliktów w relacjach Ja – Dziecko. Pro-
wadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, 
Mariola Cirson.

5.02-9.02 w godz. 9.00-12.00.
– „Psychologiczny punkt konsultacyjny 

dla rodziców wychowujących małe dzieci” 
Konsultacje odbywają się bez dziecka - pro-
wadząca: Anna Kosecka. 

1.02, 8.02 w godz. 14.00-17.00, 2.02              
w godz. 8.00-10.00.

 – „Nowoczesne terapie trudności szkol-
nych”. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe 
dla nauczycieli i rodziców o charakterze 
edukacyjno-warsztatowym. Prowadzące: 
Marzanna Mróz, Dominika Reglińska. 

7.02 w godz. 12.00-14.00.
Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezer-

wacja telefoniczna – 58 623 31 39, 58 667 
35 01. 

Szczegóły: www.ppp2gdynia.szablon.pl.
 

Muzeum Miasta Gdyni
 
Podczas cyklu spotkań w muzeum 

najmłodsi będą mogli sprawdzić się jako 
aktorzy, architekci czy też stworzyć unika-
towe prace plastyczne związane z wystawą 
czasową „Luter w Gdyni?”. Na cykl składają 
się cztery spotkania:

– 30.01, godz. 10.00-13.00 - Luter czyli 
kto? Podczas warsztatów plastycznych zo-
stanie omówiony wygląd i ubiór Marcin Luter 

Najmłodsi i nieco starsi będą mogli skorzystać z zajęć sportowych, informatycznych, praktyczno-technicznych i wielu innych 
przygotowanych przez gdyńskie szkoły: ZSCiE, SP nr 21, ZSO nr 1, SP nr 13, SP nr 26, ZSS nr 17, ZSSO, ZS-P nr 1, CKZiU nr 1, 
VI LO, SP nr 12, SP nr 18, SP nr 43, IX LO, SP nr 40, SP nr 11, SP nr 51, SP nr 29, SP nr 52, SOS-W nr 2, SP nr 48, ZS-P nr 3, ZS-P 
nr 2, SP nr 17, ZS-P nr 4, SP nr 44, SP nr 28, SP nr 31.

A oto szczegółowy program ferii zimowych:
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oraz osób żyjących w jego czasach. 
– 31.01, godz. 10.00-13.00 - Kim jest 

pastor? Omówione zostanie życie luteran 
w Małym Kacku, ewangelickich kolonistów 
z Góry Donas i parafian w Polskim Zborze 
Ewangelicko-Augsburskim z okresu mię-
dzywojennego. 

– 1.02, godz. 10.00-13.00 - Moje, twoje, 
nasze zwyczaje. Podczas warsztatów dla 
dzieci Muzeum Miasta Gdyni zamieni się w 
ogromny teatr, w którym stworzony zostanie 
spektakl i zostanie przedstawiona opowieść 
o życiu mieszkańców Gdyni.

– 2.02, godz. 10.00-13.00 - Dwa kościoły 
w jednym mieście. Warsztaty architektonicz-
ne, podczas których najmłodsi zmienią się w 
konstruktorów budowli sakralnych. 

Na wydarzenia obowiązują wcześniejsze 
zapisy, które prowadzi ośrodek edukacji 
Muzeum Miasta Gdyni. Zapisy pod nr tel.: 
58 662 09 35\36\37 lub mailowe: zapisy@
muzeumgdynia.pl. Koszt udziału w zajęciach 
„Ferie w Muzeum” wynosi 5 zł.

– 3.02 o godz. 11.00 odbędą się rodzinne 
warsztaty projektowe dla dzieci z opieku-
nem z cyklu „Maszynownia” pt. „Drzewo 
genealogiczne”. Cykl warsztatów rodzinnych 
„Maszynownia” skierowany jest do dzieci od 
6 do 12 lat.

Na wydarzenia obowiązują wcześniejsze 
zapisy pod nr tel. 58 662 09 35\36\37 lub 
mailowe: zapisy@muzeumgdynia.pl.

Bilety: 10 zł koszt udziału jednego uczest-
nika, jeśli w warsztatach uczestniczyć będzie 
rodzeństwo to bilet wstępu dla drugiego 
dziecka kosztować będzie 5 zł, opiekunowie 
mają zagwarantowany wstęp bezpłatny.

– 7.02 o godz. 10.30 - Czytanie w mu-
zeum dla dzieci w wieku 2+ z opiekunami. 

Przedstawiona zostanie książka pt. 
„Domy” autorstwa Ellis Carlson.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
należy się zarejestrować poprzez e-mail: 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 
58 662 09 35/36/37.

– 10.02, godz. 10.00-18.00 - urodziny 
Gdyni z grą muzealną „Pocztówki z Gdyni”.

 
Centrum Nauki Experyment

 
Czy pingwiny to przysmak niedźwiedzi 

polarnych? Jak wyglądają morskie aniołki? 
Wszystkiego o Antarktydzie – najbardziej 
mroźnej krainie na naszej planecie, uczest-
nicy dowiedzą się w trakcie zimowych ferii 
z Experymentem.

Od soboty, 27 stycznia do niedzieli, 11 
lutego Experyment przygotował dla swoich 
gości moc zimowych atrakcji. Przez dwa 
tygodnie ferii będzie można poznać fascynu-
jące ciekawostki o Antarktydzie i Antarktyce, 
dowiedzieć się jak wygląda niełatwe życie na 
stacji badawczej, a nawet wykonać zimowe 
eksperymenty w specjalnie stworzonej do 
tego strefie. Wszystkie atrakcje w ramach 
ferii zimowych w Experymencie będą do-
stępne w cenie biletu na wystawę.

Godziny otwarcia Centrum Nauki 
Experyment:

wtorek-piątek: 9.00 – 18.00
sobota-niedziela: 10.00 – 19.00
poniedziałek: nieczynne.

Ceny biletów:
ulgowy: 12 zł
normalny: 20 zł
rodzinne: od 50 zł do 82 zł
Zniżki z Kartą Dużej Rodziny, Kartą Gdy-

nia Rodzinna oraz Kartą Gdynia Senior Plus.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie internetowej www.experyment.gdynia.pl.

Księgarnia „Vademecum”
 
Księgarnia „Vademecum” (ul. Świętojań-

ska 5) zaprasza:
– w sobotę 27 stycznia na rozgrywki 

Warhammer 40000.
Zajęcia wprowadzające dla początku-

jących. Prowadzenie: Przemek Lisowski.
– w poniedziałek 29 stycznia - Zimowa 

moda. Warsztaty z projektowania i ozdabia-
nia zimowych rękawiczek. Podczas zajęć po-
wstaną niespotykane, kolorowe rękawiczki.

– w środę 31 stycznia - Śnieżne kule
Magiczny śnieg zamknięty w słoiku? 

Tak! Bo podczas warsztatów zostaną stwo-
rzone niepowtarzalne, śnieżne kule, które 
przeniosą uczestników w magiczną krainę 
śniegu i migoczącego blasku. Chętni mogą 
również stworzyć przytulne światełka, które 
pozytywnie nastrajają w ponure dni.

– w piątek 2 lutego - Karnawałowe maski
Na warsztatach zostaną wykonane uni-

kalne maski karnawałowe z wykorzystaniem 
różnych materiałów i ozdób.

– w niedzielę 4 lutego - Gry figurkowe 
- malowanie postaci i przygotowywanie 
terenów. Zajęcia wprowadzające dla po-
czątkujących.

– w poniedziałek 5 lutego - Arktyczni 
goście. Warsztaty z elementami szycia. 
Na zajęciach powstaną maskotki i postaci                     
z zimowej krainy. Do ich wykonania zostaną 
użyte materiały recyklingowe oraz tkaniny 
bawełniane. 

– w środę 7 lutego - Zimowa sztuka
Podczas zajęć zostaną stworzone obrazy 

oraz ozdoby przestrzenne.
– w piątek 9 lutego - Walentynkowe 

serca
Na zbliżające się Walentynki zostaną 

wykonane różne ozdoby i małe prezenty, 
którymi będzie można obdarować ukochane 
osoby.

Oprócz tego cały czas funkcjonuje Wypo-
życzalnia Gier Planszowych Goblin.

 Wstęp na poszczególne zajęcia kosz-
tuje 10 zł i obowiązują zapisy. W trakcie 
zajęć słodki poczęstunek i ciepła herbata 
owocowa.

Szczegóły www.vademecumgdynia.org/.

Zimowe półkolonie
 
Akademia Twórczego Rozwoju By-

strzak organizuje półkolonie, które będą 
się odbywały w Szkole Podstawowej nr 53 
(Wzgórze św. Maksymiliana).

W programie:
- kreatywne i pomysłowe warsztaty dy-

daktyczne,
- ciekawe warsztaty artystyczne,
- warsztaty naukowo-eksperymentalne,
- niezwykłe gry terenowe i sportowa 

rywalizacja.
Wszystko w kameralnej max. 15 osobo-

wej grupie.
Ponadto wyjścia na basen z nauką/dosko-

naleniem pływania, seanse filmowe i wiele 
innych atrakcji.

Informacje i zapisy: www.gdynia.bystrzak.
org; www.kalamo.pl.

Półkolonie zimowe w Szkole Podstawo-
wej nr 53.

 
Świetlica „Mądrala” 

Świetlica „Mądrala” (ul. Bema 18/6) 
zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na odpłatne 
zajęcia w okresie ferii.

W ofercie:
- wycieczki;
- zajęcia plastyczno - techniczne;
- warsztaty LEGO z Edukido;
- warsztaty z Robotyki;

- zimowe spacery;
- gry i zabawy;
- wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwie-

czorek, napoje.
Świetlica otwarta będzie od 29 stycznia 

do 9 lutego w godz. 7.30-17.30.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod 

nr tel. 662 617 777 lub na www.swietlicama-
drala.pl, kontakt@swietlicamadrala.pl

 
Akademia Piłkarska Tiki Taka
 
Akademia Piłkarska Tiki Taka zaprasza 

dzieci w wieku 6-10 lat na półkolonie zimowe, 
które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 
39 (ul. Unruga 88). W programie: codziennie 
trening piłkarski i pływacki pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów, zajęcia z klockami 
Lego, wyjście na plac zabaw oraz na kręgle, 
Fabryka Pizzy, gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu, projekcje filmów dla dzieci, koszulki 
i dyplomy dla każdego uczestnika.

Gdyńskie Centrum Filmowe

W poniedziałki filmowe hity ze zwierzę-
tami w roli głównej: „Marsz Pingwinów 2. 
Przygoda na krańcu świata” i „Kedi. Sekretne 
życie kotów”. We wtorki i środy: filmy i dys-
kusje w ramach Akademii Dokumentalnej 
dla różnych grup wiekowych oraz spektakl 
teatralny „Księżniczka na ziarnku grochu”.

W czwartki coś dla najmłodszych widzów, 
czyli „Baśnie i bajki polskie” oraz „Rodzina 
Treflików”, a po filmach warsztaty. W piątki 
– filmowa Mała Akademia BBC Earth.

Tak w skrócie wygląda program KINOferie 
w Gdyńskim Centrum Filmowym (pl. Grun-
waldzki 2), od 29 stycznia do 9 lutego (od 
poniedziałku do piątku). Wszystkie pokazy 
filmowe będą się rozpoczynać o godzinie 
10.00. Dla grup odwiedzających Kino Stu-
dyjne GCF przygotowano też warsztaty                  
i inne atrakcje.

Więcej informacji na stronie: www.gcf.org.
pl. Ceny biletów: 11 zł grupowy i pozostałe 
(w tym rodzinny) - 14 zł.

Wymiennikownia

Rusz się i zamiast siedzieć w domu, 
zrób w ferie coś fajnego. Poznaj ludzi takich 
jak ty, naucz się nowych rzeczy i dziel się 
wrażeniami.

Ferie w Wymiennikowni – Młodzieżowym 
Centrum Innowacji Społecznych i Designu, 
przy ul. Kartuskiej 20B (wejście obok biblio-
teki) w Chyloni rozpoczną się 29 stycznia   
i potrwają do 9 lutego. 

Zajęcia podzielone są na dwa bloki – 
plastyczny i taneczny. Pierwszy tydzień 
(29.01-2.02) w WM-ie należeć będzie do 
fanów street-artu. Będą to pięciodniowe 
warsztaty z podstaw artystycznej aranżacji 
przestrzeni dla osób powyżej 15 lat, które 
poprowadzi Piotr Beeski Kania. Zajęcia 
odbywać się będą w godz. 10.00-14.00,                  
a wszystkie materiały będą dostępne na 
miejscu. Projekt realizowany będzie we 
wnętrzu Wymiennikowni i pozostanie tam 
na stałe.

Druga połowa ferii będzie mocno ener-
getyczna. Od 5 do 9 lutego będzie można 
wziąć udział w treningach dancehall, które 
odbywać się będą w godz. 10.00-13.00. 
Udział mogą wziąć zarówno dziewczyny, 
jak i chłopaki, wystarczy mieć powyżej 13 
lat. Treningi poprowadzi Agnieszka Miazga.

Zapisy na zajęcia już trwają. Chętni 
mogą zgłosić się mailowo: m.debna@lis.
gdynia.pl, bądź telefonicznie 58 663 12 55. 
Karta kwalifikacyjna i regulamin do pobrania                                        
w Wymiennikowni i na stronie www.wymien-
nikownia.org.
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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. 

Watson to średniej wielkości psiak o bar-
dzo oryginalnej urodzie. Jest niewysoki, długi 
i ma bardzo krzywe łapki. Trafił do schroniska 
po tym jak błąkał się na jednej z gdyńskich 
dzielnic. Był zadbany, miał ładną obrożę i 
chustkę na szyi. Niestety czas mijał, opiekun 
skontaktował się z biurem adopcyjnym, ale 
nie po to by psiaka odebrać lecz po to, by po-
informować, że po psiaka nie przyjedzie. Tak 
oto Watson stał się mieszkańcem naszego 
schroniska. To bardzo pozytywny, odrobinę 
nierozgarnięty psiak. Akceptuje obecność 
innych przedstawicieli swojego gatunku, jed-
nak bywa dominujący wobec nich. W stosun-
ku do ludzi jest pozytywny, szuka kontaktu z 
każdym, kto pojawi się w zasięgu jego oczu. 
Watson może zamieszkać zarówno w bloku 
jak i w domu z ogrodem. Podaruj Watsonowi 
dom, nie pozwól mu już dłużej czekać…

Gdyńscy strażnicy miejscy namawiają 
do zgłaszania chęci udziału w pokazach 
odgórnej metody palenia w piecu. 

Podczas pokazu zademonstrują jak bez-
piecznie, poprawnie i wydajnie korzystać z 
domowych pieców, w taki sposób aby nie 

narażać na niebezpieczeństwo siebie i in-
nych, a także nie zanieczyszczać powietrza.

Każdy, kto chciałby, by w jego sąsiedztwie 
zorganizowano taki pokaz, może przesłać 
zgłoszenie na adres e-mailowy: straz_miej-
ska@gdynia.pl.

