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26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się 14 stycznia 2018 r.

W tym roku orkiestra będzie zbierać 
fundusze „dla wyrównania szans w le-
czeniu noworodków”.

Program imprezy w Gdyni podamy                     
w styczniowym numerze ”Ratusza”.

Szczegóły na https://www.wosp.org.pl/
final/26-final.

26. finał WOŚP
Jak co roku w Wigilię Bożego Narodze-

nia o godzinie 15.00 w dolnym kościele 
oo. Franciszkanów (ul. Ujejskiego 40) 
odbędzie się świąteczna wieczerza dla 
osób samotnych i potrzebujących. Nie 
zabraknie tradycyjnych potraw, kolę-
dowania i symbolicznego łamania się 
opłatkiem. Życzenia złoży prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek.

Wśród tradycyjnych potraw nie zabraknie: 
barszczu z pasztecikiem, ryby po grecku, 
kotletów rybnych, kapusty z grzybami                     
i słodkich wypieków. Nie zapomniano 
również o podarunkach. Wcześniej przygo-
towano paczki, które zostaną rozdane po 

wieczerzy. A najmłodsi goście Wigilii zostaną 
obdarowani maskotkami, zebranymi pod-
czas akcji „Podziel się pluszakiem”.

Wigilia nie mogłaby się odbyć bez udziału 
wolontariuszy. W tym roku, tak jak w la-
tach poprzednich, będą to: harcerze ZHR, 
Fundacja Zmian Społecznych, Centrum 
Aktywności Seniora, Caritas, radni i wszyscy 
zainteresowani, którzy przybędą tego dnia 
z pomocą.

Organizatorzy zapewniają, że każda 
potrzebująca osoba będzie mogła dołączyć 
do wieczerzy. Miejsc przy stole jest blisko 
tysiąc. 

Wigilia u Franciszkanów

W Sylwestra w Gdyni tradycyjnie 
będzie się działo. Tego wieczoru nie za-
braknie atrakcji i każdy znajdzie coś dla 
siebie. Sercem imprezy będzie skwer Ko-
ściuszki, gdzie stanie muzyczna scena. 
W ten szczególny wieczór, publiczność 
rozgrzeją hity artystów polskiej sceny 
muzycznej. Wystąpią: Łąki Łan, XXANA-
XX, MaJLo oraz Novika & Lex. Sylwestro-
wa zabawa rozpocznie się o godz. 21.00.

Muzyczna uczta to jednak nie wszyst-
ko. Na scenie odbędzie się też tradycyjne 
odliczanie do północy z prezydentem Woj-
ciechem Szczurkiem. A tuż po nim, Nowy 
Rok przywita efektowny pokaz fajerwerków. 
Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny 

Radia Gdańsk Kamil Wicik.
Tegoroczny Sylwester po gdyńsku jest 

inspirowany morzem i ekologią, a nawiązy-
wać będzie do tego scenografia wydarzenia. 
Wykonana z paneli ledowych, kształtem 
przypominać będzie jeden z symboli na-
szego miasta – „Dar Pomorza”. Ponadto w 
oknie sceny będą umieszczone lampy gdyń-
skiej firmy Portman Lights, która wykonał 
oświetlenie m.in. dla Stinga, The Prodigy, 
czy The XX.

W związku z organizacją imprezy sylwe-
strowej przewidywane są zmiany w dotych-
czasowej organizacji ruchu drogowego oraz 
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 
Szczegóły na str. 6 „Ratusza”.

Rok zaczyna się w Gdyni

Uroczystość ostatniego opuszczenia 
bandery na okręcie podwodnym ORP 
Kondor odbyła się w Porcie Wojennym 
w Gdyni. W ciągu ponad 13 lat służby 
pod biało-czerwoną banderą w ramach 
ćwiczeń i operacji morskich okręt przebył 
42000 mil morskich. Wychodził w morze 
blisko 200 razy i spędził na nim ponad 600 
dni, z czego większość pod wodą.

W uroczystości wziął udział Inspektor 
Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław 
Mordel, przedstawiciele dowództwa 3. Flo-
tylli Okrętów, kadra Dywizjonu Okrętów Bojo-
wych, załoga okrętu oraz zaproszeni goście.

Więcej na 2 str. „Ratusza”.

Pożegnanie                         
z ORP Kondor

Budżet Gdyni                
na 2018 rok

Szykuje się dobry rok w finansach Gdy-
ni. W 2018 roku przewidywane dochody 
będą o 12% wyższe niż w roku bieżącym. 
Budżet zostanie zrównoważony na po-
ziomie 1 793 589 339 zł. Za nami ostatnia 
Sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której 
radni zdecydowali o przyjęciu projektu 
budżetu miasta na rok 2018.

Proponowany budżet miasta Gdyni                    
w 2018 roku ma na celu pełne angażowanie 
się w realizację zadań ustawowych oraz 
maksymalne wykorzystanie środków Unii 
Europejskiej w celu kreowania rozwoju mia-
sta oraz optymalizacji zaspokajania potrzeb 
społecznych mieszkańców Gdyni. Pozwala 
równocześnie na realizację celów strategicz-
nych miasta, w szczególności związanych            
z okresem pozyskiwania środków Unii 
Europejskiej w ciągu najbliższych 4 - 5 lat.

Więcej informacji znajduje się na str. 2 
„Ratusza”.
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Dbamy o gdyńskie zabytki
10 stycznia 2018 roku minie termin 

składania wniosków o udzielenie z budże-
tu miasta dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy gdyńskich zabytkach. W tym roku aż 
18 obiektów odzyskało swój dawny blask.

Wnioski o dotację dotyczyć mogą zabyt-
ków wpisanych do rejestru, w tym budynków 
znajdujących się na obszarach zabytko-
wych, w granicach administracyjnych Gdyni.

Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków ubiegania się o dotacje oraz 
obowiązkowy formularz wniosku dostępne 
są na stronie internetowej www.gdynia.pl/
zabytki pod hasłem „dotacje”. Informacji na 
temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków (tel. 58 668 83 43).

W tym roku miejskie dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane otrzymało 18 gdyńskich budynków 
wpisanych do rejestru zabytków.

Swój blask odzyskały:
Akademia Morska,
Kościół parafialny pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa,
Budynek Sądu Rejonowego,
Budynek mieszkalny, Zespół Mieszkanio-

wy BGK, tzw. Bankowiec,
Budynek gdyńskiego ogniska Związku 

Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”,
Budynek Automobilklubu Morskiego, 

Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 47,
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 57,
Willa bliźniacza, ul. Korzeniowskiego 

25A,
Budynek mieszkalny „Opolanka”, ul. 

Piotra Skargi 9,
Budynek mieszkalny, Biuro Budowy Por-

tu, ul. Waszyngtona 38,
Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Au-

gusta 13,
Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 

23,
Budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 

23,
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 56,
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 

92-94,
Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 

100,
Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 3.

Po wielu latach godnie pożegna-
liśmy bohaterów obrony polskiego 
Wybrzeża z 1939 roku, oficerów Ma-
rynarki Wojennej, którzy w 1952 roku 
zostali straceni w piwnicach moko-
towskiego więzienia w Warszawie.

W Kwaterze Pamięci na Cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni 16 grud-
nia spoczęły trumny ze szczątkami 
kontradmirała Stanisława Mieszkow-
skiego, kontradmirała Jerzego Sta-
niewicza oraz komandora Zbigniewa 
Przybyszewskiego.

W ceremonii pochówku uczestniczył 
Prezydent RP Andrzej Duda, który 

wręczył rodzinie komandora Jerzego 
Staniewicza akt pośmiertnego miano-
wania na stopień kontradmirała.

W uroczystościach wzięli również 
udział: Dowódca Generalny Rodza-
jów Sił Zbrojnych gen. Jarosław 
Mika, Inspektor Marynarki Wojennej 
kontradm. Mirosław Mordel, prezes 
IPN Jarosław Szarek, prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, dziesiątki 
oficerów niższego szczebla, poczty 
sztandarowe organizacji i zakładów 
z całego kraju, rodziny zamordowa-
nych oficerów i licznie zgromadzeni 
gdynianie.

Pogrzeb oficerów Marynarki Wojennej

17 grudnia w Gdyni odbyły się ofi-
cjalne uroczystości upamiętniające 47. 
rocznicę wydarzeń grudniowych. Wzięli 
w nich udział m.in.: przedstawiciele władz 
państwowych, parlamentarzyści, władze 
Gdyni, przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność”, uczestnicy tamtych wydarzeń 
oraz harcerze i młodzież. W porannych 
uroczystościach uczestniczył także pre-
mier Mateusz Morawiecki.

„Który skrzywdziłeś człowieka proste-

go…” te słowa Czesława Miłosza niesłycha-
nie mocno przywołują w pamięci grudniową 
tragedię. W zimny, ciemny poranek 17 
grudnia, zginęło 13 osób. 5 kolejnych ofiar 
przyniosły strzały oddane w rejonie dzisiej-
szego Urzędu. Wśród ofiar byli m.in. 15-letni 
chłopcy-uczniowie idący do szkoły. 

Strzały oddawano z premedytacją, doko-
nując prawdziwej masakry wśród niewinnych 
ludzi. Strzelano do całkowicie bezbronnych, 
młodych i starszych, kobiet i mężczyzn, 

wysiadających na przystanku SKM Gdynia 
Stocznia w drodze do pracy. Po latach, 
wydarzenia te, zrekonstruowane w filmie 
Antoniego Krauzego „Czarny czwartek”, 
wciąż budzą grozę i przerażenie. Gdynia 
zapłaciła najwyższą cenę, choć tu, inaczej 
niż w sąsiednim Gdańsku, nie podpalono 
żadnego samochodu, nie wybito żadnej szy-
by, nie podpalono siedziby partyjnych władz.

47. rocznica tragicznego Grudnia ’70

Budżet Gdyni na rok 2018 przyjęty
- Nie ma wątpliwości, że budżet mia-

sta jest budżetem bezpiecznym, mimo 
tak intensywnego położenia nacisku na 
realizacje inwestycji – podkreślał podczas 
prezentacji budżetu na rok 2018 skarbnik 
miasta Krzysztof Szałucki. I dodał – Miasto 
pozyskać chce zewnętrzne źródła finanso-
wania swojej działalności ze środków Unii 
Europejskiej oraz krajowych programów 
operacyjnych. 

Ustala się dochody budżetu miasta na 
kwotę 1.643.589.339 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 1.389.647.989 zł, 
2) dochody majątkowe 253.941.350 zł. 
Ustala się wydatki budżetu miasta na 

kwotę 1.700.941.020 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące 1.278.785.144 zł, 
2) wydatki majątkowe 422.155.876 zł.  
Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
57.351.681 zł. Źródłem pokrycia deficytu 
będą przychody pochodzące z kredytu dłu-
goterminowego. 

Projekt jest niezwykle ambitny, zarówno 
po stronie wydatków jak i dochodów. Należy 
podkreślić, że w roku 2018 kontynuujemy 
ścieżkę wzrostu – mówił podczas sesji radny 
Marcin Wołek.