Strażnicy Miejscy uczą, jak palić w piecu

Wiemy, kto zaprojektuje 
dom bez barier na Oksywiu

Rozstrzygnięto przetarg na wykona-
nie projektu wielorodzinnego domu bez 
barier przy ul. Dickmana na Oksywiu. 
Nowoczesny, wielorodzinny budynek 
zaprojektuje studio 3MA sp. z o. o. z Gdy-
ni. Na czterech piętrach znajdzie się 30 
mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych 
oraz ogólnodostępna świetlica. Harmo-
nogram przewiduje wykonanie do połowy 
października tego roku dokumentacji 
projektowej. Projektantów wyłoniono 
spośród pięciu ofert nadesłanych do 
Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt,  który wykona f i rma 3MA                              
Sp.z o. o., ma zapewnić przestrzeń miesz-
kalną pozbawioną barier architektonicznych, 
lecz nie przeznaczoną wyłącznie dla osób 
niepełnosprawnych. Koncepcja zakłada 
możliwość adaptacji każdego mieszkania 
do wymagań osób o różnej sprawności i w 
różnym wieku, oraz możliwość przystoso-
wania lokali do różnych potrzeb - także tych 

zmieniających się z wiekiem mieszkańców.
- 80 rodzin mieszkujących przy ulicy 

Dickmana 18-30 otrzyma mieszkania 
zamienne zaoferowane przez miasto – za-
pewnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni 
ds. innowacji. - Część rodzin będzie mogła 
zamieszkać w nowo projektowanym budyn-
ku bez barier, inne zamieszkają w różnych 
dzielnicach miasta. Pracownicy Laborato-
rium Innowacji Społecznych oraz gdyńskiego 
MOPS spotkali się już ze wszystkimi loka-
torami. Ustalili potrzeby i preferencje co do 
nowego miejsca zamieszkania. Pierwsze 
rodziny otrzymały już propozycje mieszkań 
zamiennych, a jedna rodzina opuściła lokal 
przy ulicy Dickmana. Pracownicy LIS są w 
stałym kontakcie z mieszkańcami, wyjaśnia-
ją wątpliwości, reagują na zgłaszane bieżące 
potrzeby, aby zmiana miejsca zamieszkania 
przebiegła jak najbardziej sprawnie.

Szanuj powietrze! Ono daje życie
Gdynia jest miastem, w którym miesz-

kańcy, jako nieliczni w Polsce, mogą 
oddychać bardzo czystym powietrzem. 
W ogłoszonym niedawno raporcie Pol-
skiego Alarmu Smogowego Gdynia 
miała najniższe średnioroczne pomiary 
pyłu PM10, czyli o wielkości do 10 mi-
krometrów oraz rakotwórczego benzo(a)
piranu, czyli jest miastem z najczystszym 
powietrzem w Polsce.

W Gdyni, dzięki wieloletnim programom 
ograniczania zanieczyszczeń powietrza 
udało się znacząco zmniejszyć emisję 
szkodliwych substancji i pyłów do atmosfery. 
Samorząd Gdyni współfinansuje od wielu 
lat działalność sieci pomiarowej ARMAAG, 
dzięki temu mieszkańcy mogą śledzić, jak 
zmieniała się jakość powietrza dzięki prowa-
dzonym akcjom ograniczania niskiej emisji   
i akcjom edukacyjnym.

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem 
okazał się projekt KOZA. Inspiracją był 
pomysł, by Straż Miejska nie tylko kon-
trolowała, czym gdynianie palą w piecach                    
i kominkach, ale też uczyła, jak to efektywnie 
robić, by dym był jak najmniej uciążliwy dla 

sąsiadów i całego otoczenia. Projekt otrzy-
mał nazwę „KOZA – korzystne ograniczenie 
zanieczyszczenia atmosfery” i spotkał się             
z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców. 
Pokazy przeprowadzają strażnicy miejscy 
z EkoPatrolu Straży Miejskiej, używając 
dwóch pieców typu „koza”.

Od 2014 roku Gdynia systemowo współ-
pracuje zarówno z dostawcą ciepła siecio-
wego (OPEC) jak i producentem energii 
elektrycznej i ciepła (EDF Polska, obecnie 
– PGE Energia Ciepła SA).

Od 18 lat również miasto udziela dotacji 
mieszkańcom na likwidację pieców węglo-
wych i montaż odnawialnych źródeł energii. 
Gdynia z powodzeniem aplikuje o środki                  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Trolejbusy także stały się rozpozna-
walnym symbolem gdyńskiej komunikacji. 
Nie emitują spalin, są ciche i nowoczesne.          
W tym i kolejnym roku na gdyńskie ulice 
wyjedzie aż 30 nowych Solarisów, w tym 16 
przegubowych, które dotąd nie były obecne 
w taborze Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Trolejbusowej.

Na najbliższe kilka dni zapowiadany 
jest śnieg, dlatego podpowiadamy na co 
zwrócić uwagę podczas jazdy zimą na 
rowerze, aby jazda była nadal przyjem-
nością, a nie tylko „szkołą przetrwania”.

Ubieraj się rozsądnie. Grube ubranie, 
zbyt wiele warstw powoduje przegrzanie, 
a potem momentalnie odczuwalne zimno. 
Chroń tułów, ale lepiej ubierz się tak, aby 
tuż po rozpoczęciu jazdy odczuwać chłód 
(ale nie przenikliwe zimno). Rozgrzejesz się 
w czasie jazdy.

Chroń głowę, stopy i ręce. Właśnie te 
części ciała są najbardziej narażone na 
zmarznięcie. Ubierz grube skarpety, po-
rządne rękawiczki chroniące zarówno przez 
zimnem, jak i wiatrem oraz czapkę, najlepiej 
zasłaniającą uszy i czoło.

Wdychaj powietrze nosem – gdy powie-
trze dotrze do płuc, będzie już ogrzane.

    Spuść trochę powietrza z opon – będzie 
miała większą przyczepność.

Wolniej i ostrożniej pokonuj zakręty, nie 
rozpędzaj się nadmiernie – szron, piasek, 
śnieg obniżają przyczepność.

Sprawdź baterie, ponieważ dzień jest 
krótszy, a gdy jest zimno, baterie szybciej 
się wyładowują.

Aby przedłużyć żywotność roweru, czyść 
go po każdorazowym wyjeździe.

Za odśnieżanie dróg rowerowych w Gdyni 
odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni. Drogi 
rowerowe powinny odśnieżane być nie póź-
niej niż 3 godz. po ustaniu opadów. Uwagi 
związane z odśnieżaniem ścieżek można 
kierować na adres rower@zdiz.gdynia.pl

Zimowe porady rowerowe

22 stycznia o godz. 11.00 w Przed-
szkolu nr 42 „ Pod Modrzewiem” (ul. Płk. 
Dąbka 199a) odbędą się obchody Dnia 
Babci i Dziadka. 

Ze względów organizacyjnych należy-
zgłosić chęć uczestnictwa pod nr tel. 58 625 
08 96, do 19 stycznia.

Dzień Babci i Dziadka       
w przedszkolu

W sobotę 20.01 w godz. 10.00-13.00 
w Szkole Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6) 
odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci          
w wieku 5-9 lat.

Bal karnawałowy
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Towarzystwo Miłośników Gdyni za-
prasza osoby dorosłe na zajęcia teatralne 
prowadzone przez profesjonaną aktorkę. 
Tematem zajęć będą podstawowe techniki 
pracy aktora. Efektem-realizacje spektakli 
dla dzieci.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie To-
warzystwa w każdy czwartek o godz. 11.00.

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

Centrum Kultury zaprasza:
- 20.01 o godz. 19.00 na premierę 

spektaklu „Bez przesady” w reż. Mariusza 
Babickiego. Feministki to „sfrustrowane 
baby z wąsami”, a dyskryminacja płciowa 
jest wyłącznie lewacką histerią. Twórcy 
spektaklu nie polemizują z tą tezą, lecz 
w komediowy sposób pokazują lustrzane 
odbicie rzeczywistości. Kolejny pokaz 21 
stycznia o godz. 17.00.

Bilety: 35/30 zł. 
- 21.01 o godz. 12.00 na poranek mu-

zyczny dla dzieci pt. „Dzień dobry Panie 
Strauss – już karnawał!” w ramach Małej 
Gdyńskiej Filharmonii (Sala Koncertowa 
Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9). Tym 
razem uczestnicy przeniesą się w czasie 
do Wiednia, zwanego umownie stolicą 
operetki i walca. Będzie to podróż z genial-
nym kompozytorem Johannem Straussem, 

pochodzącym z wielkiej rodziny muzyków 
wiedeńskich. Do dzisiaj, co roku, z wie-
deńskiej filharmonii transmituje się na cały 
świat koncert noworoczny, podczas którego 
wykonywane są walce Straussów. Nie zapo-
mnijcie o maskach karnawałowych i dobrych 
humorach. Wystąpią: Karolina Klawitter 
– sopran, Kamil Pękala – baryton, Kwartet 
Opera i tancerze.

Bilety: 10 zł.
- 22.01 o godz. 9.00 i 18.00 oraz 23.01            

o godz. 9.00 i 11.00 na spektakl „Księżniczka 
na ziarnku grochu” w reż. Tomasza Pod-
siadłego. Niezwykle zabawna, a przy tym 
nieco ironiczna historia księżniczki Pirlipatki i 
księcia, który nie potrafi sobie znaleźć żony. 
Klasyka według mistrza Andersena w dow-
cipnej przeróbce Jana Brzechwy. Spektakl 
dla dzieci powyżej 4 roku życia. 

Bilety: 20 zł. 

- 23.01 o godz. 9.00 i 18.00 na spektakl 
„Rybki. Historia gdyńskiej miłości” w reż. 
Tomasza Podsiadłego. Spotkajmy się 
przy Rybkach – to zdanie, które każdy 
mieszkaniec Gdyni usłyszał chociaż raz w 
życiu. Czy wiecie skąd wzięły się owe Trzy 
Rybki na początku Bulwaru? Scena 138 
zna odpowiedź na to pytanie! Oglądając 
spektakl, przekonacie się, że słynne Rybki 
skrywają niesamowitą historię miłosną! 
Będzie muzycznie, tanecznie i magicznie! 
Poznacie przystojnego Rybaka Macieja, 
poszukującego żony i ryb, jego przezorną 
Matulę - wielbicielkę dziergania, elokwent-
nego Krzyśka - poszukiwacza bursztynu, 
atrakcyjne gdynianki na wydaniu oraz pewną 
zagubioną spacerowiczkę zza miedzy.

Bilety: 20 zł. 
Więcej informacji na www.ckgdynia.pl.

Centrum Kultury proponuje

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

- 20, 21, 23, 24, 25, 26 i 27 stycznia 
na premierowe spektakle „Romeo i Julia” 
Williama Szekspira w reżyserii Krzysztofa 
Babickiego. 

Słynna historia miłosna. Dwoje tragicznie 
zakochanych. Dwa zwaśnione rody. Dwa 
przerwane życia. A wszystko z powodu ry-
walizacji, ambicji i zaślepiającej nienawiści 
ich rodzin. W naszej realizacji szekspirowski 
konflikt między rodami Capuletich i Monte-
kich, zostaje przeniesiony w bliską, acz nie-
codzienną przestrzeń. Romeo i Julia padają 
tu ofiarą kibolskiej nienawiści. Antagonizmy 
między kibicami dwóch klubów piłkarskich 
nie pozwolą na spełnienie wielkiej, młodzień-
czej miłości. Nieważne, komu kibicujesz. 

Miłość zasługuje na wygraną.
- 25 i 28 stycznia na spektakl „Sammy” 

Kena Hughes’a w reżyserii Andrzeja Mań-
kowskiego.

Sammy Lee Ellerman przez dwa „el” ma 
talent, wyobraźnię, słabość do wyścigów 
konnych i… długi. Narobił sobie kłopotów, 
idzie po niego macedońska mafia. Ma nie-
wiele czasu na zebranie gotówki, inaczej… 
oni nie żartują. Czy mu się uda? Czy ocali 
życie, czy siebie od zapomnienia – kompo-
nując musicalowy utwór na miarę najwięk-
szych hitów? Zobaczcie sami. I posłuchajcie 
– wielkich przebojów w brawurowym wyko-
naniu Doroty Lulki i Rafała Kowala, którym 
towarzyszą zaskakujące chórki.

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.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Biblioteka 
Oksywie (ul. Podchorążych 10 A) zaprasza 
dzieci powyżej 7. roku życia 19 stycznia o 
godz. 14.00 na zajęcia literacko-plastyczne, 
podczas których uczestnicy własnoręcznie 
wykonają upominki dla Babć i Dziadków.

23 stycznia o godz. 11.30 Biblioteka 
Oksywie (ul. Podchorążych 10 A ) zaprasza 
na warsztaty rodzinne, na których rozwijane 
są zdolności manualne i koncentracyjne 
maluchów w wieku 1-3 lata. 

Najmłodsi czytelnicy będą się bawić, 
dotykać i wąchać różne rodzaje materiałów. 
Spotkanie prowadzi Anna Gawrońska-Mil-

czarek z grupy zabawowej „Oksywskie ce-
lebrytki”. Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc należy wcześniej się zapisać poprzez 
adres e-mail: filianr13@bibliotekagdynia.pl.

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) za-
prasza dzieci i ich rodziny 25 stycznia na 
przedstawienie Teatru Fantazja „Syrenka 
Arielka”, które odbędzie się o godz. 17.00. 

Biblioteka Chylonia (ul. Op. Hackiego 
33) zaprasza 25 stycznia na spotkanie pn. 
„Smakosze życia”, podczas którego uczest-
nicy będą odkrywać piękno życia w książ-
kach kulinarnych i podróżniczych. W planach 
rozmowy przy kawie i herbacie, dzielenie się 
pasją i smakami życia. Spotkanie rozpocznie 
się o godzinie 17.00.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98, 

PPNT, bud. I) zaprasza na drugą serię 
warsztatów komiksowych z Jakubem Kiju-
cem, autorem komiksów i wydawcą, twórcą 
m.in. serii „Konstrukt” oraz „Jan Hardy”. 
Spotkania odbędą się 26 stycznia o godz. 
17.00 oraz 27 stycznia o godz. 11.00.

Biblioteka Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73) 
zaprasza dzieci w wieku 4-7 lat do udziału 
w konkursie plastycznym – tematem prac 
będzie ulubiona baśń autorstwa Charlesa 
Perrault. Termin składania prac to 13 mar-
ca, uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się 4 kwietnia. Szczegóły konkursu na stro-
nie bibliotekagdynia.pl

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

Teatr Gdynia Główna zaprasza
Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 

zaprasza:
- 2-3 lutego o godz. 19.00 na gościnną 

premierę: „Dobroć nasza dobroć” Teatru 
Wiczy. Reż. Romuald Wicza- Pokojski, ob-
sada: Radosław Garncarek, Zofia Nather, 
Radosław Smużny, Krystian Wieczyński. 

„Dobroć nasza dobroć” jest sprzeciwem 
wobec nienawiści, która dewastuje zasady 
życia społecznego. Cynizmowi przeciw-
stawiamy — miłość, smutnym obliczom 
— śmiech. 

Akcja Dobroci... rozgrywa się na weselu, 
na ósmym piętrze wieżowca. Podczas uro-
czystości jedna z ciotek zostaje wyrzucona 
przez okno, bo żydówka. Nim przyjedzie 
policja, biesiadnicy, których odwiedzają 
koledzy Pana Młodego, toczą dysputy o 
marzeniach i przywarach, śpiewają pieśni, 
recytują wieszczów, oglądają telewizję. Im-

preza, jak impreza, rozkręca się... 
Bilety: 30/35 zł. 
- 4 lutego o godz. 12.00 - Stacja Bajek: 

Dzielny Kapitan Ahab inspirowany Moby Dic-
kiem Hermana Melville’a w reż. Grzegorza 
Kujawińskiego. Obsada: Piotr Srebrow-
ski, Piotr Rogalski, Oliwer Zypper. 

Awanturnicza podróż morska!  Porywa-
jąca opowieść przeniesie widzów na pokład 
statku, którym wspólnie przemierzymy 
niespokojne odmęty mórz. Młody chłopiec 
imieniem Izmael zaciąga się na statek 
wielorybniczy dowodzony przez kapitana 
Ahaba. Nie wie jeszcze, że po wejściu na 
pokład rozpocznie się największa przygoda 
jego życia. 

Bilety 25 zł. 
Szczegóły i repertuar www.teatrgdynia-

glowna.pl.

Z okazji 92. urodzin Gdyni Centrum 
Kultury w Gdyni zaprasza do Galerii 
Gdyńskiego Centrum Filmowego na 
warsztaty plastyczne z cyklu Gdyńska 
radość tworzenia. 

Tematem przewodnim warsztatów bę-
dzie Gdynia i jej symbole. Uczestnicy zajęć 
będą przygotowywać z gliny herby Gdyni, 
pocztówki i inne pamiątki związane z na-
szym miastem. Warsztaty z ulubionej przez 
naszych dotychczasowych uczestników 
ceramiki poprowadzi Grażyna Błaszczyk.

Warsztaty odbędą się w Galerii Gdyń-
skiego Centrum Filmowego 10.02. Zajęcia 
podzielone są na trzy grupy: grupa pierwsza 
pracuje w godz. 11.00-12.00, grupa druga 
12.00-13.00, trzecia grupa 13.00-14.00. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nr 
tel. 58 523 99 08 oraz culturebox@ckgdynia.
pl. Cena: 10 zł za wykonanie 1 pracy.

Warsztaty z okazji 
urodzin Gdyni
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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. 

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

zaprasza na wystawę prac uczestników 
warsztatów malarstwa olejnego pod kierun-
kiem Marty Kapuścińskiej.  

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.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza na wystawę ma-
larstwa Jerzego Edwarda Stachury „Sa-
motność żeglowania” do 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 lite-
racko-muzycznym odbędzie się 19 stycznia 
o godz. 17.00 w Gdyńskim Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).

 Wystawa czynna: pon.-pt. w godz. 9.00-
19.00 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 opo-
wie o swoich podróżach i plenerach, które 
zaowocowały niezwykłej urody fotografiami 
krajobrazowymi.

Wstęp wolny (wejście od ul. Zacisznej).

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 
wydarzenia 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 świętowania Dnia Babci                   
i Dziadka. Dziadkowie z wnukami będą mogli 
zmierzyć się w super grze sprawdzającej 
pamięć Memobystrzaki, spędzić czas przy 
rozwiązywaniu zagadek logicznych i wziąć 
udział w grze rodzinnej GENialna genety-
ka. Udział we wszystkich aktywnościach                      
w ramach Dnia Babci i Dziadka jest dostępny  
w cenie biletu na wystawę. 

Szczegóły www.experyment.gdynia.pl.

W Experymencie

Lady Makbet, doktor Jekyll i pan Hyde, 
Dorian Grey, a obok nich: American 
Psycho, Hannibal Lecter czy doktor Fran-
kenstein – to tylko niektóre znane postaci 
literackie i filmowe, w jakie wcielili się 
aktorzy młodego pokolenia podczas sesji 
zdjęciowej do Kalendarza ATM GRUPA 
2018. Największy w Polsce producent 
filmowo-telewizyjny oraz Gdyńskie Cen-
trum Filmowe zapraszają na wernisaż 
wystawy w poniedziałek, 22 stycznia,                
o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Na wystawie w Galerii Gdyńskiego Cen-
trum Filmowego będzie można zobaczyć 
efekty współpracy fotografki Tatiany Ja-
chyry z aktorkami i aktorami, którzy na co 
dzień występują w serialach telewizyjnych 
produkowanych przez firmę ATM GRUPA. 

Na wernisażu gdyńskiej wystawy zapre-
zentowany zostanie również materiał filmowy 
dokumentujący przebieg sesji zdjęciowej 
do kalendarza. Udział w spotkaniu w ponie-
działek, 22 stycznia, weźmie autorka zdjęć, 
Tatiana Jachyra. 

Więcej na: kalendarz.atmgrupa.pl
Wystawę w Galerii GCF można oglądać 

do 13 lutego.

W Galerii Gdyńskiego 
Centrum Filmowego

Stwórz plakat dla festiwalu R@port - c.d.
Projekt graficzny plakatu powinien obej-

mować logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni, 
logotyp Miasta Gdynia oraz logotyp festiwalu 
wraz z datą: (data może ulec zmianie): 13. 
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port 13 - 20 maja 2018. Maksymalnie 
zaprezentować można trzy pomysły.

Zgłoszenie prac następuje poprzez 
przesłanie plików graficznych JPG na adres 
email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl, w 
tytule e-maila należy wpisać: Konkurs na 
plakat - R@Port.

Propozycje przyjmowane są do 16 mar-

ca. Prace konkursowe należy przesłać w 
formacie plików JPG o rozdzielczości 300 
dpi i wielkości nie większej niż 5 MB.

Autor najlepszego projektu otrzyma 
nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł, 
zaś jego praca firmować będę najbliższą,                 
13. edycję festiwalu.

Regulamin oraz logotyp festiwal dostępny 
na www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=-
news&nid=760.

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e :                                      
www.teatrgombrowicza.art.pl.

Nagroda dla ambitnych podróżników
Jesteś młody, masz ambitne plany 

i podróżujesz? Zgłoś się do konkursu 
o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który 
odbędzie się podczas 20. Ogólnopol-
skich Spotkań Podróżników, Żeglarzy                          
i Alpinistów w Gdyni oraz finału 19. edycji 
Nagrody KOLOSY. Na zwycięzcę czeka 
15 tys. zł wsparcia, ufundowanego przez 
prezydenta Gdyni. To pieniądze na reali-
zację wymarzonej wyprawy.

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandy-
daci, którzy nie ukończyli 35 lat (dopuszcza 
się też możliwość zgłoszenie grupowego, 
jeśli średnia wieku wszystkich osób nie 
przekracza 35 lat). Decydując o tym, komu 
przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwa-

gę zarówno oryginalność i jakość projektu, 
na realizację którego kandydat zobowiązuje 
się przeznaczyć nagrodę, jak i wcześniejszy 
dorobek podróżniczy uczestników konkursu. 
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o 
wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni 
prelekcji o swoim największym dokonaniu 
zrealizowanym w ciągu ostatnich dwóch lat.

Prezydent Wojciech Szczurek uznał 
jednak, że Nagroda im. Andrzeja Zawady to 
za mało. Od roku 2017, o Nagrodę Wiecznie 
Młodzi, na realizację podróżniczych marzeń 
mogą ubiegać się również najstarsi uczest-
nicy Kolosów. 

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandy-
daci, którzy ukończyli 65 lat. Również w tym 

przypadku Kapituła będzie brała pod uwagę 
oryginalność i jakość zgłaszanego projektu 
oraz wcześniejszy dorobek podróżniczy 
uczestników konkursu. Wybrani kandyda-
ci opowiedzą podczas Kolosów o swoim 
największym dotychczasowym dokonaniu.

Regulamin nagrody i formularz zgłosze-
niowy: www.gdynia.pl/spotkania. Szczegóły 
konkursów: www.gdynia.pl/spotkania

Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycz-
nia pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, 
Referat Promocji i PR, al. Marsz. Piłsudskie-
go 52/54, 81-382 Gdynia. 

Impreza odbędzie się w dniach 9 -11 
marca w Gdynia Arenie oraz Pomorskim 
Parku Naukowo - Technologicznym Gdynia.
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Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF
Czarną komedię pod tytułem „Atak 

paniki”, debiutancki film Pawła Maślo-
ny, można już zobaczyć w Gdyńskim 
Centrum Filmowym. Wśród premier 
filmowych jest też „Syn Królowej Śnie-
gu” z Franciszkiem Pieczką w jednej z 
głównych ról. Z myślą o zbliżających się 
feriach zimowych Kino Studyjne GCF 
przygotowało bogatą ofertę filmową dla 
najmłodszych widzów.

„Atak paniki” to wielowątkowa historia 
kilkorga pozornie niezwiązanych ze sobą 
osób, które w pewnym momencie doświad-
czają… ataku paniki. W bohaterów wcielili 
się między innymi: Dorota Segda, Artur 
Żmijewski, Grzegorz Damięcki i Magda-
lena Popławska – nagrodzona za tę rolę 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Kino Studyjne GCF zaprasza rów-
nież między innymi na baśniową opowieść 
„Syn Krolowej Śniegu” w reżyserii Roberta 
Wichrowskiego. Film ten przynosi najnow-
szą rolę Franciszka Pieczki. Znany i lubiany 
aktor 19 stycznia kończy 90 lat!

W poniedziałki filmowe hity ze zwierzę-
tami w roli głównej: „Marsz Pingwinów 2. 
Przygoda na krańcu świata” i „Kedi. Sekretne 
życie kotów”. We wtorki i środy: filmy i dys-

kusje w ramach Akademii Dokumentalnej 
dla różnych grup wiekowych oraz spektakl 
teatralny „Księżniczka na ziarnku grochu”. 

W czwartki „Baśnie i bajki polskie” oraz 
„Rodzina Treflików”. W piątki – filmowa Mała 
Akademia BBC Earth. Tak w skrócie wygląda 
program KINOferie w Gdyńskim Centrum 
Filmowym, od 29 stycznia do 9 lutego (od 
poniedziałku do piątku). Wszystkie pokazy 
filmowe będą się rozpoczynać o godzinie 
10.00. Dla grup zorganizowanych przygo-
towano też warsztaty i inne atrakcje. 

Kino Studyjne GCF czynne jest przez 
siedem dni w tygodniu. Codziennie gra 
kilkanaście różnych tytułów. 

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 kosztują kosztują 17 i 14 złotych 
(normalny/ulgowy), a w Tanie Poniedziałki – 
13 i 11 złotych. Posiadacze Metropolitalnej 
Karty do Kultury mogą skorzystać z oferty 
promocyjnej również w każdy wtorek. 

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

Koncerty
28 stycznia w kościele pw. Ducha Świę-

tego i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na 
Obłużu (ul. Zielona 11D), bezpośrednio po 
mszy świętej o godz. 18.00, odbędzie się 
Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu 
chóru Vox Humana. Dyryguje Zenon Kur-
nyta. Wstęp wolny.

***
21 stycznia godz.14.00 w Kościele 

pw. Św. Antoniego (ul. Ujejskiego 40) 
odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu Chóru „Symfonia” pod dy-
rekcją Bogny Swiłło.

Akompaniament - Ewa Pralicz. Wstęp 
wolny.

***
Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bałtyk” zaprasza 20 
stycznia o godzinie 12.00 do swojej 
siedziby (ul. Narcyzowa 1) na koncert                   
w wykonaniu Chóru Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Gdańska pod kierunkiem Jarosława 
Bazylewicza.

Szeroki repertuar chóru (muzyka rozryw-
kowa, musicalowa, utwory z filmów Walta 

Disneya) dla dzieci i dorosłych. Wstęp wolny.
***

Szkoła Muzyczna I i II st. (Biskupa Do-
minika 13A) zaprasza na koncert z cyklu 
„Scena dla Młodych”, który odbędzie się 
20 stycznia o godz. 16.00.

Wystąpią uczniowie Sekcji Instrumentów 
Smyczkowych, Gitary i Harfy SM II st. oraz 
zaproszeni goście. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.szkolamuzgdynia.pl lub 
na stronie facebookowej szkoły.

***
22 stycznia o godz. 18.00 w sali kon-

certowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Zygmunta Noskowskiego (ul. Biskupa 
Dominika 13A) odbędzie się recital gitarowy 
w wykonaniu Dominiki Dawidowskiej, lau-
reatki wielu międzynarodowych konkursów 
gitarowych, stypendystki Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego oraz Prezydenta 
Miasta Gdyni.

W programie m.in. utwory kompozytorów: 
A. Borriosa, L. Brouwera, J. Rodrigo. Wstęp 
wolny.

17. Urodziny Przystani 
Poetyckiej „Strych”

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań 
Poetycka Strych zapraszają w czwartek 
25 stycznia o godz. 19.30 na: 

- 17. Urodziny Przystani Poetyckiej 
„Strych”, spotkanie autorskie z poetą 
Rafałem Gawinem oraz promocję jego 
najnowszego tomu pt.: „Wiersze dla kole-
gów” (2017), akcję „Dorzuć do pieca” - czyli 
chętnych z publiczności do prezentacji próbki 
swojej twórczości, tort urodzinowy, literacką 
loterię fantową.

Spotkanie w Cafe „Strych” (pl. Kaszubski 
7B) poprowadzą koledzy z poezji: Wojciech 
Boros&Paweł Baranowski.

Wstęp wolny.

Rada Dzielnicy Orłowo i Studio Tańca 
Havana Si zapraszają na zajęcia Tańczę 
w Każdym Wieku.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzie-
ży, osób dorosłych i seniorów.  

Więcej informacji można uzyskać w Stu-
dio Havana Si (al. Zwycięstwa 197).

Zapisy: zapisy@havanasi.pl, tel. 735 
973 252.

Zajęcia realizowane i finansowane              
w ramach projektu konkursu „Przyjazna 
Dzielnica”.

Zajęcia taneczne

9 stycznia został rozstrzygnięty II 
Międzyszkolny Konkurs Dziennikar-
ski, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 13. W konkursie wzięło 
udział 20 szkół z Gdyni, Gdańska, Sopotu 
oraz Mostów. Jury wyłoniło zwycięskie 
prace spośród 84 przesłanych. Komi-
sja Konkursowa przyznała 16 nagród                                
– 5 głównych oraz 11 wyróżnień.

W kategorii Komiks - nie przyznano 
nagród.

W kategorii Recenzja:
- nagroda główna: Natasza Makowska, 

SP 39 Gdynia, „Lord of the Dance”. Wyróż-
nienie: Kajetan Samonek, SP 13 Gdynia, 
„Cities: Skylines”. 

 W kategorii Opowiadanie: 
- nagroda główna: Michał Masłowski, 

ZSP 4 Gdynia, „Marzenie”. Wyróżnienie: 
Antoni Murdzek, SP 77 Gdańsk, „The 
Globe”; Weronika Szczepaniak, SP 13 
Gdynia, „Chłód”; Izabela Hałaczkiewicz, 
SP 13 Gdynia, „Saturnians”.

W kategorii Krzyżówka:

- nagroda główna: Maja Wojterska, 
SP 26 Gdynia, „Animals”. Wyróżnienie: 
Kornelia Hałuszka, Ogólnokształcąca 
Szkoła Baletowa Gdańsk, „Roztańczona 
krzyżówka”; Nela Gwiazda, SP 17 Gdynia, 
„Stranger Things”.

W kategorii Artykuł: 
- nagroda główna: Julia Żaryn, SP 

43 Gdynia, „British School Life”; Urszula 
Jodłowska, Ogólnokształcąca Szkoła Ba-
letowa Gdańsk, „Policja rozkłada ręce…”.
Wyróżnienie: Antonina Majchrzak, SP 
12 Gdynia,  „Sensacyjne odkrycie”; Maja 
Augustyniak, Ogólnokształcąca Szkoła 
Baletowa Gdańsk, „Tajemnicze zniknięcia”; 
Luiza Natzke, SP 13 Gdynia, „Junk Food”; 
Marcel Szutowicz, SP 24 Gdańsk, „Kauka-
nada-kraj nieznany” oraz „Life Adventure”; 
Julia Różycka, ZSP 2 Gdynia, „Wiadomości 
prosto z Londynu”. 