W strukturze wydatków ogółem w budże-
cie 2018 r. dominuje finansowanie zadań            

w działach: 
transport i łączność - 27,1%
oświata i wychowanie - 25,0%
opieka społeczna i rodzinna - 14,8%
gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska - 9,9% 
administracja publiczna - 5,3%.
Działy zadaniowe miasta, widziane przez 

pryzmat wiodących wydatków bieżących 
2018 roku, charakteryzują się następującą 
strukturą wartości realizowanych zadań:

oświata i wychowanie - 30,5%
opieka społeczna  i rodzinna - 19,4%
transport i łączność - 14,7%
gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska - 7,3%.
administracja publiczna - 7,1%
Biorąc natomiast pod uwagę wydatki 

majątkowe 2018 roku, wartość wiodących 
zadań przyjmuje następującą strukturę:

transport i łączność -  64,5%
gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska - 17,8%
oświata i wychowanie -  8,4%
kultura fizyczna i sport - 5,0%.          
Projekt budżetu dostępny na stronie 

internetowej: http://gdynia.pl/bip/2018-
2,7389/projekt-budzetu-miasta-gdyni-na-
2018-rok,501569

Zgodnie z tradycją bandera wojenna         
z ORP Kondor trafi do Muzeum Marynarki 
Wojennej. Natomiast okręt po wycofaniu 
zostanie przekazany Agencji Mienia Woj-
skowego. 

Okręt podwodny ORP Kondor wybudo-
wany został w niemieckiej stoczni Nord-
seewerke w 1964 roku. W skład polskich 
sił morskich, po przejęciu od Królewskiej 
Marynarki Wojennej Norwegii, wszedł 20 
października 2004 roku. Tego dnia w bazie 
Marynarki Wojennej Norwegii w Bergen po 
raz pierwszy na okręcie podniesiono biało
-czerwoną banderę. Chrzest okrętu odbył się 
27 listopada 2004 roku w Porcie Wojennym 
Gdynia, a matką chrzestna jednostki została 
prof. dr hab. Danuta Hübner. 

Okręt podwodny ORP Kondor uczest-
niczył m.in. w natowskiej operacji antyter-
rorystycznej Active Endeavour na Morzu 
Śródziemnym, międzynarodowych ćwicze-
niach Loyal Mariner, Brilant Mariner oraz 
czterokrotnie w ćwiczeniach Baltops, a także 
w manewrach Sił Odpowiedzi NATO. 

W 2005 roku reprezentował biało-czer-
woną banderę w obchodach 60. rocznicy 
zwycięstwa w Bitwie o Atlantyk.

Pożegnanie                         
z ORP Kondor

fot.  Karol Stańczak 
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Dobiegła końca 6. edycja konkursu 
Design Alive Awards 2017. Jury oraz czy-
telnicy „Design Alive” wybrali Kreatora, 
Stratega oraz Animatora Roku 2017. Aż 
dwie z trzech głównych nagród pojechały 
do Gdyni! Konkurs Design Alive Awards 
nazywany jest „Oskarami designu”. Na-
zwa nie wzięła się przypadkowo – twórcą 
statuetek i medali w Plebiscycie Czytel-
ników jest Oskar Zięta, czołowy polski 
projektant.

Nagrody wręczono 13 grudnia 2017 r.            
w Warszawie. Kapituła konkursu Design 
Alive Awards już po raz 6. wybrała Kreatora, 
Stratega oraz Animatora Roku. Wśród lau-
reatów znalazły się m.in. twórczynie Gdynia 
Design Days Ewa Janczukowicz-Cichosz 
i Paulina Kisiel oraz Jacek Wielebski                       
z gdyńskiego Stowarzyszenia Traffic Design.

Ewa Janczukowicz-Cichosz i Paulina 
Kisiel, nagrodę w kategorii Strateg 2017, 
otrzymały za jubileuszową edycję Gdynia 
Design Days bogatą w autorskie projekty              
i wystawy na wysokim poziomie merytorycz-
nym. Za pokazywanie wszechstronności de-
signu – od kreacji, przez produkcję, trendy, 
biznes, po świetnie przemyślane aktywności 
dla dzieci.

Dwie nagrody otrzymał Jacek Wielebski 
- założyciel Stowarzyszenia Traffic Design              

w Gdyni. Za skuteczne działanie „u podstaw” 
w walce o ład w przestrzeni publicznej oraz 
za szukanie i wykorzystywanie możliwości 
na realne i efektywne działania, takie jak 
współpraca przy odnowie fasad gdyńskie-
go osiedla otrzymał nagrodę w kategorii 
Animator 2017. Wygrał także plebiscyt 
publiczności.

Celem fundatora nagród - magazynu 
„Design Alive”, jest uhonorowanie osób 
współtworzących marki, produkty, usługi, 
przestrzenie i wydarzenia oraz animujących 
przepływ wiedzy, umiejętności i inspiracji. 
Design Alive Awards to nagrody przyznawa-
ne za: świadomie, kreatywne i kulturotwór-
cze odpowiadanie na potrzeby zmieniające-
go się świata i społeczeństwa. Przyznawane 
są tym, którzy odważnie współtworzą marki, 
usługi, produkty i przestrzenie oraz dla 
tych, którzy mają siłę i kompetencje, by 
animować przepływ wiedzy, umiejętności                               
i inspiracji. Design Alive Awards, uznawane 
za najbardziej prestiżowe nagrody branży 
kreatywnej w Polsce, bywają także przez 
wielu nazywane po prostu „Oskarami de-
signu”, ze względu na ich prestiż, a także 
osobę twórcy konkursowych statuetek 
Oskara Ziętę - najbardziej rozpoznawalnego 
za granicą polskiego projektanta.

Gdynia z trzema „Oskarami designu”
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 

Urzędzie Miasta organizuje w czwartek 
11 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

To było święto najlepszych uczniów województwa pomorskie-
go. Marszałek Mieczysław Struk wręczył stypendia za specjalne 
osiągnięcia naukowe i sportowe w wysokości ponad 2,5 mln zł. 
Otrzymało je aż 904 uczniów. Spośród wszystkich tegorocznych 
stypendystów w szczególny sposób wyróżniono wyjątkowych 
uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wybitnymi 
osiągnięciami edukacyjnymi i potrafili równolegle rozwijać swoje 
uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymali oni specjalne 
nagrody. Aż 5 z 6 nagród trafiło do Gdyni!

Oto nagrodzeni gdynianie:
Damian Burczyk – obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogólno-

kształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat między-
narodowej olimpiady informatycznej w Bergen (Norwegia) oraz 
międzynarodowego konkursu matematycznego w Oulu (Finlandia), 
a także ogólnopolskiej olimpiady informatycznej.

Paweł Burzyński – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marynarki Wojennej w Gdyni, obecnie student informatyki na 
Uniwersytecie Cambridge, laureat m. in. międzynarodowego kon-
kursu informatycznego w Bukareszcie (Rumunia), ogólnopolskiej 
olimpiady informatycznej oraz finalista ogólnopolskiej olimpiady 
matematycznej.

Dominika Dawidowska – obecnie uczennica maturalnej klasy 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, 
laureatka wielu międzynarodowych konkursów gitarowych, m. in.              
w Reisbach (Niemcy), w Antwerpii (Belgia), czy w Parmie (Włochy).

Wojciech Jankowski - obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat między-
narodowej olimpiady chemicznej w Nakhon Pathom (Tajlandia), 
ogólnopolskiej olimpiady chemicznej oraz finalista ogólnopolskiej 

Gdyńscy uczniowie z pomorskimi stypendiami

Strefa Startup Gdynia organizuje 
nabór do piątej edycji Startups Wanted. 
Program wspiera projekty we wczesnej 
fazie rozwoju. Autorzy 10 najlepszych po-
mysłów wezmą udział w cyklu warsztatów 
i konsultacji z ekspertami i praktykami 
biznesu. Zgłoszenia można wysyłać do 
15 stycznia.

Program jest adresowany do branży ta-
kich jak, ICT, automatyka, robotyka, biotech-
nologia, ochrona środowiska oraz przemy-
słów kreatywnych, m.in. design, wzornictwo 
przemysłowe, multimedia, architektura.

W trakcie 3-miesięcznego programu 
warsztatów zakwalifikowani do finałów 
uczestnicy nauczą się m.in. projektowa-

nia usług i produktów, tworzenia modeli 
biznesowych, działań marketingowych 
czy pozyskiwania funduszy. Prezentacja 
pomysłów wypracowanych w trakcie warsz-
tatów zostanie zaprezentowana podczas 
tzw. Demo Days. W jego trakcie niezależni 
eksperci wybiorą najlepsze projekty, a ich 
autorzy będą mieli możliwość spotkania                                          
z potencjalnymi inwestorami.

Chętni do wzięcia udziału w programie 
muszą wypełnić formularz aplikacyjny                      
i wysłać go do Strefy Sturtup Gdynia do 
15 stycznia. Listę osób zakwalifikowanych 
poznamy 5 lutego.

Więcej informacji na stronie www.ppnt.pl/
pl/startup/startups-wanted.

Innowacyjne pomysły na biznes poszukiwane
Chcesz na bieżąco śledzić co dzieje 

się w Gdyni? Ściągnij aplikację gdynia.pl.
Użytkownicy aplikacji gdynia.pl mają 

dostęp do wszystkich gdyńskich informacji. 
Gdynia.pl poza wiadomościami z życia 

naszego miasta, posiada także rozbudowa-
ny kalendarz wydarzeń.

Dodatkowo pojawiła się także możliwość 
otrzymywania powiadomień oraz skaner ko-
dów QR. Każdą informacją można podzielić 
się natychmiast na Facebooku lub Twitterze. 
Nie mogło także zabraknąć wyszukiwarki, 
która pomoże m.in. znaleźć interesujące 
Was wydarzenia.

Aplikacja gdynia.pl

Studiują na Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni i mają wielkie serca. 
Podchorążowie z Kuwejtu na jeden dzień 
zostali prawdziwymi Mikołajami. Posta-
nowili wspomóc dzieci, których życie nie 
rozpieszczało.

Mikołaje przygotowali prezenty dla pod-
opiecznych Domu dla Dzieci w Pogórzu. 
Wszystkie podarunki były wyjątkowe i indy-
widualnie dopasowane do potrzeb każdego 
dziecka.

Mikołaje z Kuwejtu         
z pomocą dzieciom

10 stycznia 2018 r. o godz. 18.00                  
w kościele oo. Redemptorystów (ul Portowa 
2) odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy „W hołdzie rybakom, którzy zginęli 
w katastrofie morskiej na statku s/t BRDA.

W hołdzie rybakom

olimpiady matematycznej.
Juliusz Pham – obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat dwóch międzynaro-
dowych olimpiad informatycznych w Kazaniu (Rosja) i w Piatra Neamț 
(Rumunia) oraz ogólnopolskiej olimpiady informatycznej.

Szósta nagroda trafiła do Gdańska. Otrzymał ją Piotr Czerwiński 
– obecnie uczeń II klasy Szkoły Muzycznej II stopnia im. Feliksa No-
wowiejskiego w Gdańsku, laureat wielu międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, m.in. w Rydze (Łotwa), w Broumov (Czechy), czy                                                                
w Antoninie (Polska).

Gala stypendialna odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku.

Gratulujemy!

Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył stypendia uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi 
i potrafili równolegle rozwijać swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. 5 z 6 stypendiów trafiło do Gdyni!

fot.  Natalia Kłopotek 
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Betlejemska podróż przez najpiękniejsze kolędy 
14 stycznia w Gdyni będzie można 

wysłuchać niezwykłego koncertu „Be-
tlejem”. Najpiękniejsze kolędy z całego 
świata zagrają: Natalia Kukulska, Kasia 
Moś, Daria Zawiałow, Beata Bednarz, 
Igor Herbut, Mate.o, Mietek Szcześniak, 
Agnieszka Musiał, Adam Krylik, Dana 
Vynnytska wraz z orkiestrą Aukso! Będzie 
to niezapomniane wydarzenie muzyczne 
i duchowe. Dochód ze sprzedaży biletów 
wspiera akcję „Głodnych nakarmić”.

Betlejem w Polsce, to podróż, w jaką 
można wybrać się tylko raz w roku. Prowadzi 
przez najpiękniejsze kolędy i pieśni bożona-
rodzeniowe z różnych stron świata. Ekscytu-
jąca wyprawa w rejony po części znane, ale 
w dużej mierze także nowe, gdzie z polskimi 

ścieżkami skrzyżują się szlaki, m.in., hebraj-
skiej pieśni szabatowej, współczesnej kolędy 
amerykańskiej, czeskiej i węgierskiej czy też 
starogreckiej pieśni z Kapadocji.

Trasie koncertowej Betlejem w Polsce 
2017/2018 będą towarzyszyć dwie akcje 
społeczne. Pierwsza to „Głodnych na-
karmić”. Jej celem jest zebranie środków 
finansowych na pomoc dla osób niedoży-
wionych. Podczas trasy 2016/2017 organi-
zatorzy zgromadzili na ten cel 315 tysięcy 
zł. Druga akcja społeczna to „Ambasador 
Miłosierdzia”. Służy ona zaangażowaniu jak 
największej liczby osób do udzielania bez-
pośredniej pomocy potrzebującym. Każdy, 
kto dostarczy we wskazane miejsca artykuły 
żywnościowe dla osób potrzebujących, 

otrzyma tytuł Ambasadora Miłosierdzia.
Gwiazdom towarzyszyć będzie AUKSO 

- jedna z najlepszych orkiestr kameralnych 
w Europie. Zagra także międzynarodowy ze-
spół wybitnych instrumentalistów, stworzony 
specjalnie na tę okazję. W 12 koncertach 
weźmie udział łącznie ok. 90 tysięcy osób. 
Koncert będzie się składać z 4 części: naj-
piękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzenio-
we świata w wykonaniu gwiazd, składanie 
życzeń oraz łamanie się opłatkiem (uczestni-
cy koncertu otrzymają go wraz z programem 
przy wejściu na koncert), wspólne śpiewanie 
polskich pieśni bożonarodzeniowych, finał.

Bilety dostępne m.in. na stronie wydarze-
nia: http://www.betlejemwpolsce.pl/.

Gdynia z międzynarodowym certyfikatem ISO 37120 w liczbach
Gdynia, w 2017 roku, jako pierwsze miasto w Polsce otrzymała międzynarodowy certyfikat miasta inteligentnego wg normy 

ISO 37120. Certyfikat jest potwierdzeniem, że miasto rozwija się w sposób zrównoważony poprzez monitorowanie na bieżąco 
jakości życia mieszkańców, a ponadto reaguje w sytuacjach pogorszenia się tych warunków.

Dla przypomnienia, prezentacja wybranych wskaźników miejskich osiągniętych w różnych miastach na całym świecie.

Orszak Trzech Króli ponownie w Gdyni
6 stycznia 2018 r., w Święto Trzech 

Króli, ulicami przemaszeruje orszak                
w gdyńskiej magicznej scenerii. Prze-
marsz poprzedzi msza św. odprawiona o 
godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Scenariusz orszaku nawiązuje do tradycji 
jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym. 
Fabułę podzielono na kilka kluczowych scen.

O godz. 12.00 uczestnicy zbiorą się 
przed kościołem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Kwadrans później wyruszą 
ulicami Świętojańską, Partyzantów i Gen. 
Bema do kościoła św. Antoniego przy ul. K. 
Ujejskiego 40, gdzie odbędzie się wspólne 
kolędowanie.

Program:
godz. 11.00 – msza św. – kościół NSPJ
godz. 12.15 – przygotowanie Orszaku
-  Akt 1. Rozmowa ks. Arcybiskupa                   

z Królami i wymarsz Orszaku
- Akt 2. U Heroda (plac przed przedszko-

lem katolickim sióstr Nazaretanek)
- Akt 3. Gospoda (ul. Świętojańska przed 

restauracją Polonia)
- Akt 4. Anioły i Diabły (zbieg ulic Święto-

jańskiej i al. Marsz. Piłsudskiego)
- Akt 5. Szopka (kościół św. Antoniego – 

Franciszkanie)
Na koniec odbędą się krótkie Jasełka, zło-

żenie darów, kolędowanie i przemówienia.
Uwaga! W związku z wydarzeniem od-

bywającym się w godzinach 12.00 – 14.00 
nastąpią okresowe wyłączenia z ruchu niżej 
wymienionych ulic:

- ul. 3 Maja od ul. Batorego (w rejonie 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa) 
a ul. Armii Krajowej; 

- ul. Armii Krajowej od  ul. 3 Maja do                  
ul. Świętojańskiej;

- ul. Świętojańskiej od ul. Armii Krajowej 
do al. Zwycięstwa;

- ul. Partyzantów ul. Świętojańskiej do 
ul. Bema;

- ul. Bema od ul. Partyzantów do Ko-
pernika.

Wszystkich kierowców prosimy o dosto-
sowanie się do zmienionej organizacji ruchu.
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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. 

Tu kupisz świąteczne drzewko

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać          
o wyższości choinki naturalnej nad sztuczną.

Choinka naturalna jest dla nas zdrowsza 
- produkuje tlen i pochłania dwutlenek wę-
gla. Jest tańsza, pięknie pachnie - wydziela 
naturalne olejki eteryczne, a do tego ulega 
naturalnemu rozkładowi, co jest przyjazne 
dla środowiska.

Poniżej punkty, w których można kupić 
świąteczne naturalne drzewko:

- ul. Płk. Dąbka/ul. Ledóchowskiego,

- ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego,
- ul. Morska/ul. Południowa,
- ul. Chylońska/ul. Owsiana,
- ul. Kopernika/ul. Cylkowskiego,
- plac Górnośląski,
- ul. Widna/ul.Chwarznieńska,
- ul. Nowowiczlińska/Obwodnica,
- ul. Rdestowa,
- ul. Chwarznieńska,
- ul. Staniszewskiego.

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

Kontakt 58 622 25 52 lub schronisko@
ciapkowo.pl

Klub Młodzieżowy FLY (ul. Świętojań-
ska 36/2, Gdynia) poszukuje wolontariu-
szy do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
dla młodzieży (matematyka, chemia, jęz. 
angielski, polski, francuski). Szczegółowe 
informacje i kontakt pod nr tel. 517 383  828, 
w godzinach 15.00-19.00.

Zostań wolontariuszem

Ptaki zimą - jak pomagać i nie szkodzić

Czy dokarmiać?
Tak, ale tylko wtedy, gdy zwierzęta mają 

utrudniony dostęp do naturalnego pokarmu.
Kiedy rozpocząć dokarmianie?
Gdy wskazują na to warunki atmosferycz-

ne: temperatury minusowe przez co najmniej 
kilka  dni i utrzymująca się pokrywa śnieżna.

 Nie rozpoczynajmy dokarmiania za 
wcześnie, bo stałe dokarmianie może do-
prowadzić do utraty zdolności zdobywania 
pokarmu. Uzależniamy je wówczas od siebie 
i nawet nie próbują szukać źródeł natural-
nego pokarmu. Nie zawsze też robimy to 
regularnie i zdarza się, że ptaki czekając na 
pokarm głodują.

Jak dokarmiać?
Możemy wykorzystać karmniki wykonane 

samodzielnie, kupione lub podarowane przez 
miasto, które od wielu lat organizuje konkurs 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”. 

Czym dokarmiać?
Do karmienia ptaków używamy tylko na-

turalnych produktów - nie przetworzonych 
przez człowieka! W sklepach bez trudu 
zdobędziemy kasze, zboża, płatki owsiane, 
ziarna słonecznika, konopi, dyni, orzechy, 
suszone owoce oraz gotowe mieszanki 
nasion dla dzikich ptaków.

Dla wielu ptaków przysmakiem jest 
tłuszcz zwierzęcy (słonina lub łój), a także 
zalane roztopionym tłuszczem nasiona i 
orzechy - tzw. zimowe kule. Pamiętajmy 
jednak, aby słonina nie wisiała zbyt długo (ok. 
2 - 3 tyg), gdy zjełczeje zaszkodzi ptakom.

Zimowe dokarmianie przyciąga różne 
gatunki ptaków. Trudno określić skład uni-
wersalnego pokarmu dla wszystkich, gdyż 
każdy z nich lubi co innego:

- łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drob-
no pokrojone warzywa, w trakcie surowej 
zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. 
Chleb (wyłącznie świeży i rozdrobniony) 
może stanowić tylko uzupełnienie pokarmu. 

- gołębie, sierpówki, kawki i gawrony 
jedzą grubą kasza, pszenicę, a także czer-
stwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o 
wielkości 1 cm. 

Zimą gdyńskie balkony, werandy, ogródki i skwerki oraz plaże pełne są ptaków, 
które nie odleciały do ciepłych krajów lub gniazdują w Polsce cały rok. Warto wiedzieć, 
jak sprawić, by zima nie była dla nich porą głodu i chorób.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Przedświąteczna gorączka 
trwa, a jednym z jej najważniejszych punktów jest kupno najpiękniejszego drzewka. 
Gdzie w Gdyni możnakupić świąteczną choinkę? Podpowiadamy!

- sikory jedzą surową słoninę, łuskane 
nasiona orzechów włoskich, słonecznika 
(łuskane lub w łupinach) oraz konopie. 

- kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabł-
ka, morele, mrożone owoce czarnego bzu, 
jarzębiny, ligustra, porzeczek, jagód, aronii, 
a także rodzinki i pokrojone daktyle. Należy 
unikać podawania suszonych owoców, gdyż 
pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedze-
nia zbyt dużej ilości może być dla ptaka 
niebezpieczne. 

- wróble i mazurki jedzą proso, drobną 
kaszę, łuskany słonecznik.

- dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecz-
nika i konopie. 

- trznadle jedzą proso, łuskany owies                 
i płatki owsiane.

Czym nie karmić ptaków?
Ptaki są często dokarmiane w sposób 

przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaści-
wy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód 
niż pożytku. Głodne ptaki zjedzą wszystko, 
ale efekty mogą być tragiczne.

Ptaków nie wolno karmić produktami 
solonymi - tj. orzeszkami solonymi, solo-
ną słoniną, słonym pieczywem. Bardzo 
niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. 
spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone 
i zamarznięte.

Nie wolno dawać ptakom nie ugotowa-
nego pęczaku oraz innych pęczniejących 

w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy.
Miasto Gdynia od kilku lat wspomaga 

osoby dokarmiające ptaki zimą przekazując 
im karmę.