Gala rozdania nagród odbędzie się 28 
lutego w SP 13 w Gdyni (ul. Halicka 8).

Gratulujemy!

II Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski

Zasłużeni Ludzie Morza 
i Konkurs Gdynia

I Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące w Gdyni zaprasza uczniów szkół 
podstawowych (kl. VII) i gimnazjalnych do 
udziału w projekcie  „Gdynia i Zasłużeni 
Ludzie Morza” organizowanych z okazji 
92. urodzin Gdyni i Dnia Patrona szkoły 
19 lutego 2018 r. w siedzibie szkoły. 

Projekt składa się z trzech konkursów: 
„Interaktywny Konkurs Wiedzy o Gdyni”, 
„III Gdyński Konkurs Poezji i Piosenki 
Marynistycznej”, „Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny i Fotograficzny”. Patronat nad 
projektem objęła poseł na Sejm RP Małgo-
rzata Zwiercan.

Termin zgłoszenia udziału do konkursów 
upływa 16 lutego.

Szczegóły dotyczące konkursów dostęp-
ne są na stronie: www.1alo.org Ponadto w 
programie: prelekcje na temat historii Gdyni 
oraz wystawę okolicznościową. 

Kontakt: 1alo-sekretariat@wp.pl lub tele-
fonicznie 58 664 82 36.

 Jak wygrać konkurs na Gdyński Bizne-
splan 2018? W poniedziałek 22 stycznia, 
o godzinie 14.30 na Wydziale Ekonomicz-
nym UG w Sopocie (Armii Krajowej 119, 
Aula D) nadarzy się okazja zapytac o to 
jurorów konkursu. 

W spotkaniu dla studentów, którego go-
spodarzem będzie dr Tomasz Gutowski, 
prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG 
ds. kształcenia, wezmą udział m.in.:

- Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
wiceprezydent Gdyni, przewodnicząca jury 
konkursu,

- Łukasz Osowski, laureat I edycji 
konkursu Gdyński Biznesplan 2003 i juror 
tegorocznej, współtwórca syntezatora mowy 
Ivona.

Gdyński Biznesplan        
- jak odnieść sukces
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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 Witomino – Leśniczówka 

zaprasza mieszkańców 6.02 o godz. 18.00 do 
siedziby Rady przy ul. II MPS 9 na konsultacje, 
których tematem będzie remont nawierzchni 
jezdni i chodników w ciągu ul. Niskiej na odcin-
ku od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów.

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 Rewi-
rowej Straży Miejskiej w ostatnią środę miesiąca w 
godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 (bu-

dynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: rada.
chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych w środy 
w godz. 17.00-18.00: 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@gdynia.
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. Witomińska 

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. Dyżury radnych odbywają 
się każdorazowo w godz. 17.00-18.00 - 24.01 - 
Gabriela Pieńkowska, 31.01 - Piotr Kalka, 7.02 
- Michał Krawczyk, 28.02 - Maria Napp. Spotkania 
z radnymi dzielnicy można umawiać telefonicznie. 
W każdą drugą środę miesiąca w godz. 16.00-17.00 
dyżuruje radny miasta Paweł Stolarczyk.  

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12 

(SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona internetowa: 
www.gdynia-grabowek.info, mail: rada.grabo-
wek@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: 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.kamiennagora@
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 (budy-

nek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 629 24 13, e-mail 
rada.karwiny@gdynia.pl. Strona internetowa 
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. poniedziałek 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 dziel-
nicy w każdy drugi czwartek m-ca w godz. 17.00-
18.00: 1.02 - Krystyna 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 (bu-

dynek 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. 
Najbliższy dyżur 6 lutego pełnią radni dzielnicy: 
Krzysztof Jędrzejewski i Adam Popiołkiewicz.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdynia.pl, 
tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne w poniedziałki 
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 radnych 
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 poniedziałki 
w godz. 17.00-18.00. Dyżury radnych miasta: 1. po-
niedziałek miesiąca w godz. 15.45- 16.45 – Patryk 
Felmet, 2. poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 
-17.30 – Kamil Góral, 3. poniedziałek miesiąca 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-Demptowo, 

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 radnych miasta w poniedziaki w godz. 
17.00-18.00: 22.01 - W. Walczykowski, 12.02.18 
- N. Kalwasiński, 19.02 - W. Walczykowski, 
26.02 - H. Wereda, 12.03 - J. Furkal, 19.03 - N. 
Kalwasiński, 26.03 - J. Wirkus-Ostrowska. 29.01 
w godz. 17.00-18.00 - będzie dyżurować radna 
miasta Dorota Płotka. 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-Dziel-
nicy-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 inter-
netowa: www.gdynia-wielkikack.info. Godziny 
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.
lesniczowka@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 miesiąca, 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. Maksymilia-

na, ul. Legionów 67 (budynek Przychodni 
Zdrowia, pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail: 
rada.wzgorze@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. 
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Leszczynki to więcej, niż tylko sypialnia

Leszczynki rozciągają się wzdłuż ul. Morskiej

Leszczynki to jedna z pięciu najmniejszych 
dzielnic Gdyni. Chociaż skojarzenia zwią-
zane z okolicą mogą głównie krążyć wokół 

estakady Kwiatkowskiego czy Wzgórza Orlicz- 
Dreszera, jest w niej o wiele więcej do odkrycia. 
Leszczynki położone są niedaleko centrum Gdy-
ni – ze Śródmieściem graniczą od wschodu. 
Na północy sąsiadują z Chylonią, na zachodzie  
z Pustkami Cisowskimi-Demptowem, a na połu-
dniu z Grabówkiem.
Rozciągają się wzdłuż ul. Morskiej, na odcinku od 
Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych przy 
ul. Morskiej 186 do nieistniejących już torów kole-
jowych przy ul. Kalksztajnów. W dzielnicy mieszka 
prawie 9 tys. osób. Pod względem powierzchni 
lokuje się ona na 17 miejscu wśród wszystkich 
22 gdyńskich dzielnic. Powierzchnia Leszczynek 
to 2,7 km2, z czego ok. 40 proc. to wyłącznie lasy. 
Obowiązkowym punktem spaceru na leśnym, 
niebieskim szlaku jest kładka wybudowana nad 

jednym z fragmentów III etapu estakady Kwiat-
kowskiego. Ta nieoficjalna „brama Leszczynek”, 
przez miejscowych zwana także „mostem zako-
chanych”. To urokliwy punkt widokowy na las, 
Obłuże i stocznię. Kładka znajduje się około 10 
metrów nad jezdnią.
Amatorzy spacerów i panoram miasta powinni 
udać się ulicą Kordeckiego na Ceynowy. Tam, na 
wysokości domu nr 9, znajduje się tzw. widok - 
punkt widokowy położony 55 m nad poziomem 
morza. Stąd podziwiać można Zatokę Gdańską 
i Pucką, centrum miasta i stocznię, a przy dobrej 
pogodzie – Półwysep Helski. 

Pierwsze wzmianki o osadzie Leszczyno, przysiół-
ku wsi Chylonia, pochodzą z XVIII wieku. W 1926 
roku dołączono ją do Gdyni. Jednym z miejsc głę-
boko związanych z historią jest Święta Góra, której 
strome zbocze opada ku ulicy Morskiej, niedale-
ko skrzyżowania z ulicą Chylońską. I choć góra 
zlokalizowana jest w Leszczynkach, wielu wciąż 
utożsamia ją z sąsiadującą Chylonią. Kapliczka 
ze Świętej Góry pamięta kilka poprzednich stuleci. 
Nie jest tajemnicą, że miejsce to przyciąga amato-
rów zjawisk nadprzyrodzonych.  
Z czasów, gdy Gdynia nie miała praw miejskich,  
w Leszczynkach ostała się jeszcze jedna pamiątka. 
To figurka Chrystusa przy ul. Działdowskiej, ufun-
dowana przez mieszkańców Chyloni w 1921 roku. 
Upamiętnia czterdziestu mieszkańców okolicy po-
ległych na frontach I wojny światowej i wojny pol-
sko − bolszewickiej. To najstarszy pomnik w Gdyni. 
Pasjonaci historii Gdyni powinni poznać także 
Osadę Kolejową. To zespół kilkurodzinnych budyn-
ków z 1930 roku położonych przy ulicy o tej samej 
nazwie, co osiedle. Charakterystyczne obiekty są 
całkowicie odcięte od ciągów komunikacyjnych 
przez tory oraz estakadę.

Mała dzielnica, 
ciekawe zakątki

historia,  współczesność,  wydarzenia,  inwestycje,  miejsca,  ludzie,  fakty
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Gdyńskie ogródki działkowe skrywają legendy  
o duchach, Chwarzno-Wiczlino może poszczycić 
się napoleońskim złotem zakopanym gdzieś na 
terenie dzielnicy, a Leszczynki? Mają tajemnice? 

Leszczynki są dzielnicą tylko pozornie sypial-
nianą. Blokowiska i przedwojenne kamienice 
kryją sekrety godne bogatej historii Pomorza. 
Spore tereny obecnej dzielnicy Gdyni należały 
niegdyś do osady Grabówek. Same zaś Lesz-
czynki od XVIII w. do nadania Gdyni praw miej-
skich były tzw. pustkami, czyli peryferyjnymi, 

niewielkimi zabudowaniami. Tajemnicą dziel-
nicy jest legenda o ogromnych podziemiach 
pod dawnym obozem jenieckim Nussdorf. Na 
tym terenie  znajdowała się później stacja kon-
troli pojazdów „TOS”. Gdyński Klub Eksploracji 
Podziemnej, który ma siedzibę w wyremonto-
wanych przez siebie schronach pod obozem 
przy ul. Morskiej, nie odnalazł żadnych śladów 
głębokich katakumb, ale ta legenda wciąż trwa.  

Jest coś więcej?
Tajemnicą jest też historia jednego z najwięk-
szych tartaków okresu zaborów pruskich, który 
istniał przy ul. Morskiej 114, a obok którego 
płynęła niewielka rzeczka. W tym miejscu ku-
powano drzewo m.in. pod budowę pierwszej 
infrastruktury portu Gdynia. Dziś mieści się 
tu market. Pożar tartaku w 1999 roku spowo-
dował tak gęsty dym, iż był on widoczny aż  
z Obwodu Kaliningradzkiego! 

Co szczególnie poleca Pan odwiedzić w Lesz-
czynkach?

Malowniczy fragment szlaku biegnącego nie-
istniejącą dziś linią kolejową prowadzącą do 
dawnego Obozu Emigracyjnego. Miejsce to, 
będące granicą z  Grabówkiem, jest idealnym 
punktem, z którego można zobaczyć kamieni-
ce z lat 30. czy skromne parterowe robotnicze 
domki. Starsi mieszkańcy Leszczynek pamię-
tają, ile hałasu i zamieszania powodował prze-
jeżdżający przez ul. Morską pociąg wiozący 
prowiant i węgiel do jednostki wojskowej! 

A na dłuższy spacer?
Wyjątkowym punktem jest kładka dla pieszych 
nad trasą Kwiatkowskiego, z której rozpościera 
się piękny widok na zachodnio-północną część 
miasta. Nieopodal znajduje się pomnik poświę-
cony pamięci zamordowanych podczas II wojny 
światowej leśników. Zresztą Leszczynki to prze-
piękne lasy, w których można było się niegdyś 
zagubić. Obecnie cywilizację można odnaleźć 
dzięki… szumowi samochodów z obwodnicy. 
Polecam odwiedzić także jedyną w swoim ro-
dzaju Osadę Kolejową, enklawę przepięknych 
przedwojennych budynków będącą ewenemen-
tem na skalę co najmniej pomorską. 

Michał 
Miegoń
Miłośnik Gdyni, 
najmłodszy członek 
Koła Starych Gdynian. 
Prowadzi bloga „Inne 
Szlaki”, gdzie prezen-
tuje nieznane historie 
prosto z zakamarków 
miasta.
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12. Remont chodnika przy budynku Dantyszka 13  

– 48 499 zł

13. Remont schodów przy ul. Stoigniewa od nr. 10 do 

nr. 28 – 25 000 zł 

14. Budowa Placu Sportów Miejskich – ul. Morska  

– 89 863,26 zł

15. Budowa boiska przy Zespole Szkół Chłodniczych  

i Elektronicznych – ul. Sambora  – 102 837,75 zł

16. Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Morskiej 

176-184 – 87 419,03 zł (w tym finansowanie inicjato-

-ra – Wspólnoty Mieszkaniowej – ul. Morska 176-184  

– 39 389,53 zł)

17. Oświetlenie ul. Kordeckiego – 69 232,34 zł

18. Budowa ulicy Modlińskiej wraz z infrastrukturą tech-

niczną i opracowaniem dokumentacji – 1 072 769,97 zł  

(w tym finansowanie PEWIK – 91 706,56 zł oraz finan-

sowanie gminy z zadań własnych - 341 289,68 zł). Koszt 

przygotowania dokumentacji: 59 655 zł

W toku

19. Przebudowa ul. Komierowskiego oraz ul. Opata Hac-

kiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komierowskiego 

do skrzyżowania z ul. Geskiego oraz ul. św. Mikołaja  

w części należącej do dzielnicy Leszczynki, wykonywa-

ne w ramach zadań:

a) budowa systemu kanalizacji deszczowej na tere-

nie dzielnicy Chylonia między ulicami  Komierowskie-

go, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa – faza 1  

- w trakcie realizacji, planowane zakończenie w kwietniu 

2018

b) rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, 

Chylońskiej i Komierowskiego – faza 1 – w trakcie reali-

zacji, planowane zakończenie w kwietniu 2018

Wartość realizacji na terenie dzielnicy Leszczynki  

– 8 943 150,72 zł. Wykonanie dokumentacji dla części 

B – 466 854 zł

20. Przygotowanie koncepcji odwodnienia terenów  

w rejonie ulic Leszczynki II i Widok – 35 055 zł 

21. Budowa ulic Leszczynki II i  Widok – 250 000 zł 

Zaplanowane

22. Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia  

– ul. Ściegiennego – 185 000 zł

23. Budowa chodnika po prawej stronie ul. Geskiego,  

od ul. Ramułta do Opata Hackiego – 196 652,41 zł

24. Wykonanie progu zwalniającego wyspowego na  

ul. Leszczynki, między posesjami 194 i 196 – 8 000 zł 

25. Zakup i posadowienie kamienia z napisem „Dzielni-

ca Gdynia Leszczynki” – 12 300 zł 

Już ponad 100 – z dotychczasowych ponad 
200 – lokatorów Wzgórza Orlicz–Dreszera 
przeprowadziło się do mieszkań w innych 

częściach Gdyni. Finansowego wsparcia w uło-
żeniu sobie życia na nowo udzielają im władze 
miasta. Pomoc świadczona jest w ramach Pro-
gramu Osłonowego, przygotowanego tylko i wy-
łącznie dla gdynian z Pekinu.
Na osiedlu, które powstało w okresie międzywo-
jennym, a tereny którego należą do spadkobierców 
przedwojennych właścicieli, nie ma niezbędnej 
infrastruktury. Jeszcze rok temu mieszkało tam 
ponad 200 osób. Ponieważ ich warunki życia za-
częły się znacząco pogarszać, a nie jest możliwe 
inwestowanie przez miasto na tym terenie bez 
zgody właścicieli, władze Gdyni zaproponowały 
mieszkańcom Pekinu finansowe wsparcie w wy-
prowadzce do mieszkań wynajmowanych w innej 
części miasta. Program Osłonowy dla gdynian  
z Pekinu stanowi część Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gdyni – Wzgórze Orlicz-Dre-
szera jest bowiem jednym z sześciu obszarów, na 
których miasto prowadzi działania rewitalizacyjne. 
Ich koszt w przypadku Pekinu to ponad siedem 
milionów złotych; kwota ta w całości pochodzi  
ze środków własnych samorządu. 
Od prawie roku na Pekinie działa specjalna grupa 
pracowników socjalnych Centrum Reintegracji  
i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni. Skontaktowali się 
łącznie ze 129 rodzinami, w których przeprowa-
dzili 221 specjalnych ankiet – wszystko po to, by 
dokładnie poznać sytuację mieszkańców osiedla, 

określić ich potrzeby i dostosować do nich ofertę 
wsparcia. Ta w przypadku każdej rodziny jest inna, 
bo ściśle odpowiada konkretnym uwarunkowaniom. 
Co ważne, skorzystanie przez mieszkańców Peki-
nu z Programu Osłonowego  jest dobrowolne.  Do 
dziś zdecydowało się  na to 105 osób, czyli 53 ro-
dziny. Kolejni mieszkańcy czas na przystąpienie do 
programu mają do kwietnia tego roku.
Zdecydowanym na zmiany oferowane jest wspar-
cie finansowe i organizacyjne w wyprowadzce do 
innego miejsca w Gdyni. W praktyce polega to na 
dofinansowaniu kosztów wynajmu mieszkania na 
wolnym rynku – co miesiąc, w wysokości kilkuset 
złotych, przez okres co najmniej dwóch lat. W uza-
sadnionych sytuacjach pomoc dla byłych miesz-
kańców Wzgórza Orlicz-Dreszera może trwać 
dłużej, a w przypadku osób starszych czy chorych 
– nawet bezterminowo. 

By z oferty miasta mogło skorzystać jak najwięcej 
mieszkańców, określono specjalne kryteria docho-
dowe. W szczególnych przypadkach prezydent 
Gdyni wydaje decyzje o przyspieszeniu przyznania 
mieszkania socjalnego czy komunalnego. 
U stóp Wzgórza działa punkt informacyjny dla 
mieszkańców. Do ich dyspozycji jest specjalny  
numer telefonu (797 993 627) oraz adres e-mail 
(wod@mopsgdynia.pl). Wprost do skrzynek pocz-
towych mieszkańców trafiły także biuletyny infor-
macyjne w prosty sposób opisujące m.in. możli-
wości, jakie daje Program Osłonowy.

Miasto pomaga 
mieszkańcom Pekinu

105
tylu mieszkańców osiedla 
Pekin przeprowadziło się 

dzięki wsparciu miasta

wszystko, co potrzeba do życia–sklepy, szko-
ły i przedszkola. Dla mnie chyba najważniej-
sze jest sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Kra- 
jobrazowego, gdyż jestem fanem kolarstwa 
górskiego. 

Czego Pana zdaniem potrzebuje dzielnica?
Przede wszystkim chciałbym „uczłowiecze-
nia” okolic estakady Kwiatkowskiego. Stąd 
pomysł na projekt budowy skateparku w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, organizacja 
Dnia Sąsiada w konkursie Przyjazna Dzielni-
ca czy budowa chodników. Wszystko dla in-
tegracji mieszkańców i możliwości zapewnie-
nia im atrakcji.

Za sprawą sytuacji mieszkańców Wzgórza 
Orlicz - Dreszera dzielnica Leszczynki, której 

częścią jest osiedle Pekin, stała się przedmiotem 
szczególnego zainteresowania władz miasta. Ko-
nieczne okazało się bowiem wsparcie lokatorów  
w znalezieniu nowych mieszkań – bezpiecznych 
i zapewniających warunki, w jakich powinni żyć 
gdynianie. 

Nigdy wcześniej żadna grupa mieszkańców 
naszego miasta, zajmujących prywatny teren 

i żyjących w budynkach na działkach dzierżawio-
nych od ich właścicieli, nie otrzymała tak kom-

pleksowej opieki i oferty pomocy, której koszty  
w całości bierze na siebie samorząd. Realizując na 
osiedlu Pekin Program Osłonowy, czerpiemy z do-
świadczeń m.in. systemu mieszkań wspieranych. 
Z oferowanej przez miasto pomocy korzysta już 
105 osób. Dziś, po jedenastu miesiącach realizacji 
programu mogę szczerze przyznać, że to odzew, 
który przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.  
I który nas bardzo cieszy. Liczę, że przykład osób, 
które już ułożyły sobie życie poza Pekinem, po-
działa mobilizująco na tych, którzy są jeszcze 
przed podjęciem decyzji o przeprowadzce. 

Osiedle Pekin jest jednym ze znajdujących 
się w dzielnicy śladów historii Gdyni. Ale są 

w niej także tereny sprzyjające rekreacji. Tu po-
wstanie – pierwszy w ramach Budżetu Obywa-
telskiego – skate park. Dzięki staraniom Rady 
Dzielnicy coraz więcej mieszkańców włącza 
się w działania na rzecz swojego sąsiedztwa. 
Nie bez znaczenia jest też, prowadzona po są-
siedzku, rewitalizacja osiedla Opata Hackiego  
– Zamenhofa na Chyloni. Leszczynki są dzielni-
cą małą, ale wartą zauważenia.

Michał Guć

Wiceprezydent 
Gdyni
ds. innowacji

Dzielnica z historią
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Biuro Rady Dzielnicy Leszczynki,  

ul. Morska 186, (budynek Zespołu Szkół 

Ekologiczno-Transportowych), tel. 58 663 

73 47, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana 

Żeromskiego, ul. Ściegiennego 8, tel. 

58 623 12 44 lub 58 623 31 50, e-mail: 

sp_29@wp.pl

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektro-

nicznych, ul. Sambora 48, tel. 58 600 61 

23, 58 620 85 15 lub 58 663 74 07, e-mail: 

zschie@zschie.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedago-

giczna  

nr 2, ul. Opata Hackiego 13, tel. 58 623 31 

39, e-mail: ppp2gdynia@poczta.onet.pl

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne 

„Zdrowy Smyk”, ul. Pelplińska 2-6,01, kl. 

B. tel. 517 599 853, e-mail: przedszkole@

zdrowysmyk.pl

Schronisko dla Bezdomnych Osób  

i Rodzin, ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 

44, e-mail: schronisko@alter-ego.org.pl

Punkt Informacyjny o Rewitalizacji 

Wzgórza Orlicz-Dreszera „Gdynia OdNo-

wa”, ul. Orlicz-Dreszera 11, tel. 797 993 627, 

e-mail: wod@mopsgdynia.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbu-

sowej, ul. Zakręt do Oksywia 1, tel. 58 669 

42 01, e-mail: pkt@pktgdynia.pl

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 58 623 33 12, 

e-mail: zkm@zkmgdynia.pl

Komenda Straży Miejskiej, ul. Zakręt 

do Oksywia 10, tel. 58 660 11 73, e-mail: 

straz_miejska@gdynia.pl

III Referat Dzielnicowy Komendy Straży 

Miejskiej, ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 58 

660 11 78, e-mail: rewirowi3-sm@gdynia.pl

EkoPatrol Komendy Straży Miejskiej,  

ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 58 660 11 83 

oraz 661 600 571, e-mail: ekopatrol-sm@

gdynia.pl

Patrol Szkolny Komendy Straży Miej-

skiej, ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 58 660 

11 83, e-mail: profilaktyka-sm@gdynia.pl. 

Ważne adresy dla Leszczynek

Co dwa tygodnie 4 strony o Twojej dzielnicy. 

9 lutego 2018 - Oksywie

„RATUSZ W DZIELNICACH”
• historia i współczesność • wydarzenia, w których 
możesz wziąć udział • miejsca, które warto odwiedzić 
• ludzie, których warto poznać  • fakty, które warto znać

      A także: 
      • Rada Dzielnicy • inwestycje już zrealizowane 
      i planowane • ważne adresy

CYKLICZNIE
 „Rusz się z nami” – Całoroczne zajęcia 

Nordic Walking 

każdy wtorek i czwartek, godz. 17.00, zbiór-

ka przed siedzibą Zespołu Szkół Ekologicz-

no-Transportowych, ul. Morska 186 (w razie 

niepogody zajęcia odbywają się w szkole)

Treningi otwarte dla wszystkich zainte-

resowanych, można dołączyć w dowolnie 

wybranym terminie. Warto wziąć własne kijki, 

ale te dostępne są również na miejscu. 

Spotkania z książką „Gdy czytamy smykom” 

Dla dzieci i rodziców

ostatnia środa miesiąca, Integracyjne 

Przedszkole Niepubliczne „Zdrowy Smyk”  

(ul. Pelplińska 2-6,01, kl. B).

Gdyńskie osobistości czytają dzieciom 

bajki. W czasie spotkań można wziąć udział 

w akcji wymiany książek. 

STYCZEŃ - LUTY
Ferie dla dzieci i młodzieży  

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicz-

nych, ul. Sambora 48, tel. 58 620 85 15

* 29.01 - 9.02, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 9.00 - 13.00: zajęcia sportowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 

2, ul. Opata Hackiego 13

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja 

telefoniczna: 58 623 31 39, 58 667 35 01

* 29.01 - 02.02, godz. 9.00 - 11.00: „W świecie 

bajek”

Zajęcia dla uczniów klas II-IV szkoły pod-

stawowej, podczas których będą poszerzać 

wiedzę o świecie bajek, rozwijać wyobraźnię, 

doskonalić umiejętność czytania ze zrozumie-

niem i interpretowania tekstu. Każde spotkanie 

zakończy się pracą plastyczną tematycznie 

związaną z omawianą bajką.

Zajęcia i aktywności dla 
mieszkańców dzielnicy

* 30 - 31.01, godz. 9.00 - 11.00: „Koncentracja, 

relaksacja, twórcze myślenie”

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej - będą ćwiczyć umiejętność 

koncentracji i rozwijać kreatywność.

* 30 - 31.01.18, godz. 12.00 - 15.00: „Feryjny 

klub filmowy” 

Zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia. Każde-

go dnia uczestnicy obejrzą i porozmawiają o 

wybranych filmach.

Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Piotra 

Ściegiennego 8, tel. 58 623 12 44 lub 58 

623 31 50

Zajęcia dla uczniów SP 29, klasy 0-3.

* 29.01, godz. 9.00-13.00: zabawy integracyjne 

„przełam lody”, zajęcia językowe oraz rucho-

wo-sportowe na świeżym powietrzu.

* 30.01: wyjście do kina. Przejazd autobusem 

lub kolejką.

* 31.01, godz. 9.00-13.00: „Papierowe  króle-

stwo baśni” – czytanie wybranych scenek 

baśni „Czerwony kapturek” po polsku i po 

angielsku. Uczestnicy wezmą także udział 

w zajęciach językowych oraz plastycznych, 

uszyją z papieru stroje z baśni.

* 1.02: wyjście na basen na Chyloni.

* 2.02: wycieczka do Sopotu − marsz Trójmiej-

skim Parkiem Krajobrazowym. 

* 5.02, godz. 9.00-13.00: „Bawimy się  

w teatrzyk”. Zajęcia sportowe na sali 

gimnastycznej, zajęcia teatralne, konkurs nt. 

baśni „Czerwony kapturek”, zajęcia językowe, 

wycieczka do lasu i zabawy na świeżym 

powietrzu.

* 6.02: wyjście do kina. Przejazd autobusem 

lub kolejką. 

* 7.02, godz. 9.00-13.00: „Żyjmy zdrowo”.  

W programie zajęcia ruchowe przy muzyce, 

wycieczka do lasu i zabawy na świeżym 

powietrzu.

* 8.02, godz. 9.00-13.00: wycieczka - przejazd 

kolejką na Kamienną Górę, spacer po skwerze 

Kościuszki.

* 9.02, godz. 9.00-13.00: „Zimowy bal”. Spacer 

do lasu, zajęcia plastyczne i językowe, zabawy 

przy muzyce. 

Zajęcia dla uczniów SP 29, klasy 4-7.

* 29.01, godz. 9.00-13.00: zajęcia na basenie 

SP 40 na Chyloni.

* 30.01, godz. 9.00-13.00: wyjście do kina.

* 31.01, godz. 9.00-13.00: wyjście na kręgielnię, 

spacer po skwerze Kościuszki.

* 1.02, godz. 9.00-13.00: wycieczka do Sopotu: 

spacer po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

* 31.01, godz. 9.00-13.00: zajęcia z tabletami, 

sportowe oraz taneczne.

Program zajęć może ulec zmianie w zależno-

ści od pogody.

SPOTKANIA DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja 

telefoniczna: 58 623 31 39, 58 667 35 01

* 5 - 9.02, godz. 9.00 - 12.00: „Feryjna szkoła 

dla rodziców i wychowawców” 

Intensywny trening technik, rozmów i 

rozwiązywania konfliktów w relacjach ja - 

dziecko. Zajęcia mają charakter warsztatowy, 

a ich celem jest doskonalenie kompetencji 

wychowawczych. 

* 1.02, 8.02 w godz. 14.00-17.00; 2.02 w 

godz. 8.00-10.00: „Psychologiczny punkt 

konsultacyjny dla rodziców wychowujących 

małe dzieci” 

Konsultacje dla rodziców chcących wspierać 

dzieci w rozwoju oraz dla tych, którzy 

niepokoją się, czy rozwój dziecka przebiega 

prawidłowo. Konsultacje odbywają się bez 

dziecka. 

* 7.02, godz. 12.00 - 14.00: „Nowoczesne 

terapie trudności szkolnych”

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczy-

cieli i rodziców. Celem jest poznanie nowocze-

snych terapii trudności szkolnych, jak: EEG. 

Biofeedback, Metoda Warnke, Mindwave itp. 

WKRÓTCE
Dzień sąsiada

27.05.2018 - na terenach zielonych wzdłuż 

estakady Kwiatkowskiego i ul. Niemojewskiego.

Festyn dla młodzieży i starszych miesz-

kańców. Szczegółowy program zostanie 

uzgodniony z mieszkańcami.

Święto SP 29

9.06.2018, Szkoła Podstawowa nr 29

Święto SP 29 to impreza otwarta dla wszyst-

kich mieszkańców dzielnicy. 

Weekendowe kino letnie

lipiec-sierpień, Szkoła Podstawowa nr 29

Projekcje wybranych filmów w specjalnym 

kinie plenerowym, które stanie na terenie 

szkoły.

Harpuś – Dzielnicowa impreza 

na orientację

tereny leśne dzielnicy

Zawody na orientację w terenie. Uczestnicy 

otrzymują mapę dzielnicy z zaznaczonymi 

punktami kontrolnymi, które muszą odwiedzić, 

by ukończyć rozgrywkę. 

Święto pieczonego ziemniaka

29.09.2018 w godz. 10.00 - 13.00, Szkoła 

Podstawowa nr 29 

Festyn dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-

gimnazjalnych, ich rodzin oraz opiekunów z 

Leszczynek i sąsiednich dzielnic. W programie 

m.in. pokazy dziecięcych talentów, wystawy 

„Największy ziemniak” i „Rzeźba  

z ziemniaka”, kiermasz domowych przetwo-

rów, galeria plakatów promujących dzielnicę, 

zabawy sportowe, ognisko i wspólne pieczenie 

ziemniaków. 