Karma będzie wydawana w budynku 
Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 
24, w każdą środę w godz. 13.00-14.30 
(informacja na portierni), jeżeli utrzymywać 
się będą minusowe temperatury i pokrywa 
śnieżna.

Pamiętaj także, że jeśli napotkasz pod-
czas mrozów osłabione bądź ranne kaczki, 
łabędzie lub inne wolno żyjące ptaki, zgłoś 
to Miejskiemu Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego pod numerem telefonu 986.
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Informujemy, że w związku z organiza-
cją Imprezy Sylwestrowej 2017/2018 pn. 
„Rok zaczyna się w Gdyni” przewidywane 
są następujące zmiany w dotychczasowej 
organizacji ruchu drogowego:

- 27 grudnia od godz. 8.00 zawężona zo-
stanie jezdnia Skweru Kościuszki w rejonie 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Zawężenie 
spowodowane będzie pracami montażo-
wymi sceny na powierzchni wyłączonej z 
ruchu naprzeciw pomnika-Płyty Marynarza 
Polskiego. Dodatkowo zawężona zostanie 
jezdnia Skweru Kościuszki przy budynku  
byłego Dowództwa Marynarki  Wojennej 
RP. Na pozostałym obszarze Skweru Ko-
ściuszki ruch pojazdów odbywać się będzie 

według dotychczasowych zasad. Zawężenie 
zostanie zniesione 3 stycznia 2018 r. około 
godz. 9.00, 

- 29 grudnia od godz. 6.00 poza ww. 
zmianami całkowicie wyłączona z parkowa-
nia zostanie ul. Żeromskiego,

- od godziny 00.00 w nocy z 30 na 31 
grudnia oprócz wyżej wymienionego za-
wężenia jezdni, wyłączone zostaną z ruchu 
odcinki bez przejazdu Skweru Kościuszki 
od ul Żeromskiego do ulicy Świętojańskiej 
a także zamknięty zostanie wjazd na Skwer 
Kościuszki  od skrzyżowania z ul. Święto-
jańską i od skrzyżowania z Waszyngtona 
(w stronę Świętojańskiej), a także odcinek 
skweru przed skrzyżowaniem z ul. Bor-

chardta. Nie będzie też możliwości wjazdu 
na Skwer ulicą Żeromskiego.

Przywrócenie organizacji ruchu do stanu 
sprzed 27 grudnia planowane jest w godzi-
nach porannych 1 stycznia, za wyjątkiem 
zawężeń wymienionych w pkt. 1, które pozo-
staną aż do całkowitego usunięcia konstruk-
cji sceny- planowane prace demontażowe 
zakończone zostaną 3 stycznia.

Wszystkich kierowców prosimy o dosto-
sowanie się do zmienionej organizacji ruchu, 
oraz do poleceń wydawanych przez Policję, 
Straż Miejską i członków służby porządkowej 
organizatora.

Święta Bożego Narodzenia, Sylwester 
i Nowy Rok to szczególne dni, w które 
zmieniamy swoje zachowania komuni-
kacyjne, dlatego też – dostosowując się 
do zmian w popycie – zmienia się również 
oferta przewozowa komunikacji miejskiej. 
Na przełomie 2017 i 2018 r. zmiany będą 
dotyczyć dni od 24 grudnia do 1 stycznia. 
Oto szczegóły:

24 grudnia 2017 r. – niedziela - Wigilia 
Bożego Narodzenia

W Wigilię obowiązywać będą rozkłady 
jazdy ważne w niedziele i święta. 

Ze względu na fakt, że Wigilia przypada 
w niedzielę, do minimum jest ograniczona 
liczba osób, które muszą pracować, a także 
niewiele osób podróżuje w celach rekre-
acyjnych, linie komunikacji miejskiej, które 
rozpoczynają w niedzielę funkcjonowanie 
najpóźniej (ok. godz. 13.00.), tj.: 27, 170 i 
197, w dniu 24 grudnia nie będą funkcjo-
nować. Wykonane zostaną jedynie kursy 
dojazdowe na linii 27 z przystanku „Morska 
– Estakada” do Kaczych Buków w godzinach 
przedpołudniowych oraz kursy na linii 170 
do/z pętli „Pogórze Dolne Złota”.

W godzinach wczesnowieczornych, kie-
dy zasiadamy do kolacji wigilijnej, bardzo 

mocno spada popyt na usługi komunikacji 
miejskiej. Aby nie jeździć zupełnie bez 
pasażerów, ale i żeby też kierowcy mieli 
szansę wieczór wigilijny spędzić ze swoimi 
bliskimi, około godziny 17.00 zakończą 
funkcjonowanie wybrane linie: W, 25, 29, 31, 
84, 87, 105, 114, 125, 144, 145, 159, 170, 
172, 180, 190 i 194. 

Po godzinie 21.00 wykonane zostaną 
wybrane kursy linii 170 i 194 z niedzielnego 
rozkładu jazdy.

Po godzinie 17.30 nie zostaną wykonane 
wybrane kursy linii zjazdowych: 700 (z Wito-
mina, Wiczlina i Małego Kacka, Redłowa), 
710 (z Cisowy SKM, Kaczych Buków i 3 
Maja - Hala).

Wszystkie niewymienione wcześniej linie, 
do końca dnia będą funkcjonować według 
stałych, świątecznych rozkładów jazdy.

Na wniosek gminy Kosakowo, w celu 
umożliwienia jej mieszkańcom dojazdów i 
powrotów z Pasterki, uruchomiona zostanie 
dodatkowa oferta na liniach nocnych:

- N73 z pętli „Dębogórze Słonecznikowa” 
do przystanku „Kosakowo – Kościół”;

- N86 z Kazimierza przez Dębogórze-Wy-
budowanie do placu Kaszubskiego w Rumi;

- N65 z Pogórza Górnego przez Kosako-

wo do Mechelinek;
Ponadto, kurs linii 146 z Rewy o godz. 

23.37 zostanie wykonany z zajazdem do 
Mechelinek.

25 i 26 grudnia 2017 r. – Święta Bożego 
Narodzenia

W oba dni obowiązują rozkłady jazdy 
ważne w niedziele i święta. 

27, 28, 29 grudnia 2017 r. – od środy 
do piątku

Ze względu na świąteczną przerwę                  
w nauce, w te dni obowiązują rozkłady jazdy 
ważne w dni powszednie, wolne od nauki 
szkolnej.

30 grudnia 2017 r. – sobota
Obowiązują rozkłady jazdy ważne                  

w soboty. 
31 grudnia 2017 r. – niedziela
Obowiązują rozkłady jazdy ważne                     

w niedziele i święta. W Noc Sylwestrową 
przewidywane jest wzmocnienie obsługi 
komunikacyjnej. Szczegóły zostaną podane 
na stronie internetowej www.zkmgdynia.pl 
po Świętach Bożego Narodzenia.

1 stycznia 2018 r. – Nowy Rok
Obowiązują rozkłady jazdy ważne                   

w niedziele i święta.
Szczegóły na stronie www.zkmgdynia.pl.

Funkcjonowanie komunikacji w okresie świąteczno-noworocznym

Zmiany w organizacji ruchu od 27 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. 
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od 30.12./31.12.2017 od godz. 24:00do 01.01.2018 do godz. 09:00

od 27.12.2017 
od godz. 09:00

od 30/31.12.2017 od godz. 24:00
do 01.01.2018 godz. 02:00

od 29.12.2017 od godz. 06:00
wygradzanie miejsc parkingowych

ulica pozostaje caly czas
przejezdna
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Centrum Kultury zaprasza:
- 30 grudnia o godz. 18.00 na spektakl 

„Psiunio” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza.
„Psiunio” to tragikomedia, która dzięki 

humorystycznym dialogom i brawurowej grze 
aktorów obnaża słabości związku pomiędzy 
kobietą a mężczyzną oraz przedstawia rela-
cje międzyludzkie w zupełnie nowym świetle.

Występują: Marta Kalmus-Jankowska, 
Piotr Jankowski i Tomasz Sapryk.

Bilety: 35/30 zł. 
- 31 grudnia o godz. 18.00 i 20.30 na syl-

westrowy pokaz spektaklu „Zacznijmy jesz-
cze raz” w reż. Tomasza Sapryka (Gdyńskie 
Centrum Filmowe, Sala Warszawa). 

Po raz pierwszy w historii Centrum Kultury 
w Gdyni zaprasza na teatralne powitanie no-
wego roku. W Gdyńskim Centrum Filmowym 
odbędą się dwa pokazy jednego z najwięk-
szych teatralnych hitów sezonu. „Zacznijmy 

jeszcze raz” w gwiazdorskiej obsadzie. 
Jednym słowem znakomita zabawa, ogrom 
śmiechu i lampka szampana na zakończenie 
spektaklu. 

Pożegnanie 2017 roku odbędzie się z Al-
doną Jankowską i Tomaszem Saprykiem.

Bilety: 80 zł. 
- 5 i 6 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 i 7 

stycznia 2018 r. o godz. 17.00 na spektakl 
„Mayday. Run For Your Wife” w reż. Dariu-
sza Majchrzaka. 

Najzabawniejsza teatralna produkcja Trój-
miasta. Zapraszamy na najbardziej oblegany 
spektakl sezonu  - mrożącą krew w żyłach 
historię o tym, jak ważne jest przestrzeganie 
rozkładu jazdy i… jak żyć z dwiema żonami 
i nie zwariować. 

Bilety: 35/30 zł. 
Więcej informacji na www.ckgdynia.pl.

Centrum Kultury proponuje

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

- 28, 29 i 30 grudnia na cieszący się 
ogromną popularnością spektakl Andrzeja 
Mańkowskiego „Być jak Krzysztof Kraw-
czyk”.

Rzecz się dzieje na weselu. Ale czy na 

pewno? Internetowa, alternatywna rzeczywi-
stość przenosi nas w inny wymiar, w którym 
wszystko staje się możliwe. To opowieść               
o tym, jak miłość, muzyka i wielkie przeboje 
potrafią odmieniać codzienność i motywo-
wać do walki o własne przekonania i ideały. 

Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

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

na koncert 23 lutego 2018 r. o godz. 20.00 
- Sorry Boys.

Bilety: 40/50 zł dostępne: Interticket 
oraz CultureBox Gdynia, kolekcjonerskie: 
Klub Ucho (w czasie trwania imprez), Salon 
Muzyczny Puls - Gdynia, Spirit of Rock & 
Roll - Gdańsk.

Więce j  na  s t ron ie  i n te rne towe j                             
www.ucho.com.pl.

Dzieje się w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach        
w całym mieście.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98, 
PPNT, bud. I) zaprasza na cykl spotkań               
i warsztatów #PASJA:

-  #popkultura to spotkanie z komiksem, 
filmem, serialem i szeroko pojętą popkul-
turą. Najbliższe odbędzie się 22 grudnia                        
o godz. 17.00 i będzie poświęcone tematyce 
świątecznej.  W planach warsztaty plastycz-
ne, podczas których powstaną efektowne 
bombki świąteczne. 