Mikołajki i Jasełka

grudzień 2018, Szkoła Podstawowa nr 29

Świąteczne spotkanie dla dzieci i rodziców.
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Ukazał się kolejny 29 numer „Rocznika 
Gdyńskiego”. Zawarte w numerze ma-
teriały zainteresować powinny szerokie 
grono czytelników. Prezentowane teksty 
tworzą kilka umownych „tematycznych 
bloków”. 

Na pierwszy z nich składają się artykuły 
poświęcone różnym aspektom stosunków 
skandynawsko – gdyńskich. Drugi blok 
poświęcony został gdyńskiej gospodarce 
morskiej. Trzeci - stanowią artykuły poświę-
cone różnym aspektom gdyńskiej historii. 
Jakkolwiek problematyka gospodarcza, 
w różnym zakresie i ujęciu, dominuje                                      
w najnowszym „Roczniku”, to czytelnik znaj-
dzie w nim również publikacje poświęcone 
wydarzeniom dnia codziennego, kulturze                   
i sztuce i dyplomacji. 

W „Roczniku” pojawił się dział zawierają-
cy artykuł o gdyńskim czasopiśmiennictwie. 
Poszczególne artykuły zostały niejako 
„przełamane” zdjęciami Jacka Dworakow-

skiego, które stanowią  swoistego rodzaju 
fotoreportaż z gdyńskiej pracy dla morza. 

Zapraszając do lektury czasopisma, re-
dakcja pragnie również zwrócić uwagę na 
fakt, że uruchomiony został internetowy por-
tal „Rocznika Gdyńskiego”. Jego zadaniem 
jest prezentowanie w nowoczesny sposób 
problematyki zawartej w  kolejnych nume-
rach „Roczników”. Ma również uzupełniać 
i poszerzać sferę informacyjną dotyczącą 
czasopisma i jego zawartości. Portal pod 
adresem https://rocznikgdynski.pl/. 

„Rocznik Gdyński” można kupić w sie-
dzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni (ul. 
Władysława IV) w  poniedziałek, środę, 
piątek: w godz. 11.00-13.00, wtorek w godz. 
14.00-17.00, czwartek w godz. 15.00-17.00. 

Towarzystwo Miłośników Gdyni i Muzeum 
Marynarki Wojennej zapraszają 25 stycznia 
o godz. 17.00 na promocję 29. Rocznika 
Gdyńskiego do siedziby Muzeum Marynarki 
Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1 B).

29. Rocznik Gdyński

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 ponie-
działek i wtorek w godz. 15.00-17.30 oraz od 
środy do piątku w godz. 15.00-17.00. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. 

- w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami 
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 44 w (ul. Tatarczana 4), 
tel. 58 629 30 62 w sobotę 27 stycznia                          
w godz. 9.00-14.00. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. 

***
Przedszkole „Przystań Szkraba”,                  

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

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

***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Mu-

sica Sacra” mieszczące się w budynku 
Szkoły Muzycznej (ul. Biskupa Dominika 
13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku 
życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu 
lat do przedszkola muzycznego na zajęcia 
muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chęt-
nych do nauki gry na dowolnie wybranym 
instrumencie. 

Tel 58 622 73 51, kom 507 428 136.

Dla najmłodszych i trochę starszych

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza 3 lutego o godzinie 
17.00 na spotkanie  z Aleksandrą Boćkow-
ską - autorką książki „Księżyc z Peweksu. 
O luksusie w PRL”. 

Świętojańska w dokumentach jest ciem-
na jak reszta kraju, ale we wspomnieniach 
pachnie kawą paloną na patelniach przy 
otwartych oknach. − pisze Aleksandra Boć-
kowska w książce „Księżyc z Peweksu. O 
luksusie w PRL”. Rozmowę z autorką książki 
poprowadzi dziennikarka Radia Gdańsk 
Małgorzata Żerwe. 

Na miejscu możliwość zakupu książek. 
Wydarzenie organizowane jest w ramach 

obchodów 92. Urodzin Gdyni. 
Wstęp wolny. 

Luksus w PRL

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, do 1.02, 
w pon. i czw. 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 tygodnio-
wym lub dwutygodniowym różne poziomy 
nauczania oraz gramatyka i słownictwo.

Zapisy na II semestr: 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.

***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń-

ski Oddział ZK-P zapraszają do siedziby 
KFK (al. Marsz. Piłsudskiego 18) na lekcje 
j. kaszubskiego dla dorosłych. Najbliższe 
zajęcia odbędą się 22.01 o godz. 18.00              
i 19.00. Prowadzenie: Dariusz Majkowski.

Zajęcia lingwistyczne 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”.

W ramach projektu w 2018 r. zaplanowa-
no m.in.: kurs na kwalifikowanego pracowni-
ka ochrony osób i mienia, kurs obsługi kasy 
fiskalnej, kurs testera oprogramowania z 
egzaminem ISTQB.

Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, 
pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwa-
lifikacje zawodowe, nabyć bądź uzupełnić 
kompetencje przystąp do projektu.

Szczegóły na www.gdyniaprzedsiebior-
cza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.

Projekt ZIT dla osób 
nieaktywnych zawodowo

Zdarzają się sytuacje, w których za-
warcia umowy na usługi telefoniczne, 
założenia konta z kartą kredytową lub za-
ciągnięcia kredytu dokonuje osoba, która 
do końca nie jest w stanie pokierować 
swoim postępowaniem, która ma osła-
bioną sprawność psychofizyczną, itp.  

Czy zawsze konieczne jest ubezwłasno-
wolnienie aby uniknąć takich sytuacji? O 
tym co to jest ubezwłasnowolnienie, jakie są 
jego rodzaje i skutki oraz jak wygląda sama 
procedura ubezwłasnowolnienia będzie 
można dowiedzieć się ze spotkania z radca-
mi prawnymi Michałem Urban i Katarzyną 
Urban, które odbędzie się 25 stycznia w 
Centrum Integracja w Gdyni (ul. Traugutta 
2) o godz. 14.00.            

Zapisypod nr tel. 505 606 776 w godz. 
8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Porady prawne              
w Centrum Integracja

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg 
na wykonanie „Studium ostatniej mili 
dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, 
odpowiadającego inwestycjom spójnym 
z Planem Pracy korytarza Bałtyk-Adria-
tyk”, wymaganego w projekcie unijnym 
TENTacle (www.tentacle.eu).

Spośród 7 firm, zgłaszających gotowość 
wykonania studium, wyłoniono firmę WYG 
International sp. z o.o. w Warszawie. Stu-
dium składać się będzie z 5 samoistnych 
opracowań transportowych, wykonanych 
do 1.10.2018 r. za 572 tys. zł. brutto. 85% 
tej kwoty podlega refundacji z unijnego bu-
dżetu Programu Regionu Morza Bałtyckiego 
2014-2020. 

Przypominamy, że Plan Pracy korytarza 
Bałtyk-Adriatyk przewiduje, że do końca 

2030 roku zrealizowanych będzie na terenie 
Gdyni, głównie portu morskiego, ponad 20 
inwestycji transportowych (ostateczna lista 
projektów korytarza Bałtyk-Adriatyk będzie 
opublikowana przez Komisję Europejską 
wiosną br.). Na liście projektów znajdują się 
m. in.: odcinki ostatniej mili krajowych połą-
czeń drogowych (Droga Czerwona, wiadukt 
Kwiatkowskiego), kolejowych  (sieć połączeń 
kolejowych Stacji Gdynia Port) czy nowe ter-
minale, jak np. publiczny terminal promowy. 

Wykonanie planu służyć ma usunięciu 
obecnych „wąskich gardeł” czy nawet 
braków konkretnych połączeń komu-
nikacyjnych, ale także wykorzystanie 
nowoczesnej infrastruktury transportu 
i efektywnych systemów logistycznych 
- do rozwoju i zamożności Gdyni i jej 

mieszkańców.  
Plan ten przewiduje również znaczną 

rozbudowę portu lotniczego w Gdańsku, 
co wymagać będzie poprawy połączeń 
drogowych i kolejowych m. in. z północnych 
dzielnic Gdyni.  

Studium ostatniej mili pozwoli na synchro-
nizację realizacji inwestycji i ich synergię, 
aby przyniosły możliwie największą korzyść 
naszemu portowemu miastu i jego miesz-
kańcom, zwiększały bezpieczeństwo a także 
nie zagrażały środowisku naturalnemu.  

15 stycznia br. odbyło się w Urzędzie 
Miasta pierwsze z serii spotkań w ramach  
prac nad Studium.

Więcej szczegółów – Wydział Współpracy 
i Analiz Samorządowych – tel. 58 668 2110. 

Kolejny etap projektu TENTacle
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Szkolenia dla rodziców zastępczych
Zespół ds. rodzinnej  pieczy zastępczej 

w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy Społecznej 
(ul. Filomatów 2) zaprasza  mieszkańców 
Gdyni na szkolenie dla kandydatów na 
rodziny zastępcze oraz osoby chętne do 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzicem zastępczym może zostać 
każdy kto:

- przebywa na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

- jest zdolny do sprawowania opieki nad 
dzieckiem pod względem zdrowotnym,

- posiada stałe źródło dochodu,
- wypełnia nałożony przez sąd obowiązek 

alimentacyjny,

- dysponuje odpowiednimi warunkami 
lokalowymi, 

- zapewni dziecku odpowiednie warunki 
do jego właściwego rozwoju oraz wypoczyn-
ku i spędzania czasu wolnego a także:

- nie jest i nie był pozbawiony, ograniczo-
ny lub zawieszony we władzy rodzicielskiej,

- nie jest ograniczony w zdolności do 
wykonywania czynności prawnych, 

- nie był karany za umyślne przestępstwo.
Niezbędny wcześniejszy kontakt tel. 58 

622 60 20 oraz 58 627 20 24 lub o kontakt 
osobisty (ul. Filomatów 2, domofon nr 4).

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. 

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

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”

Bezpłatna nauka mowy
Polskie Towarzystwo Laryngektomo-

wanych zaprasza na bezpłatną naukę 
mowy zastępczej wszystkich chorych, 
którzy w wyniku przeprowadzonej opera-
cji utracili głos i dotknięci zostali dolegli-
wościami utrudniającymi normalne życie. 

Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją 
poszpitalną głosu i mowy. Dla członków 
Towarzystwa organizowane są obozy 

rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej 
oraz prowadzone są spotkania z różnymi 
specjalistami. 

Zadanie finansowane jest dla mieszkań-
ców Gdyni przez miasto. Wszyscy, którzy 
chcą wstąpić do PTL mogą przyjść na zaję-
cia, które odbywają się w każdy czwartek  w 
godz. 13.00-15.00 w Gdyńskim Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„Śródmieście” Sp. z o.o (ul. Armii Krajo-
wej 44) oferuje program profilaktyczny           
z zakresu mammografii.

Bezpłatne badanie przysługuje paniom 
(rocznik od 1949 do 1968), które nie miały 
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy.

Programem nie mogą być objęte kobiety 
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
piersi.

Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.30.

Więcej pod nr. tel. 58  781 18 29.

Bezpłatna mammografiaNa zdrowie
Centrum Stomatologiczne Panaceum 

(ul. Świętojańska 89/1) zaprasza dzieci na 
bezpłatny:

- przegląd jamy ustnej;
- lakierowanie zębów stałych;
- lakowanie;
- leczenie zębów             
Akcja potrwa do 16 lutego.
Rejestracja telefoniczna pod nr 58 620 

31 27  lub kom. 882 765 009 w godz. 10.00-
18.00 od poniedziałku do piątku.

***
Firma Mat-Słuch, zaprasza na bezpłat-

ne badania słuchu w Przychodni „U Źródła 

Marii” (ul. Gabrieli Zapolskiej 1A):
- w środy 9.00-13.00 i czwartki 14.00-

18.00. Rejestracja pod nr tel. 58 660 03 23,  
608 045 554)

- we wtorki w Przychodni NZOZ „Obłuże 
- Oksywie” (ul. Sucharskiego 2). Rejestracja 
pod tel. 608 045 554.

***
„Przychodnia Orłowo” (ul. Wrocławska 

54) zaprasza mieszkańców Gdyni w wieku 
45-55 lat na bezpłatne badania profilaktycz-
ne, mające na celu wczesne wykrywanie 
jaskry. Rejestracja tel. 58 664 88 99 lub 664 
88 97. Badania finansowane przez miasto.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej żłobek „Niezapominajka”. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/dyrektor-zlobka-
niezapominajka,516218.
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, filie Demptowo, Witomino, Pogórze, Dąbrowa.
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa: 
a)  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 
lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
b) osoba daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
c)  osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
d)  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub za-
twierdzonego przez sąd,
e)  osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny).
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie pracy z dziećmi, staż pracy, kwalifikacje zawodowe. 
- Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
- Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonaw-
czego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
- Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
wystawione przez lekarza medycyny pracy. 
- Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
- Poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Pisemne opracowanie koncepcji programowej i organizacyjnej Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni/BIP zakładka praca.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni najpóźniej do 8 lutego 2018 r.: Urząd Miasta Gdyni 
- Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem dyrektor żłobka „Niezapominajka” – oferta pracy”.
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Gdyńska Telefoniczna Porad-
nia Języka Polskiego zaprasza 
do korzystania z telefonicznych 
konsultacji codziennie w godz. 
13.00-15.00 pod nr tel. 607 379 404.

Można również przyjść do YMCA 
Gdynia (ul. Żeromskiego 26).

Poradnia polonistów

STRONA SENIORA

Kaszubska Fundacja Pomocy 
Potrzebującym zaprasza:

 – na wycieczki: 2-5.03 - Kowno 
- Wilno- Troki, 17-18.03 - Toruń, 
12-15.04 - Zakopane, Ludźmierz, 
Kraków, Łagiewniki, 21-22.04 - Ka-
szuby, 12-13.05 - Płock i okolice, 
Gietrzwałd - Zielonka Pasieka - 2.02.

Zapisy tel. 885 031 956.
***

Polski Związek Emerytów organi-
zuje dodatkowy autokar na 8-dnio-
wą wycieczkę: Londyn - Paryż 
- Bruksela w dniach 28.05-4.06. 
Pozostały jeszcze wolne miejsca na 
10-dniową wycieczkę do Rumunii 
od 1-10 września.

Rozpoczęły się zapisy na turnusy 
rehabilitacyjne w Jastrzębiej Górze 
w terminach od 24 stycznia. W ofer-

cie 5 zabiegów dziennie. 
Informacje pod nr tel. 58 621 84 25 

lub w biurze związku (ul. Świętojań-
ska 5-7) pon. w godz. 11.00-15.00, 
wtorek, środa, czwartek w godz. 
9.00-13.00, piątek - nieczynne.

***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 

36/2, Gdynia) zaprasza do udziału 
w wycieczkach:                   

- zagranicznych: Sankt Peters-
burg (6-10.08.2018 r.), Albania i 
Macedonia (24.09-1.10.2018 r.), 
Gruzja (6-13.10.2018 r.),

- krajowych: Polesie Lubelskie 
(24-30.06.2018). Zamojskie i Roz-
tocze (19-25.08.2018 r.),

- wycieczka specjalna do Szcze-
cina - 9-11.03.

Informacje na stronie www.funda-

cjafly.pl lub tel. 693 99 60 88. 
***

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 
26) zaprasza na wycieczki: 

- jednodniowe: Hel - wszech-
stronnie (27.01.); Tczew - prawie 
wszystko (17.02.); Toruń - dokład-
niej (24.02.); Ziemia chełmińska               
i Pomorze (3.03.). 