- 28 grudnia o godz. 17.00 (i w każdy 
kolejny czwartek) odbywać się będzie Jam 
Sessions w ramach #PASJA #muzyka. Zaję-

cia skierowane są do młodzieży grającej na 
instrumentach i wokalistów. Na spotkaniach 
uczestnicy wykonywać będą popularne pio-
senki, jak i tworzyć nowe. Do dyspozycji na 
miejscu: pianino, gitara elektryczna, perku-
sjonalia. Jam Session prowadzi Iza, muzyk 
z wykształcenia.

Wszystkie zajęcia w ramach cyklu skie-
rowane są dla osób powyżej 13 roku życia.

Biblioteka Wzgórze Świętego Maksy-
miliana (ul. Bpa Dominika 3) zaprasza 28 
grudnia o godz. 17.00 na Dyskusyjny Klub 
Książki dla dorosłych. Podczas grudniowego 
spotkania przy słodkim poczęstunku oma-
wiana będzie książka „Mam na imię Lucy” 
Elizabeth Strout. 

15 stycznia Biblioteka Oksywie (ul. 
Podchorążych 10 A) zaprasza o godz. 17.30 
na spotkanie z autorami pierwszej biografii 
Anny Przybylskiej pt. „Ania”: Grzegorzem 
Kubickim i Maciejem Drzewickim – dzien-
nikarzami dwukrotnie nominowanymi do 
nagrody Grand Press w kategorii Wywiad, 
wyróżnionymi przez Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich w konkursie im. Stefana 
Żeromskiego, autorami biografii Dariusza 
Michalczewskiego. W trakcie spotkania 
będzie można zakupić książkę i otrzymać 
autografy.

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

 W piątek 22 grudnia o godz. 18.15 wy-
emitowany zostanie odcinek „Czas Gdyni” 
poświęcony „Gdyni rodzinnej - nie tylko na 
zdjęciu, nie tylko od święta”.

Powtórka programu w sobotę o godz. 
10.15.

„Czas Gdyni”                 
w TVP Gdańsk

Teatr Gdynia Główna gra przez cały 
rok, zapraszając widzów na spektakle 
w podziemiach dworca oraz w plenerze. 

W sezonie artystycznym 2016/2017 od-
było się 5 premier. Przedstawione zostały 
z dużym sukcesem zarówno doskonale 
zrealizowane spektakle, oparte o teksty 
klasyczne jak i na wskroś współczesne. 
Gdyńska publiczność zobaczyła spektakle: 
„Burmistrz” w reż. Ewy Ignaczak, „Dwoje” 
w reż. Marka Sadowskiego, „MASSKA”                  
w reż. Idy Bocian i Ewy Ignaczak, „Abeca-
dło wcale z pieca nie spadło” w reż. Luby 

Zarembińskiej i „Dzielny Kapitan Ahab” w 
reż. Grzegorza Kujawińskiego. 

Jednak w tym roku Teatr jeszcze bardziej 
niż zazwyczaj zbliżył się do widzów. Poprzez 
projekty „Teatr nadaje na Witomino”, „Gdy-
nia ReAktywacja”, "paraDAradę. Kultura 
ReAktywuje dzielnice", „Spektakl plenerowy 
MASSKA”, „Teatr Zajechał na Chylonię” i 
Festiwal Pociąg do Miasta docierał z kulturą 
do oddalonych od centrum dzielnic miasta, 
poznawając lokalną tożsamość, zawiązując 
ścisłą relację z mieszkańcami i budując 
wspólnotę wokół wspólnej sprawy.

Teatr Gdynia Główna zakończył sezon Rada Miasta Gdyni zachęca uczniów 
gdyńskich szkół do udziału w Międzysz-
kolnym Projekcie Edukacyjnym „Gdynia, 
moje miasto – okno na świat” z okazji  92. 
rocznicy nadania Gdyni praw miejskich:

Mowa na cześć Gdyni. Termin zgłoszeń: 
do 19 stycznia mailowo: joannasamaszko@
gmail.com.                                                                                                           

Udział w konkursach mogą wziąć ucznio-
wie szkół podstawowych (od IV klasy), gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Regulamin i szczegóły znajdują się na 
www.gdynia.pl (zakładka: O Gdyni).

Zgłoś się do konkursu 
wiedzy o Gdyni

Gdynia Rodzinna oraz Teatr Czwarte 
Miasto zapraszają 28 grudnia o godz. 
17.00 na rodzinne przedstawienie „Opo-
wiedział Dzięcioł Sowie”.

To adaptacja bajki Jana Brzechwy w reż. 
Dariusza Majchrzaka. Przedstawienie uczy 
dzieci uczciwości i pokazuje, że dobro za-
wsze popłaca. W tej przygodzie przenosimy 
się do malowniczego lasu, gdzie pełne uroku 
zwierzęta opowiedzą fascynującą historię             
o dwóch leśnych krętaczach. 

Występują: Hanna Łubieńska, Magda-
lena Kurek, Bartosz Sołtysiak, Dorota 
Sadowska, Mateusz Feliński.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów 
od 3 lat do 100 lat. Rezerwacja na stronie 
internetowej www.gdyniarodzinna.pl. 

Spektakl odbędzie się w Gdyńskim Cen-
trum Filmowym (pl. Grunwaldzki 2, sala 
Warszawa). Wstęp bezpłatny, biletowany.

„Opowiedział Dzięcioł 
Sowie” dzieciom

Efekt pracy projektantów Portman 
Lights doceniło Jury Konkursu Polska 
Firma – Międzynarodowy Czempion, 
przyznając firmie wyróżnienie w kategorii 
„Debiutant na rynkach zagranicznych”.

Portman Custom Lights to licząca nie-
wiele ponad rok firmy z Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Gdynia, której 
projekt retro-lampy, który w jedną noc podbił 
sceny i serca light–designerów na całym 
świecie. Chodzi tu o P1 Retro Lamp - model 
przypominający plaster miodu, z którego 
korzysta podczas swoich występów Sting, 

Ed Sheeran czy The Prodigy. 
„Konkurs Polska Firma – Międzynarodo-

wy Czempion” to wydarzenie organizowane 
przez: PwC Polska i „Puls Biznesu”. Promuje 
aktywność polskich firm na światowych 
rynkach. Dzięki inwestycjom zagranicznym 
oraz działalności eksportowej polskie przed-
siębiorstwa przekształcają się w globalne 
podmioty, skutecznie konkurują na zagra-
nicznych rynkach i budują markę Polski na 
arenie międzynarodowej. Gdyńskiej firmie 
udało się to doskonale.

Parkowicze wyróżnieni za międzynarodowy debiut
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Styczeń w Muzeum Miasta Gdyni

Wystawy
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 

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

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

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

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

Wystawa potrwa do 4.03.2018 r.
Więcej na stronie: 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. 

***
Pomorski Park Naukowo-Technolo-

giczny Gdynia – Centrum Designu Gdynia 
zaprasza na wystawę „Fair Building”, poru-
szającą kwestię etyki w budownictwie. Wy-
stawa potrwa do 30 grudnia. Wstęp wolny.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów 

Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
autorskich plakatów Martyny Jagieluk „Mu-
zyka  w  Plakacie - Plakat  w  Muzyce II” 
do lokalu artystycznego „Tygiel” w Gdyni (ul. 
Abrahama 86, wejście od ul. Władysława IV).

Ekspozycję można oglądać do końca 
2017 roku.

***
Wypożyczalnia Centralna Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej (ul. Abrahama 60) za-
prasza do oglądania wystawy prac  Jadwigi 
Podgórskiej-Dzięciołkiewicz pt. „Kolor to 
radość”. Ekspozycja obrazów prezentowana 
w oknach wystawowych biblioteki do końca 

grudnia.
***

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza na wystawę modelar-
stwa sekcji Kompas i Trójmiejskiego Pikniku 
Modelarskiego z okazji 100-lecia Marynarki 
Wojennej. 

Wystawę można oglądać w Małej Galerii 
Klubu MW im. admirała floty Andrzeja Kar-
wety do 12.01.2018 r. w godz. 8.00-15.00 
oraz w soboty i niedzielę na życzenie.

Wstęp wolny.
***

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

Wystawę można oglądać do 15.01. 
2018 r.

***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń-

ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zapraszają do siedziby KFK przy 
al. Marszałka Piłsudskiego 18 na wystawę 
„Kuchnia kaszubska ze zbiorów gdyńskiego 
kolekcjonera Jerzego Zająca”.

Wystawa czynna do 31 grudnia od pon. 
do pt. w godz. 11.00 - 17.00.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) za-

prasza na wystawę prac plastycznych „Oso-
bliwości” autorstwa Janusza Pasternaka.

Ekspozycję można oglądać do końca 
roku.

***
W tym roku już po raz drugi pasjonaci 

fotografii turystycznej oraz reportażowej 
mogli wystartować w konkursie Legen-
da Morska Gdyni w Obiektywie. Jedną                    
z kategorii – „Biała Fregata” - powiązano          
z rocznicą 35-lecia podniesienia bandery na 
Darze Młodzieży. Istotny dla organizatorów 
konkursu (są nimi: Agencja Rozwoju Gdyni 

oraz miasto Gdynia) był także czynnik ludz-
ki, stąd m.in. kategoria „Człowiek i Morze”.  
Jurorzy oceniali prace także w trzech innych 
kategoriach: „Legendarne Miejsca”, „Wy-
darzenia Morskie” oraz „Wakacje Morskie 
w Gdyni”.

Wystawę w Galerii Ratusz można oglą-
dać do końca roku na I piętrze Urzędu 
Miasta (al. Marszałka Piłsudskiego) w dni 
powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

***
Fundacja FLY zaprasza do swojej 

siedziby przy ul. Świętojańskiej 36/2 na 
wystawę prac uczestników warsztatów 
malarstwa olejnego pod kierunkiem Marty 
Kapuścińskiej.

Swoje prace prezentują: Hubert Brylow-
ski, Alicja Fol, Maria Fontańska, Romana 
Gajewska, Teresa Gierszewska, Maria 
Januszko, Krystyna Jentkiewicz, Rozalia 
Kunysz, Aldona Olańczuk, Alicja Perkow-
ska, Elżbieta Potrykus, Maria Siekierzyń-
ska, Larysa Suchodolskaya-Tomczak. 

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 – 19.00.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) 

zaprasza na wystawę artystyczno-plastycz-
ną pt. „Osobliwości” autorstwa Janusza 
Pasternaka. Prace można oglądać przez 
najbliższy miesiąc.

***
Parafia św. Antoniego z Padwy                       

w Gdyni oraz Franciszkanie (Wzgórze 
św. Maksymiliana M. Kolbego) zapraszają 
na wystawę o św. Maksymilianie M. Kolbe 
- życie, działalność i świadectwo o Jezusie. 
Wystawa zorganizowana z okazji 100-lecia 
Rycerstwa Niepokalanej MI Militia Immacu-
latae w Rzymie w 1917 r.

Wystawa do oglądania w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej, Matki Nadziei                         
i św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdyni,                
w godz. 6.00 - 19.00.

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

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

4 stycznia o godz. 12.00 – „Historia 
sztuki od podstaw: Wcielanie ideału. O ar-
chitekturze renesansowej Florencji” – wykład 
dla Seniorów,

7 stycznia o godz. 14.00 - oprowadza-
nie po wystawie „Widzialne niewidzialne. 
Fotografie Tadeusza Wańskiego” dla osób 
z niepełnosprawnością słuchu,

9 stycznia o godz. 11.00 – „Dwa Światy/ 
Jedno miasto” – warsztaty dla Seniorów,

10 stycznia o godz. 10.30 – „Coco Cha-
nel” – czytanie w muzeum dla dzieci w wieku 
2+ z opiekunem,

11 stycznia o godz. 12.00 – „Historia 
sztuki od podstaw: Florencja, Wenecja…
Zamość. Polski renesans i Italia” – wykład 
dla Seniorów,

11 stycznia o godz. 18.00 – „Protestanci 
na Górze Donas” – wykład Jerzego Kąkola,

14 stycznia o godz. 14.00 – Oprowadza-
nie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło 
otwarte”,

18 stycznia o godz. 12.00 – „Historia 
sztuki od podstaw: Ekstrawagancja i kapry-
śność. O malarstwie manieryzmu” – wykład 
dla Seniorów,

18 stycznia o godz. 18.00 – „Grunt to 
rodzinka, siła tkwi w korzeniach!” – spotkanie 
autorskie z Olgą Dębicką,

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

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

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

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

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

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

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

dla Seniorów,
25 stycznia o godz. 18.00 – „Polska 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdyni 
w latach 1931-1939” – wykład dr. Jerzego 
Domasłowskiego,

26 stycznia o godz. 18.00 – „Kilome-
try – spotkania wokół podróży: Z Polski na 
kraniec świata – piesza droga do Santiago 
de Compostela” – spotkanie z Ireneuszem 
Myszką,

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

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

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

Strona internetowa: 
www.muzeumgdynia.pl.
Na warsztaty ze względu na ograniczo-

ną liczbę miejsc obowiązują zapisy: e-mail 
zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie 
58 662 09 35/36/37.

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem. W myśl tej zasady Muzeum Miasta Gdyni już od stycznia zaskoczy wszystkich odwie-
dzających nowymi, nietuzinkowymi pomysłami, a także zapewni solidną dawkę historii. Edukacyjna zabawa dla całej rodziny 
gwarantowana!

Oprócz dobrze znanych i popularnych wykładów dotyczących historii miasta i regionu, czytania dla dzieci, warsztatów dla 
seniorów i zajęć sensorycznych dla niemowląt, w styczniu rozpocznie się także seria spotkań z podróżnikami pod nazwą „Ki-
lometry”. Natomiast cykl warsztatów „Pokład” i „Maszynownia” to świetny pomysł na ciekawe i rozwijające spędzenie czasu 
dla całych rodzin. 
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Świątecznie w Kinie Studyjnym GCF
Muminki wracają na ekrany! Anima-

cja „Magiczna zima Muminków” oraz 
przedpremierowe pokazy komedii ro-
mantycznej „I tak cię kocham” to świą-
teczne propozycje Gdyńskiego Centrum 
Filmowego.  Kino Studyjne GCF działa 
normalnie w przedświąteczny piątek i so-
botę. Następnie, po dwudniowej przerwie, 
zaprasza widzów już w drugi dzień Swiąt 
Bożego Narodzenia. 

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. Posia-
dacze Metropolitalnej Karty do Kultury mogą 
skorzystać z oferty promocyjnej również w 
każdy wtorek. 

Sala Warszawa
Piątek, 22 grudnia
Magiczna zima Muminków – 9.30, 14.20
Twój Vincent  – 12.20
Cicha noc – 16.00, 20.20
Wojna płci – 18.00
Sobota, 23 grudnia   

Magiczna zima Muminków – 10.40, 14.20
Twój Vincent  – 12.20
Cicha noc – 16.00, 20.20
Wojna płci – 18.00
Wtorek, 26 grudnia
Magiczna zima Muminków – 14.20
Cicha noc – 16.00
Wojna płci – 18.00
I tak cię kocham – 20.20
Środa, 27 grudnia
Magiczna zima Muminków – 10.40, 14.20
Twój Vincent  – 12.20
Cicha noc – 16.00
Wojna płci – 18.00
I tak cię kocham – 20.20
Czwartek, 28 grudnia   
Magiczna zima Muminków – 9.30, 12.00
I tak cię kocham – 20.20

Sala Goplana   
Piątek – Sobota, 22-23 grudnia
Środa – Czwartek, 27-28 grudnia
I tak cię kocham – 10.10
The Florida Project  – 12.30, 20.35
Na skrzydłach orłów – 14.45
Magiczna zima Muminków – 16.40
Morderstwo w Orient Expressie – 18.20
Wtorek, 26 grudnia

Na skrzydłach orłów – 14.45
Magiczna zima Muminków – 16.40
Morderstwo w Orient Expressie – 18.20
The Florida Project – 20.35

Sala Morskie Oko 
Piątek – Sobota, 22-23 grudnia  
Mikołaj w każdym z nas – 10.30
Rodzina na sprzedaż – 12.10
Najlepszy – 14.00
Italian race – 16.10
Na mlecznej drodze – 18.30
Powrót do Montauk – 20.50
Wtorek, 26 grudnia  
Najlepszy – 14.00
Italian race – 16.10
Na mlecznej drodze – 18.30
Powrót do Montauk – 20.50
Środa – Czwartek, 27-28 grudnia  
Wojna płci – 11.30
Najlepszy – 14.00
Italian race – 16:10
Na mlecznej drodze – 18.30
Powrót do Montauk – 20.50

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

Gdyńskie pomysły na muzyczny relaks
Ostatni koncert z cyklu „Wieczory z 

muzyką organową” odbędzie się w wie-
czór sylwestrowy - w niedzielę 31 grudnia               
o godz. 19.00. Tego dnia w kościele pw. 
św. Andrzeja Boboli na Obłużu (pl. św. 
Andrzeja 1) wystąpi gdyński Chór SINE NO-
MINE oraz organista Karol Hilla. Program 
koncertu będzie obejmować kompozycje 
wokalno-instrumentalne utwory na organy 
solo jak również kompozycje na chór a cap-
pella. Wykonawcy zaprezentują m.in. dzieła                                                                      
W. Llloyd-Webbera, O. Gjelo, S. Karga-Eler-
ta oraz F. Mendelssohna.

Informacje o wykonawcach i programie 
dostępne są na profilu Facebook - „Wieczory 
z muzyką organową”. Wstęp wolny.

Organizacja i mecenat: miasto Gdynia, 
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni.

Projekt dofinansowany z budżetu miasta. 
***

Stowarzyszenie Per Musica Ad Astra 
zaprasza na trzecią edycję koncertu „Ko-
lędę zaśpiewajmy…”, który odbędzie się 
w sobotę 6 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 
w  kościele parafialnym p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Gdyni przy                 
ul. Armii Krajowej 46. 

Wykonawcami koncertu będą gdyńscy 
chórzyści. 

Szczegóły na www.permusica.pozarza-
dowagdynia.pl.

***
6 stycznia 2018 r. w kościele p.w. Św. Ja-

dwigi Królowej na Karwinach (ul. Korzenna 
2) odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu 
chóru „Cantamus Reginae im. A. Bocheń-
skiego z udziałem muzyków. 

Dyryguje Bogna Swiłło.
Wstęp wolny.

***
Kościół Chrześcijan Baptystów i Rada 

Dzielnicy Działki Leśne zapraszają na 
koncert noworoczny pod tytułem  „Prezent 
od Boga” w wykonaniu Michała Rasska              
z zespołem.

Koncert odbędzie się w niedzielę 7 stycz-
nia  2018 r. o godz. 17.00 w sali Morskiego 
Instytutu Rybackiego (ul. Kołłątaja 1). 

W programie utwory młodego twórcy, któ-
ry opowie kim dla niego jest Jezus Chrystus.
Po koncercie poczęstunek. 

Wstęp wolny.
***

Akademia Głosów Tradycji wraz                        
z Towarzystwem Miłośników Gdyni                    
(ul. Władysława IV 51) zaprasza mieszkań-
ców Gdyni na wspólne kolędowanie. 

Spotkanie 10 stycznia o godz. 18.00 
rozpocznie koncert Akademii Głosów Tra-
dycji, która zaśpiewa  kolędy i pastorałki 
pochodzące z różnych regionów Polski. 

7 stycznia w Gdyni Arena odbędzie 
się Wielka Gala Strauss i przyjaciele. 
Zbigniew Zamachowski, Wojciech Ma-
lajkat, Krystyna Prońko oraz… dźwięki 
najpopularniejszych walców i polek,                                   
za które kochamy całą rodzinę Straus-
sów,   a także wielkie przeboje muzyki 
rozrywkowej czekać będą na widzów 
Wielkiej Gali Strauss i przyjaciele. 

Wielkie widowisko muzyczne Strauss 
i przyjaciele będzie połączeniem muzyki 
klasycznej, tworzonej przez sławną rodzinę 
Straussów, oraz wielkich przebojów muzyki 
rozrywkowej. W programie nie zabraknie 
najsłynniejszych walców i polek, za które 
kochamy Straussów, a także prawdziwych 
hitów muzyki popularnej w ciekawych, 
nowatorskich aranżacjach. Orkiestra Sym-
foniczna Collegium F prowadzona przez 
znakomitego i charyzmatycznego maestra, 
Marcina Sompolińskiego, zadba o warstwę 
muzyczną wydarzenia. 

Koncert poprowadzi Zbigniew Zama-

chowski wspólnie z Wojciechem Malajka-
tem, którzy rozbawią publiczność niejednym 
dowcipem i wyszukaną anegdotą. Na scenie 
będzie można także zobaczyć Dariusza 
Stachurę - wybitnego polskiego tenora, 
który jako jedyny obcokrajowiec kreował 
partię Rudolfa w Cyganerii Giacomo Puc-
ciniego w Turynie na zmianę z Luciano 
Pavarottim), największe gwiazdy polskiej 
sceny musicalowej: Zofię Nowakowską 
oraz Janusza Krucińskiego. 

Koncert uświetni także wybitny skrzypek 
Mariusz Patyra. Niewątpliwą niespodzianką 
będzie występ Marka Sośnickiego - lidera 
zespołu Tamerlane, który podczas koncertu 
pojawi się na scenie po wielu latach nie-
obecności. Gościem specjalnym Wielkiej 
Gali Strauss i przyjaciele będzie Krystyna 
Prońko. Całość uświetnią także tancerze 
formacji Art of Move.

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.
Bilety dostępne na:
www.eventim.pl

Wielka Gala Strauss i przyjaciele -                               
koncertowy początek roku

Koncert „Ciao Italia!” 
The Best Of San Remo

27 lutego 2018 r. w Gdynia Arenie 
odbędzie się największa w Polsce fiesta 
włoskich przebojów jakim jest Ciao Italia.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezen-
towanych 28 piosenek, które jedna po dru-
giej wprowadzą widzów w magiczny klimat 
rodem z San Remo, a na ich czele będą 
stały największe przeboje takie jak: „Felici-
ta”, „Mamma Maria”, „Volare”, „Caruso” czy 
„Sempre sempre”. Gospodarzem wieczoru 
będzie Paolo Cozza, który zadba o włoski 
charakter wydarzenia.

Koncert odbędzie się 27 lutego 2018 r.      
w Gdynia Arenie. Start o godz. 19.00.