- zagraniczną „Zielone Płuca 
Polski-Nieznana Litwa-Fascynu-
jąca Łotwa” (9.06.-16.06.2018). 
Przyroda i architektura. Bez nocnych 
przejazdów.

Informacje: tel. 661 136 056, Ta-
deusz Piątkowski. Zapisy i wpłaty  
w YMCA: pon.-pt., godz. 10.00-
14.00.

Podróże i rehabilitacja

Fundacja FLY zaprasza seniorów 
2.02 na bal karnawałowy pod nazwą: 
„W gorącym rytmie Samby”. Bilety 
do nabycia w biurze Fundacji FLY               
(ul. Świętojańska 36/2) w dni robo-
cze w godz. 9.00 -19.00.

***
Miejski Klub Seniora Chylonia 

(ul.Wawrzyniaka 4) zaprasza we 
wtorek 23 stycznia o godz. 10.30 
na karaoke, które poprowadzą: Zyg-
munt Kusch i Janusz Michalak. 
Wstęp  wolny.

Zaproszenia na zabawę
Vita-Med Centrum Opieki  Me-

dycznej (Przychodnia Lekarska 
Pustki Cisowskie, ul. Czerem-
chowa 1) zaprasza mieszkańców 
Gdyni po 65. roku życia na bez-
płatną gimnastykę usprawniającą                           
w ramach programu „Stale Sprawni”, 
finansowanego przez miasto. 

Rejestracja pod numerem te-
lefonu 58 664 57 04 lub osobista                    
w placówce.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście 

zaprasza seniorów na bezpłatne za-
jęcia ruchowe w ramach Gdyńskiej 
Akademii Samoobrony Seniorów 
w każdą sobotę w godz. 11.00-
13.00.

Zajęcia odbywają się w budynku 
szkolnym przy ul. Szkolnej.

***

Instruktor Fitness Gosia Cudziło 
zaprasza na gimnastykę dla Senio-
rów Zdrowy Kręgosłup z elementami 
Stretchingu - rozciąganie.

  Przyjemność ćwiczenia w nie-
wielkich grupach.

  Zajęcia odbywają się w Orłowie 
przy ul. Orłowskiej 27 w poniedziałki 
o godz. 17.30 oraz w centrum Gdyni 
przy ul. Świętojańskiej 32 w środy          
o godz. 16.30.

  Zapisy i dodatkowe informacje 
pod numerem telefonu 514 669 234.

***
Miejski Klub Seniora Chylonia           

(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza w po-
niedziałek 22 stycznia o godz.15.00 
na terapię tańcem przy muzyce na 
żywo. Wystąpi Józef Masiak. 

Wstęp  wolny.

Gimnastyka seniora

Kaszubska Fundacja Pomocy 
Potrzebującym zaprasza Seniorów 
na warsztaty: haft w tym wstążkowy,  
druty, szydełko,  decoupage i ozdoby 
dekoracyjne.

Zapisy tel. 885 031 956.
***

Kaszubskie Forum Kultury, 
Gdyński Oddział ZK-P oraz Fun-
dacja FLY zapraszają do siedziby 
KFK przy al. Marsz. Piłsudskiego 
18 na wykłady Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku dotyczące przeszłości 
naszego miasta 24 stycznia o godz. 
11.00. Prowadzenie: historyk dr To-
masz Rembalski.

***
Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy Flandria zaprasza osoby 
w wieku 50+ na cykl warsztatów.                 
W programie m.in. zajęcia językowe, 
plastyczne, zielarstwo, fotografia, 
psychologia, zdrowe odżywianie               
i inne. 

Informacje i zapisy: 664 909 144.
***

Miejski Klub Seniora Chylonia 
(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza:

- w środę 24 stycznia o godz. 
13.00 do saloniku literackiego na 
kolejną odsłonę akcji „Cała Polska 
czyta i Senior za książkę chwyta, 
czyli klubowy audiobook na żywo.” 

Wstęp wolny.
- w czwartek 25 stycznia o 12.00 

na kurs języka łacińskiego (grupa 

początkująca). Prowadzenie: Klau-
dia Palmąka. 

Wstęp wolny.
*** 

Fundacja FLY (ul. Świętojań-
ska 36/2) zaprasza seniorów na 
nowe zajęcia w semestrze letnim 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wykłady na temat historii lite-
ratury, pozycji kobiety w wybranych  
kulturach, warsztaty psychologicz-
ne, nowy cykl poświęcony Biblii oraz 
warsztaty rękodzieła. 

Zapisy na zajęcia oraz szczegó-
łowe informacje w biurze Fundacji 
FLY od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00-19.00.

Wykłady, warsztaty i nauka języka
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Od 22 stycznia do 23 kwietnia właści-
ciele minimum 20-hektarowych terenów 
inwestycyjnych będą mogli starać się o 
sfinansowanie części kosztów uzbroje-
nia swoich nieruchomości. Ogłoszony 
konkurs jest częścią projektu Invest in 
Pomerania, finansowanego przez Regio-
nalny 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 par-
ków przemysłowych o łącznej powierzchni 
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.
plochocka@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 2018 r. w pokoju 223. 

Wydział Dochodów Urzędu Miasta 
Gdyni informuje, że pracownicy UM           
w miesiącach styczeń - marzec 2018 r. 
będą roznosić decyzje wymiarowe po-
datku od nieruchomości osób fizycznych 
na rok 2018.

Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni 
odbywać się będzie: 

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 16.00 do 20.00, 

- w soboty w godzinach od 10.00 do 
16.00. 

Każdy z pracowników będzie posiadał 
aktualną legitymację pracowniczą. 

Wszelkich informacji dotyczących wymia-
ru podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych na rok 2018 można uzyskać pod nr tel.:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej.I - 58 66 88 834
Rej.II - 58 66 88 264
Rej.III - 58 66 88 838
Rej.IV - 58 66 88 263
Rej.V - 58 66 88 272

Rej.VI- 58 66 88 839
Rej.VII - 58 66 88 831
Rej. VIII - 58 66 88 836
Rej. IX - 58 66 88 266
- podatek rolny os. fizyczne, podatek 

leśny os. fizyczne: 58 66 88 266.
Wpłat można dokonywać na indywidualny 

numer konta bankowego. 
W przypadku podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych, podatku rolnego od osób 
fizycznych, podatku leśnego od osób fizycz-
nych indywidualny numer konta bankowego 
znajduje się na otrzymywanej corocznie 
decyzji podatkowej. 

Informacje dot. rozliczeń wpłat z tyt. po-
datku od nieruchomości od osób fizycznych 
można uzyskać pod nr tel.:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256
Rej. II - 58 66 88 255
Rej. III - 58 66 88 273
Rej. IV - 58 66 88 269
Rej. V - 58 66 88 274

Rej. VI- 58 66 88 268
Rej. VII - 58 66 88 845
Rej. VIII - 58 66 88 846
Rej. IX- 58 66 88 826
- podatek rolny os. fizyczne, podatek 

leśny os. fizyczne: 58 66 88 826
- podatek od nieruchomości os. prawne: 

58 66 88 265
- podatek od środków transportowych: 

58 66 88 271
- podatek rolny os. prawne, podatek leśny 

os. prawne: 58 66 88 271.
Nadmienia się, że wpłat z tytułu opłaty 

skarbowej należy dokonywać na numer 
rachunku:  73 1440 1026 6153 0410 0000 
0065. 

Wpłat bez prowizji można dokonywać we 
wszystkich placówkach PKO Bank Polski 
S.A. na terenie Miasta Gdyni.

W pozostałych palcówkach (inne banki, 
poczta) obowiązują ogólne zasady poboru 
prowizji.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2018

Dołącz do Pracowni
Mnóstwo warsztatów zawodowych, 

spotkań z ekspertami czy wiele godzin 
spędzonych na stażach i praktykach. 
„Pracownia”, czyli gdyński System 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, nie 
zwalnia tempa. Dołączyć do niego może 
każdy, kto boryka się z problemem znale-
zienia i utrzymania zatrudnienia.

- Pierwszym etapem jest złożenie formu-
larza rekrutacyjnego oraz spotkanie z grupą 
złożoną z przedstawicieli partnerstwa, która 
po wstępnej rozmowie zaproponuje udział w 
jednej ze specjalistycznych ścieżek wspar-
cia. W zależności od ścieżki, uczestnicy pro-
jektu mogą liczyć na doradztwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną, 
szkolenia zawodowe, staże i praktyki. Udział 
w projekcie jest bezpłatny – mówi Beata 
Prusak, koordynatorka projektu z Labora-
torium Innowacji Społecznych. – W ciągu 
ostatniego roku, ze 121 osób biorących 

udział w projekcie, zatrudnienie znalazło już 
36. Kolejnych 36 ukończyło staże zawodowe 
u gdyńskich pracodawców.

Biuro projektu mieści się w Laboratorium 
Innowacji Społecznych w Gdyni przy al. Zwy-
cięstwa 96/98 (parter, wejście do budynku od 
strony ul. Stryjskiej). 

Informacje pod nr. tel. 58 727 39 00 oraz 
na www.aktywizacjawgdyni.pl

Projekt „Pracownia” realizowany jest 
przez LIS z ramienia miasta we współpracy 
z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwem Po-
mocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 
Do projektu mogą dołączyć mieszkańcy 
Gdyni korzystający ze wsparcia innych 
instytucji miejskich (Powiatowego Urzędu 
Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej) bądź posiadają orzeczenie o nie-
pełnosprawności.  

„Włącz się” w TEDxGdynia. To już ostatni dzwonek
Konferencja TEDxGdynia „Włącz się!” 

odbędzie się już 15 lutego w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym. To 
okazja, by posłuchać idei wartych roz-
powszechniania oraz dołączyć do elek-
tryzujących dyskusji. Trwają zapisy dla 
publiczności. 

TEDx to lokalne konferencje na licencji 
TED. Organizowane są na całym świecie, 
a składają się z kilku do kilkunastu prelekcji 
trwających maksymalnie 18 minut, podczas 
których mówcy inspirują, przekonują, pory-
wają do dyskusji na najróżniejsze tematy 

– w duchu przewodniego hasła „idee warte 
rozprzestrzeniania”. Gdyńska edycja wy-
darzenia jest organizowana we współpracy 
Laboratorium Innowacji Społecznych oraz 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale 
liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy dla 
publiczności trwają, ale nie ma na co czekać 
– rejestracja zgłoszeń zostanie zakończona 
w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 12.00. 
Link oraz szczegółowe informacje o zapi-
sach dostępne są na stronie internetowej 

wydarzenia, tedxgdynia.pl. 
Na scenie TEDxGdynia staną pasjonaci 

różnych dziedzin wiedzy – w tym roku to 
dziewięcioro prelegentów i prelegentek. 
Konferencja ta jest okazją, by przekonać 
się, że edukacja może być magiczna, nauka 
może stać się grą, a także o tym, że cel może 
być ważniejszy niż zyski. Nie zabraknie 
również historii o bolesnych porażkach i o 
tym, jak wiele można się z nich nauczyć. 
W programie także szereg atrakcji towarzy-
szących oraz wizualno-muzyczny spektakl 
w wykonaniu Miraży.

W Gdyńskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych (ul. 3 Maja 27-31) w każdy 
poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury 
pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego 
Biura Interwencji. 

Więcej pod nr tel. 793 663 703.

Bezpłatne porady

 Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych 

informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie 
zarządu przy ul. Warszawskiej 67 A na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wyka-
zu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona 
jest księga wieczysta KW 5112 położonych 
w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40, 
przeznaczonych do najmu na okres do 3 
lat na prowadzenie działalności handlowej, 
usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 
dni tj. od 12.01.2018 r. – 1.02.2018 r.
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Sukcesy strzelców WKS „Flota” Gdynia
Po Mistrzostwach Polski Kobiet i Męż-

czyzn w strzelaniach pneumatycznych  
strzelcy z Klubu WKS Flota Gdynia mają 
powody do dumy.

W sumie Strzelcy Floty zdobyli:
- 3 medale indywidualnie - 2 złote, 1brą-

zowy,
- 1 medal drużynowy - srebrny,
- 2 medale zespołowe - 2 złote.
Na start osiągnięcia zespołowe:
Złoty medal i ustanowiony rekord polski 

- zespół w składrzie: Agnieszka Korejwo, 
Sławomira Szpek, Joanna Tomala - z 

wynikiem łącznym 1711 punków (Nowy 
Rekord Polski). 

Złoty medal zespół w składzie Tomasz 
Wawrzonowski, Piotr Daniluk, Witosław 
Krzak - z wynikiem łącznym 1704 punktów. 

W strzelaniach mieszanych (nowa kon-
kurencja olimpijska MIX w karabinie i pi-
stolecie):

Srebrny medal - PPN MIX - drużyna w 
składzie Joanna Tomala & Tomasz Waw-
rzonowski,

VIII miejsce - KPN MIX - drużyna w skła-
dzie Joanna Wódkowska & Adam Dobosz.

W strzelaniach indywidualnych:
Złoty medal - konkurencja PPN 60 Kobiet 

- Joanna Tomala,
Złoty medal - konkurencja PPN 60 Męż-

czyzn - Tomasz Wawrzonowski,
Brązowy medal - konkurencja PPN 60 

Kobiet - Sławomira Szpek,
V miejsce w finale - konkurencja PPN 60 

Mężczyzn - Piotr Daniluk, 
VIII miejsce w finale - konkurencja PPN 

60 Kobiet - Agnieszka Korejwo (Nowy 
Rekord polski). 

Gimnastyka                
ciała i umysłu

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

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 o 
godz.10.00,

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

29.01 – 2.02.2018 r. – Zajęcia skierowane 
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.

Otwarty Turniej            
Tenisa Stołowego

UKS Dwójka przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 (ul. Wolności 
22) zaprasza na Otwarty Turniej Tenisa 
Stołowego.

Turniej odbędzie się w sobotę 29 stycz-
nia w auli szkolnej. Start o godz. 10.00. 

Rejestracja zawodników 9.30.

Natalia Kozioł i Rafał Siemaszko. 
„Sportowcy Roku 2017” - c.d.

To pomału tradycja gdyńskiej gali, że            
w najważniejszej kategorii nagradzana jest 
para: zawodniczka i zawodnik. Tym razem 
nagroda trafiła do Natalii Kozioł i Rafała 
Siemaszko.

17-letnia gimnastyczka poszła w ślady 
Anny Czarnieckiej, która najlepszym 
sportowcem Gdyni została w 2014 roku. 
Zawodniczka SGA Gdynia oraz uczennica 
gdyńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w minionym roku wzbogaciła kolekcję o 21 
medali złotych i dwa srebrne. Na mistrzo-
stwach Polski sięgnęła po pięć „krążków”                    
z najcenniejszego kruszcu. Zwyciężyła rów-
nież w punktacji generalnej Pucharu Polski.

Rafał Siemaszko to najskuteczniejszy 
zawodnik Arki Gdynia. Bez jego goli żółto-
niebiescy nie sięgnęliby po Puchar Polski 
oraz Superpuchar. Na co go stać, popularny 
„Siema” udowodnił też w meczach ekstrakla-
sy i eliminacji do Ligi Europy.

Arkowcy zostali wyróżnieni po raz drugi 
z rzędu. Poprzednio doceniono awans do 
ekstraklasy oraz dotarcie do półfinału Pu-
charu Polski. 

Trenerem 2017 roku została Anna 
Mrozińska, która odpowiada za sukcesy 
m.in. Natalii Kozioł. Z gimnastyką najpierw 
związana była jako zawodniczka. Reprezen-
towała Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Atenach. Za dwa lata może pojechać na 
igrzyska w roli trenerki.