Bilety w cenie: od 79 zł do 119 zł dostępne 
na www.eventim.pl

Klub „Bałtyk” zaprasza
Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „BAŁTYK” (Narcyzowa 1) 
zaprasza na Sylwestra w Klubie.

W ofercie: catering, dobra muzyka i miła 
zabawa w godzinach 20.00 – 2.00.

Szczegóły pod numerem 58 624 12 91.
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Zadania zlecone to m.in.:

- meldunki, urzędy stanu cywilnego,
- wydawanie praw jazdy i dowodów osobi-
stych, rejestracja pojazdów,
- sporządzanie i uaktualnianie spisu wy-
borców, obsługa i organizowanie wybo-
rów oraz referendów.

R ATU S Z
W  D Z I E L N I C A C H

histor ia ,  współczesność,  wydarzenia ,  inwestycje ,  miejsca,  ludzie ,  fakty

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Szanowni Państwo,

„Gdynia – moje miasto” to sfor-
mułowanie, które na dobre we-
szło do naszego gdyńskiego 
słownika. To także głębokie 
przekonanie, które z Państwem 
dzielę. 22 dzielnice, w których 
żyjemy my, gdynianie, są naszy-
mi małymi ojczyznami. Znamy 
je dobrze, ale wciąż jest wiele 
do odkrycia. Zapraszam Państwa 
do wspólnego poznawania. Od 
dziś bowiem, aż do październi-
ka 2018 roku, „Ratusz” będzie 

przybliżał gdyńskie dzielnice. Co 
dwa tygodnie pojawiać się w nim 
będą cztery strony poświęco-
ne kolejnym częściom naszego 
miasta. Dla mieszkańców stano-
wić będą przewodnik i informator 
o najbliższym sąsiedztwie, dla 
gdynian z innych dzielnic – za-
proszenie do odwiedzin. 

Zachęcam do lektury kolejnych 
odcinków cyklu. Wszystkie ra-
zem dadzą pełny obraz życia 
miasta i funkcjonowania lokal-
nego samorządu.

Idea samorządu zawiera się już w sa-
mej nazwie. Niezależnie bowiem od 
tego, czy mamy do czynienia z sa-
morządem terytorialnym czy zawo-

dowym, chodzi o to, by skupione w nim 
osoby same rozwiązywały swoje spra-
wy i brały za nie odpowiedzialność. 

Samorząd terytorialny to wspólnota 
mieszkańców.  

W Polsce podstawową jednostką samo-
rządu terytorialnego jest gmina. Drugi 
szczebel samorządu stanowi powiat. 
Gmina Miasta Gdyni, jako duże miasto, 
łączy w sobie zadania gminy i powiatu. 
Na jej czele stoją 28-osobowa Rada Mia-
sta oraz prezydent. Radni i prezydent 
wybierani są w wyborach bezpośrednich 
na 4-letnią kadencję przez wszystkich 
uprawnionych do tego mieszkańców.
 
Prezydent miasta pełni władzę wykonaw-
czą. Realizuje – za pomocą wydziałów 
Urzędu Miasta i związanych z nim jedno-
stek miejskich – uchwały Rady Miasta. 

W Gdyni z Radą Miasta ściśle współpra-
cują 22 rady dzielnic. To tzw. jednostki 
pomocnicze. W kontakcie z mieszkań-
cami wskazują m.in. zadania dotyczące 
inwestycji i remontów dróg lokalnych, ale 
prowadzą też wiele przedsięwzięć o cha-
rakterze społecznym.

Głównym celem działalności samorządu 
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb 
mieszkańców. Realizuje ten cel wykonu-
jąc zadania własne, ale też te zlecone 
przez administrację rządową.

Zadania własne:

- sprawy społeczne: oświata, prowadze-
nie bibliotek i ośrodków kultury, pomoc 
społeczna, mieszkalnictwo, pomoc oso-
bom bezdomnym, 
- infrastruktura techniczna: budowa 
i utrzymanie dróg, dostarczanie wody, 
elektryczności, gazu i ciepła, kanaliza-
cja, gospodarka odpadami, transport 
publiczny, 
- porządek i bezpieczeństwo publiczne: 
utrzymanie porządku, ochrona przeciw-
pożarowa i przeciwpowodziowa, straż 
miejska, 
- inne: planowanie przestrzenne, gospo-
darka gruntami, ochrona środowiska, 
utrzymanie zieleni, cmentarzy, targowisk. Bulwar Nadmorski 

fot. M. Czacharowski

O kompetencjach Rady Miasta 
i zadaniach rad dzielnic piszemy 
na str. 2-3

1 ( 1 ) / 2 0 1 7 W K Ł A D K A  U K A Z U J E  S I Ę  C O  D W A  T Y G O D N I E
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Radni pierwszego 
kontaktu. 
Twoi sąsiedzi!

Radni pracują w dziewięciu komisjach. 
Przy rozwiązaniu konkretnej sprawy są two-
rzone zespoły problemowe.
Do radnych miasta może się zwrócić każ-
dy mieszkaniec, by zainteresować ich 
problemem dotyczącym jakości życia 
w Gdyni. Można zrobić to osobiście, pod-
czas dyżurów, można wysłać e-mail. 

Wśród najczęściej zgłaszanych kwestii 
znajdują się: 
- sprawy lokalowe – związane z brakiem 
mieszkania lub jego zamianą; kłopoty 
z uciążliwymi sąsiadami

- inwestycje – budowa oraz remonty 
chodników, schodów i lokalnych ulic, po-
prawa oświetlenia, a w wybranych dziel-
nicach zagadnienia związane z gdyńską 
rewitalizacją

Rada Miasta. 
W interesie gdynian

Jakie kompetencje mają radni 
miasta?

W czym może pomóc radny? 
O czym najczęściej radni
rozmawiają z mieszkańcami? 

Rada Miasta pełni istotną rolę w funkcjo-
nowaniu samorządu – kontroluje pracę 
prezydenta, uchwala budżet miasta, de-
cyduje o majątku miasta, określa wyso-
kość podatków i opłat lokalnych.
Rada zajmuje się kwestiami społecznymi 
(siecią szkół i przedszkoli) i związanymi 
z partycypacją społeczną (zasadami kon-
sultacji społecznych). 
Radni podejmują decyzje dotyczące struk-
tur miasta, powołują jednostki miejskie 
i ustalają ich statuty. 
Rada nadaje też nazwy placom i ulicom, 
decyduje o lokalizacji pomników, przyznaje 
honorowe obywatelstwo Gdyni. 
Rada Miasta Gdyni powołała Młodzieżową 
Radę Miasta, wspiera jej działania i spra-
wuje nad nimi nadzór merytoryczny. Orga-
nizuje konkursy wiedzy o Gdyni, w których 
uczestniczą zarówno uczniowie, jak i doro-
śli. Wspiera gdyńskie dyktando.
Praca radnych to zarówno bieżące kwe-

stie związane z potrzebami mieszkań-
ców, jak i myślenie o przyszłości i rozwoju 
poprzez uchwalanie planów zagospoda-
rowania przestrzennego czy strategii. 
Istotna część zadań i pracy radnych skupia 
się wokół życia gdyńskich dzielnic. Rad-
nych miasta wspierają – i z nimi współpra-
cują – radni dzielnic. Część ze zgłaszanych 
do Rady Miasta spraw trafia właśnie pod 
obrady rad dzielnic, nad którymi Rada Mia-
sta sprawuje opiekę merytoryczną.

„Rada Miasta to nie tylko 
sesje i podejmowane na nich 
uchwały – to także miejsce 
do twórczych dyskusji, to 
możliwość inicjowania kre-
atywnego myślenia o mieście, 
programowania jego zmian 
i – co szczególnie ważne – 
dialogu z mieszkańcami, na 
który bardzo liczymy i do 
którego zachęcamy!”
— tak gdyńscy radni piszą o sobie na 
portalu społecznościowym Facebook.

Ilu jest radnych dzielnic?

Rady dzielnic to jednostki pomocnicze 
samorządu. W ich skład wchodzą wybra-
ni przez mieszkańców radni, którzy dzia-
łają na rzecz najbliższej okolicy. Obecna 
kadencja rozpoczęła się w 2015 roku i po-
trwa do 2019 roku. Gdynianie wybrali 335 
osób. Pracują społecznie – żadna z nich 
za swoją aktywność nie pobiera wynagro-
dzenia.

Jak pracuje Rada Dzielnicy?

Każda z rad dzielnic ma siedzibę – naj-
częściej w szkołach lub w innych budyn-
kach administrowanych przez miasto. Tam 
organizowane są otwarte sesje, dyżury 
radnych i konsultacje. Tam też mieszkań-
cy mogą spotkać się z radnymi lub zosta-
wić skierowane do nich pismo.
Informacje o zbliżających się sesjach, po-
rządek obrad oraz materiały są dostępne 
w siedzibach rad (a także w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na 
stronie gdynia.pl) na siedem dni przed 
spotkaniem. Podczas sesji radni po-
dejmują decyzje o działaniach na rzecz 
dzielnicy i mieszkańców oraz rozwiąza-
niu pojawiających się problemów.
Członkowie rad dzielnic wybierają zarząd  
– przewodniczącego i dwóch zastępców. 
Do ich zadań należy m.in. przygotowy-
wanie projektów uchwał i materiałów na 
sesje, wykonywanie uchwał rady, repre-
zentowanie mieszkańców wobec Rady 
Miasta oraz prezydenta. Radni mogą 
też powoływać komisje, których zakres 
działania wyznaczany jest na podstawie 

To mieszkańcy wiedzą najlepiej, 
jakich zmian potrzebuje najbliż-
sza okolica – organizacji pikniku 
rodzinnego, urządzenia kwiet-

nika w pasie zieleni czy remontu drogi 
osiedlowej. W każdej części Gdyni są 
osoby, które mają realne narzędzia, 
by takie sprawy załatwiać w imieniu 
mieszkańców. To radni dzielnic. 

Skontaktuj się 
z radnymi dzielnicy

Biuro Rady Miasta Gdyni

tel. 58 668 87 70, 58 668 87 71, 
      58 668 87 73
e-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,    
            81-382 Gdynia 
(Urząd Miasta Gdyni, pokój 107)

Informacje o godzinach dyżurów, 
adresach e-mail i numerach tele-
fonów są dostępne: 

w Biurze Rady Miasta Gdyni

na stronie www.gdynia.pl –> dla 
mieszkańców –> rady dzielnic

potrzeb dzielnicy – np. infrastruktury, 
edukacji, kultury itp.

Czym zajmują się radni dzielnic?