Imprezą roku wybrano Mistrzostwa Euro-
py UEFA EURO U21 Polska 2017, których 
Gdynia była współgospodarzem w czerwcu. 
Na Stadionie Miejskim rywalizowały zespoły 
grupy B. Piłkarze z Hiszpanii, Portugalii oraz 
Macedonii zaprezentowali futbol na bardzo 

wysokim poziomie, co z trybun podziwiało 
30 tysięcy kibiców.

Nowością podczas Gali Gdyńskiego 
Sportu 2017 było nagrodzenie „Sportowej 
Inicjatywy Roku”. 

Nagroda trafiła do organizatorów par-
krun Gdynia. To cotygodniowe wydarzenie 
tworzone przez biegaczy dla biegaczy. Od 
2011 roku, w każdy sobotni poranek, na bul-
warze Nadmorskim gromadzą się dziesiątki 
miłośników aktywności fizycznie. Podobnie 
dzieje się w ponad tysiącu miast na pięciu 
kontynentach. Biegnie się na pięć kilometrów 
z pomiarem czasu, a udział jest bezpłatny. 
Gdynia, jako krajowy debiutant, zaczynała od 
pięciu uczestników – obecnie kilkaset osób 
na starcie nikogo nie dziwi.

Ważnym punktem uroczystej gali było 
wyróżnienie szkół i talentów. Statuetki w 
kategorii „Nadzieja Gdyńskiego Sportu” 
otrzymali: Adrianna Budnik (gimnastyka 
artystyczna, UKS Jantar Gdynia), Liwia 
Jarocka (szachy, KSZ Hetman Katowice), 
Marcel Kamrowski (tenis ziemny, WKS 
Flota Gdynia), Igor Kuczys (żeglarstwo, 
MKŻ Arka Gdynia), Szymon Leszega (pły-
wanie, KS Delfin Gdynia), Anna Makurat 
(koszykówka, Basket 90 Gdynia), Szymon 
Nowicki (piłka nożna, Chrobry Głogów), 
Karolina Wejman (skok o tyczce, Klub 
Lekkoatletyczny Gdynia).

W kategorii „Lider Sportu Szkolnego”, w 
której nagradzane są najlepsze szkoły we 
współzawodnictwie sportowym, wyróżnienia 
otrzymały:  SP nr 6, SP nr 28, SP nr 48 wśród 
szkół podstawowych, gimnazja numer: 11, 
17, 20 oraz 24, a także I Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące, III LO i VI LO.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz 
art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 
W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 2.02-9.07.2018 roku mieszkańcy Gdyni wypowiedzą się w sprawie przeznaczenia części 
budżetu Miasta Gdyni na rok 2019. W ramach konsultacji mieszkańcy składają propozycje projektów do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic 
oraz wybierają je w głosowaniu, co skutkuje sfinansowaniem ich realizacji z budżetu Miasta Gdyni.
Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 5 898 
400 zł. Suma ta jest rozdzielona pomiędzy 22 dzielnice, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
1)  zgłoszenie projektów przez mieszkańców w okresie 2-28.02.2018 r. z wykorzystaniem formularza wniosku złożonego elektronicznie, osobiście lub 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
2)  głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły weryfikację ogólną oraz analizę techniczno-finansową, w okresie 18.06-2.07.2018 r. za pośred-
nictwem portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl). 
Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu Budżetu 
Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J.Piłsudskiego 52/54  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze 
obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 41 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stolarskiej 
stanowiącej część  działki nr 1755 obręb 0020 Obłuże – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na 
okres: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie  działalności handlowej w tymczasowym pawilonie. 
Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7164/17/VII/P. Wykazy wywieszono przez okres 21 dni:  od 4.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
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- na mocy Zarządzenia Nr 7294/18/VII/P z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy dzieciom                  
z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni w kwocie 27.500 zł brutto Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psycho-
ruchową i ich Rodzinom „Pomost” z siedzibą w Gdyni.     
- na mocy Zarządzenia Nr 7293/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomo-
cowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 
2018 następującym organizacjom: 
Związek Inwalidów Wojennych RP, zadanie: Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia, kwota: 8.000 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: R(el)acje, kwota: 12.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: WIEMY JAK, kwota: 5.000 zł.
Fundacja Adaptacja, zadanie: Działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, kwota: 5.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7289/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci 
z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Polskiemu Stowa-
rzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni.         
- na mocy Zarządzenia Nr 7303/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności fizycz-
nej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 185.000 zł  Polskiemu Towarzystwu 
Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni.       
- na mocy Zarządzenia Nr 7297/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, 
zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 
166.000 zł brutto następującym organizacjom: 
Stowarzyszenie Cool-awi, zadanie: Samodzielny „krok”, kwota: 5.000 zł.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”, zadanie: OCZKO ogólnorozwojowe, kwota: 24.110 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie:RAZEM RAŹNIEJ – integracja osób z niepełnosprawnościami, kwota: 6.890 zł.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, zadanie: Gdyński Magiel Teatralny 2018, kwota: 7.202 zł.
Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU – CDN – przez sport, wypoczynek i 
edukację do integracji lokalnej osób niepełnosprawnych, kwota: 22.000 zł.
Centrum Współpracy Młodzieży, zadanie: REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu, kwota: 22.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, zadanie: ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem 
i zaburzeniami pokrewnymi, kwota: 40.000 zł.
Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, zadanie: DreamSound 2018, kwota: 2.648 zł.
ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zadanie: Klub Działań Różnych, koszt: 36.150 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7307/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla 
terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenia poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 110.000 zł. 
Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.   
- na mocy Zarządzenia Nr 7300/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu 
pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni na rok 2018  w kwocie 15.000 zł Stowarzyszeniu Rozwoju 
Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” z siedzibą w Gdyni.   
- na mocy Zarządzenia Nr 7305/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, mieszkańców Gdyni następującym organizacjom: Stowarzyszenie Cool-awi, zadanie: Taniec – sposób na życie, kwota: 4.000 
zł., Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży, zadanie: Żeglarstwo sportem dla osób niepełnosprawnych 2018, kwota: 10.000, Stowarzyszenie Klub 
Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: Tam gdzie narodziła się Polska – 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski – propagowanie idei 
turystyki edukacyjnej bez barier, kwota: 6.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7295/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności 
fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacji grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni w kwocie 
26.500 zł brutto Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie.      
- na mocy Zarządzenia Nr 7291/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia 
dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 105.700 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących 
ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.       
- na mocy Zarządzenia Nr 7306/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnospraw-
nościami, mieszkańców Gdyni  na rok 2018 w kwocie 150.000 zł następującym organizacjom: Fundacja Sport na Zdrowie, zadanie: Poprawa 
sprawności przez metodę Hallwicka, kwota: 18.000 zł.
Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” , zadanie: Poprawa sprawności fizycznej osób 
z niepełnosprawnością, mieszkańców Gdyni, kwota:  15.000 zł.
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: Sprawne ciało, sprawny umysł, kwota: 28.000 zł.
Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” , zadanie: Poprawa sprawności poprzez wielokierunkową systematyczną rehabilitację dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, kwota: 24.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie:  Coraz sprawniejsi Gdynianie, kwota: 20.000 zł.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku, zadanie: Aktywni kontra mukowiscydoza II, kwota: 30.000 zł.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, zadanie: Kompleksowe wsparcie chorych na chorobę Parkinsona, kwota: 15.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7304/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług 
transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.          
- na mocy Zarządzenia Nr 7296/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. nie przyznał dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności 
fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną,  ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni ze względu na brak ofert złożonych w terminie.      
- na mocy Zarządzenia Nr 7299/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania wysiłkowemu 
nietrzymaniu moczu w kwocie 15.000 zł brutto Fundacji „Zachowaj sprawność” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr …../18/VII/O z 9 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dot. prowadzenia ośrodka wsparcia z 
zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 135.000 zł Fundacji „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdyni.    
- na mocy Zarządzenia Nr 7290/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji 
społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni w kwocie 16.510 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych Pomorski 
Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni.    
- na mocy Zarządzenia Nr 7292/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii 
dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 55.000 zł brutto Fundacji Dogtor z siedzibą w Gdyni.      
- na mocy Zarządzenia Nr 7298/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci 
z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Polskiemu Stowa-
rzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. 
- na mocy Zarządzenia Nr 7301/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla 
mieszańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 37.000 zł Fundacji „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdyni.  
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Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz  nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7270/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działek 
nr 1529 i 1530 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 840 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na pawilon wystawienniczy wraz z placem postojowym, zapisanej w księgach wieczystych 
GD1Y/00017301/0 i GD1Y/00017304/1;        
- przy ul. Morskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7275/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki         
nr 1544 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 790 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017301/0;        
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7272/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 106 
obręb 0012 Cisowa o powierzchni 750 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony na rzecz dotych-
czasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017301/0.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 11.01.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7271/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki 
nr 1437 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 300 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4;        
- przy ul. Dachnowskiego, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7274/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część 
działki nr 622 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 247 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4;        
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7273/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako działka nr 672 oraz 
część działki nr 688 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 350 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na czas nieoznaczony 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00040944/9.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 11.01.2018 r. 

Zawiadomienie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 art. 85 ust. 3, a także art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy z 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. DZ.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
Zawiadamia społeczeństwo, że postępowanie wszczęte na wniosek znak THB/SS/AK/17/R/121/2154/17 z 9.10.2017 Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni, działającej poprzez pełnomocnika Agatę Kliczka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym (CNG) o wydajności 600 m³/h na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o.” zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.151.2017.KSZ.8 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 Informację o powyższej decyzji zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (www.ekoportal.gov.pl) pod nr 998/2017. Jednocześnie 
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, pok. nr 102, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon 
budynku d. Banku Polskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), 
art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/833/17 Rady Miasta 
Gdyni z 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego obejmującego działki nr 1418 i 1420 obręb Śródmieście_0026 położone przy 
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.01.2018 r. do 20.02.2018 r., od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, 
ul. Świętojańska 30. 
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje 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.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6.02.2018 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OB-
SERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać 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 nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6.03.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1. ul. Jana Kilińskiego/I, oznaczonej  jako część działki  nr 2300 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony          
w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizacje osłony do gromadzenia odpadów stałych,  stanowiącego  załącznik  
nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7277/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
2. ul. Jana Kilińskiego/II, oznaczonej jako część działki nr 2301 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony  
w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizacje osłony do gromadzenia odpadów stałych, stanowiącego załącznik  
nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7278/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
3. ul. Stefana Batorego, oznaczonej jako część działki nr 1702 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony  w 
trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod lokalizację nietrwałego ogrodzenia podwórza przed budynkiem mieszkalnym,  
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7279/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
Wykazy wywieszono na okres od 12.01.2018 roku do 2.02.2018 roku. 
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Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 
z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 23 listopada 
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254), podaje 
się do publicznej wiadomości, że na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona 
kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 r.
1.  Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1999 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka 
Komisja Lekarska w Gdańsku.
2.  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
3.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w 
szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół 
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).
5.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
6.  Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze 
Miasta Gdyni przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w budynku Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni - Wzg. Św. Maksymiliana, ul. 
Bema 33 (przy lodowisku) w okresie od 9 marca do 27 kwietnia 2018 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 13.30.
7.  Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe, 
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem sta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8.  Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo 
książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9.  Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10.  Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP 
można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia 
stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej. 
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwają-
cego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub 
czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
 2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 
miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić 
o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 
miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające 
niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej.
14.  Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też 
odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym 
doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r. 

Wojewoda Pomorski
 (-) Dariusz Drelich

Dyrektor IX LO im. Marszałka J. 
Piłsudskiego

zatrudni osobę na stanowisko sprzą-
taczki, w pełnym wymiarze czasu pracy 
od 1.02.2018 r. Zgłoszenia i informacje                  
w sekretariacie szkoły (ul. Orłowska 57)               
w godz. 7.30- 15.30. Dodatkowe informacje               
pod nr tel. 58 661 43 63.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze bu-
dynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. Okrężnej, stanowiącej części działek nr 755, 870, 957 obręb 
Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 97 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 
do 2 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 7276/18/VII/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z 10.01.2018 r.). 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 11.01.2018 r. do 1.02.2018 r.
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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:
- 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 
własne smakołyki, przy kawie i herbacie.

- w niedzielę 28 stycznia na wycieczkę 
krajoznawczą do Słupska. Zbiórka o godz. 
9.30 przy kasach na dworcu Gdynia Główna 
PKP. Odjazd  PKP Regio do Słupska godz. 
9.43. Powrót do Gdyni ok. godz. 18.00. 
Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozo-
stali ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Zdobywamy punkty do odznak turystycznych 
i krajoznawczych. 

- w poniedziałek 29 stycznia do Wejhero-
wa, m.in. na widowisko religijno-artystyczne 
w Kolegiacie Wejherowskiej o godz. 17.00. 
Kaszubski przekład „Księgi Apokalipsy” 
zaprezentuje aktorka Danuta Stenka. 
Wcześniej wstęp prezydenta Wejherowa 
i komentarz teologiczny autora przekładu 
franciszkanina o. dr. Adama R. Sikory.  
Zbiórka o godz. 15.00 na przystanku SKM 
Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni. Odjazd 

SKM do Wejherowa o godz.15.08. Powrót 
około godz.19.00

***
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 
Zarządu OM PTTK dostępne są w siedzibie 
GCOP 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.

Dyrekcja Przedszkola nr 28 
zatrudni specjalistę ds. kadr w wymiarze 0,35 etatu od 3.04.2018 r. Dokumenty należy składać 
w kancelarii przedszkola (ul. Narcyzowa 3) w godz  8.00 -15.30. Informacje w kancelarii pod           
nr tel.  58 624 13 81.

Polskie Towarzystwo  Laryngektomowa-
nych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą 
w Gdyni dziękuje Aleksandrowi Rzepczyń-
skiemu z agencji ARTRON s.c. w Gdańsku 
(ul. Kilińskiego 1/5) za wsparcie rzeczowe i 
finansowe na działalność statutową Stowa-
rzyszenia w 2017 roku. Zygmuntowi Krauze 
właścicielowi cukierni „Agusia’” w Gdyni, 

Elżbiecie Wurm właścicielce baru „Lech”              
w Gdyni oraz Annie Hinc z Redy za wsparcie 
rzeczowe i finansowe oraz wszystkim, którzy 
przekazali 1 % od podatku na działalność 
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowa-
nych O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni w 2017 r.

Przewodniczący Henryk Pilawski.

Podziękowania

Obwieszczenie Prezydenta  Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (tj.Dz.U. z 2017 r., poz.1257) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.                   
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j.Dz.U. z 2017 r. poz 1496) zawiadamia, że na wniosek z 14.11.2017 r., Prezydenta Miasta 
Gdyni, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej: „Przebudowa ulicy Białej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”, 
zlokalizowanej na działkach: teren Gminy Miasta Gdyni: obręb 0021, Oksywie nr 1031, 1014, 
1026, 1022, 1019, 1037, 1015, 1018, 1016, 1035, 1034, 1021, 1028, 1030, 1020, 1024, 1033, 
1025, 888, 1032, 1017, 1029, 1027, 1038, 1036, 1208, 1023, 1039.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać 
się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Bu-
dowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 319 (tel. 58 66 88 403) w dniach przyjęć interesantów            
tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi       
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawia-
domienia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
dokumenty.
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