Jedno z najważniejszych zadań rad dziel-
nic to utrzymywanie kontaktów z miesz-
kańcami. Radni dzielnic są łącznikami 
między gdynianami a władzami samo-
rządowymi, Radą Miasta i prezydentem. 
O sprawach dotyczących życia w dzielni-
cy można z nimi porozmawiać podczas 
dyżurów lub otwartych sesji rady. Zada-
niem zarządów rad dzielnic jest samo-
dzielne wypracowywanie rozwiązań, które 
odpowiadają na sygnalizowane potrzeby 
lub przekazywanie tych postulatów do pre-
zydenta i Rady Miasta. 
W ramach budżetu miasta rady dzielnic 
dysponują własnymi środkami na dzia-
łalność statutową. Wiele działań doty-
czących kultury, bezpieczeństwa, sportu, 
integracji sąsiedzkiej jest realizowanych 
przez Radę Dzielnicy w ramach tych 
środków. Każdego roku, uchwalając bu-
dżet dzielnicy, radni wybierają te zadania, 
które opowiadają aktualnym potrzebom 
mieszkańców.
W 2011 roku kompetencje rad zostały po-
szerzone. Tym samym radni, po konsulta-
cjach z mieszkańcami, wskazują do reali-
zacji także zadania dotyczące inwestycji i 
remontów na drogach. Wybrane przedsię-
wzięcia realizują właściwe wydziały magi-
stratu. 
Tylko w poprzedniej kadencji Urząd Mia-
sta i jego jednostki zrealizowały ponad 
130 inwestycji i remontów wskazanych 
przez rady dzielnic, a obecnie urzędujące 
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Joanna Zielińska
Przewodnicząca 
Rady Miasta Gdyni
Organizuje prace 
Rady Miasta, zwołuje 
i prowadzi sesje, 
przewodniczy Komisji 
Budżetowej Rady 
Miasta

72

31

109

milionów

liczba projektów zrealizowanych 
w ramach Przyjaznej Dzielnicy 
(36 w 2016 r., 36 w 2017 r.)

liczba zadań inwestycyjnych i re-
montowych wskazanych przez 
Rady Dzielnic (z wyłączeniem 
Karwin, gdyż rada tej dzielnicy nie 
podjęła jeszcze decyzji)

wysokość środków, którymi mogą 
dysponować rady dzielnic obecnej 
kadencji: z działalności statutowej, 
puli inwestycyjno-remontowej, 
konkursu Przyjazna Dzielnica

22 na tyle dzielnic podzielona jest 
Gdynia

Skontaktuj się 
z radnym miasta

Biuro Rady Miasta Gdyni

al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 
pokój 107 
tel. 58 66 88 770

Informacje o godzinach dyżurów, 
adresach e-mail i numerach tele-
fonów są dostępne: 

na portalu społecznościowym 
Facebook: www.facebook.com/
RadaMiastaGdyni

w tygodniku „Ratusz”   

na stronie www.gdynia.pl 
–> dla mieszkańców 
–> Rada Miasta Gdyni 

Ilu jest radnych miasta?  

W gdyńskiej Radzie Miasta VII kadencji 
zasiada 28 radnych wybranych przez 
mieszkańców podczas samorządowych 
wyborów powszechnych. Podczas czte-
roletniej kadencji radni, poza udziałem 
w sesjach, pracą w komisjach, klubach 
i zespołach interdyscyplinarnych, działa-
ją na rzecz rozwoju miasta i gdyńskich 
dzielnic. 
Pracami Rady Miasta Gdyni kieruje prze-
wodnicząca, która ma trzech zastępców.

- sprawy związane z kulturą
- sprawy związane z oświatą
Radni miasta wnoszą te kwestie na po-
siedzenia komisji Rady Miasta; jeśli są to 
sprawy bieżącego zarządzania miastem 
– przekazują je prezydentowi

- bezpieczeństwo – budowa przejść dla 
pieszych i dróg rowerowych, poprawa 
oznakowania ulic, instalacja kamer mo-
nitoringu, zwiększenie liczby patroli służb 
mundurowych, ograniczenia prędkości 
pojazdów (np. tworzenie stref „tempo 30”)
- porządek – nieprawidłowe parkowanie 
samochodów, zabezpieczenie opuszczo-
nych budynków, sprzątanie po domowych 
zwierzakach, sprzątanie dzikich wysypisk 
śmieci, poprawa estetyki w dzielnicach
- komunikacja – dopasowanie rozkładów 
jazdy autobusów, lokalizacja przystanków, 
zmiany tras wybranych linii autobusowych 
- rekreacja i wypoczynek – budowa pla-
ców zabaw, otwartych siłowni, wybiegów 
dla czworonogów, lokalizacja osiedlowych 
ławek, modernizacja terenów zielonych 
i skwerów, organizacja festynów i pikników 
- sport – budowa i remonty boisk, m.in. 
szkolnych, pomoc w organizacji lokal-
nych zawodów sportowych, zwiększenie 
dostępności do obiektów sportowych dla 
wszystkich mieszkańców 
- wsparcie w rozwiązywaniu trudnych 
spraw – zagadnienia społeczne, zawiłe 
formalności urzędowe, ułatwianie kontak-
tu z jednostkami samorządowymi, pomoc 
w wyszukiwaniu właściwych adresatów 
posiadających kompetencje do działania 
w określonych wypadkach 

rady wskazały blisko drugie tyle. To m.in. 
budowa sieci kanalizacji, remonty i budo-
wy ulic, montaż i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego, organizacja miejsc postojo-
wych – czyli sprawy, o które mieszkańcy 
apelują najczęściej.

Ile pieniędzy mają rady dzielnic?

Środki rad dzielnic stanowią część bu-
dżetu miasta. Każda z rad dzielnic dys-
ponuje własnym budżetem na realizację 
działań statutowych. Wysokość środków 
na każdy rok wyliczana jest na podstawie 
liczby mieszkańców zameldowanych na 
stałe na terenie dzielnicy. Stawka ta co 
roku podnoszona jest przez Radę Miasta. 
W 2018 roku wyniesie 9,50 zł na miesz-
kańca. Największym budżetem w przy-
szłym roku będzie dysponować Chylonia 
(blisko 216 tysięcy złotych), najmniej-
szym – Babie Doły z pulą ok. 20 tys. zł.
Rady dzielnic decydują także o realiza-
cji działań inwestycyjno-remontowych. 
Środki na ten cel rozdzielane są pro-
porcjonalnie do liczby zameldowanych 
mieszkańców oraz powierzchni dzielnicy. 
W całej kadencji środki przekazane ra-
dom dzielnic na te przedsięwzięcia to 20 
milionów złotych. Dla przykładu: w obec-
nej kadencji Chwarzno-Wiczlino z tej puli 
dysponuje kwotą ponad 2 mln zł, nato-
miast najmniejsza Kamienna Góra ma 
niespełna 300 tys. zł. Przeciętnie jest to 
kwota około miliona złotych na dzielnicę. 
Środki te przeznaczane są na inwestycje 
i remonty dróg, chodników, oświetlenia 
ulic i placów, kanalizacji. Radni nie mogą 

przeznaczyć więcej niż 10 proc. tej kwoty 
na inwestycje związane ze sportem i re-
kreacją czy na tereny zielone. 
Do rad dzielnic adresowany jest także miej-
ski konkurs „Przyjazna Dzielnica”. Radni 
w partnerstwie z mieszkańcami, organiza-
cjami pozarządowymi, lokalnymi insty-
tucjami i firmami przygotowują projekty 
inicjatyw dotyczących m.in. integracji 
mieszkańców, działań na rzecz rodziny czy 
organizacji czasu wolnego. Mieszkańcy wy-
bierają najlepsze projekty równolegle do gło-
sowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Pula środków w konkursie wynosi co roku 
550 tys. zł, czyli każda dzielnica może 
skorzystać z dofinansowania w wysoko-
ści 25 tys. zł rocznie.

Co dwa tygodnie cztery strony o Twojej dzielnicy. 

5 stycznia 2018 - Chylonia

Chylonia – Leszczynki – Oksywie – Babie Doły – Witomino-Radiostacja  
– Witomino-Leśniczówka – Chwarzno-Wiczlino – Redłowo – Orłowo – 
Dąbrowa – Karwiny – Wielki Kack – Mały Kack – Wzgórze św. Maksymiliana 
– Śródmieście – Obłuże – Pogórze – Kamienna Góra – Działki Leśne – 
Grabówek – Cisowa – Pustki Cisowskie-Demptowo

• historia i współczesność
• wydarzenia, w których możesz wziąć udział
• miejsca, które warto odwiedzić
• ludzie, których warto poznać 
• fakty, które warto znać

•
•

•

Rada Dzielnicy, 
inwestycje już zreali-
zowane i planowane, 
ważne adresy.

 „RATUSZ W DZIELNICACH”

A także: 



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1304 Gdynia, 22 grudnia 2017 r.-4 stycznia 2018 r. 

14 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Wojciech Szczurek

Katarzyna
Gruszecka-Spychała

Prezydent Gdyni

Wiceprezydent Gdyni 
ds. gospodarki

tel. 58 668 80 11
sekr.a@gdynia.pl

tel. 58 668 80 13
sekr.b2@gdynia.pl

Bartosz 
Bartoszewicz
Wiceprezydent Gdyni 
ds. edukacji i zdrowia

tel. 58 668 80 15
sekr.c@gdynia.pl

Michał
Guć
Wiceprezydent Gdyni 
ds. innowacji

tel. 58 668 80 14
sekr.b1@gdynia.pl

Marek
Stępa
Wiceprezydent Gdyni
ds. rozwoju

tel. 58 668 80 12 
sekr.e@gdynia.pl

Jest jednoosobowo odpowiedzialny za kierowanie bieżącymi sprawami 
miasta. Reprezentuje miasto w relacjach z innymi jednostkami samo-
rządu, rządem, osobami, organizacjami i instytucjami. Nadzoruje reali-
zację strategii rozwoju Gdyni. Odpowiada za przygotowanie projektów 

uchwał Rady Miasta – w szczególności w sprawie budżetu, strategii, planów 
miejscowych, dysponowania mieniem komunalnym. Powołuje dyrektorów 
wszystkich miejskich jednostek. Ponadto pełni bezpośredni nadzór nad 
sprawami związanymi z nieruchomościami i geodezją, wszystkimi miejskimi 
instytucjami kultury oraz Gdyńskim Centrum Sportu.

Kieruje polityką gospodarczą 
miasta. Nadzoruje działal-
ność Zarządu Dróg i Zieleni, 
Zarządu Budynków i Lo-

kali Komunalnych, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, Cen-
trum Nauki Experyment. Odpo-
wiada także za promocję miasta, 
przygotowanie strategii rozwoju 
miasta. Pełni nadzór nad spółkami 
komunalnymi. Podlega jej także 
Wydział Spraw Społecznych.

Nadzoruje działalność żłob-
ków, przedszkoli, szkół, 
specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, 

poradni psychologiczno–pedago-
gicznych, Młodzieżowego Domu 
Kultury, Gdyńskiego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli. Podlega-
ją mu także Gdyńskie Centrum 
Zdrowia i Miejska Stacja Pogo-
towia Ratunkowego. Odpowiada 
za kwestie związane z rozwią-
zaniami smart-city (inteligentne 
miasto).

Odpowiada za pozyskiwa-
nie funduszy europejskich, 
współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi i radami 

dzielnic, aktywizację seniorów, po-
moc społeczną, profilaktykę uza-
leżnień, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, innowacje społeczne, 
budżet obywatelski, gospodarkę 
odpadami. Koordynuje w mieście 
całość spraw związanych z rewita-
lizacją. Podlegają mu także Wydział 
Architektury oraz Wydział Środowiska. 

Prezydent i jego zastępcy: Katarzyna Gruszecka-Spychała, Bartosz Bartoszewicz i Michał Guć przyjmują interesantów 
po wcześniejszym umówieniu: Referat Skarg i Interwencji (pok. 215, II p. UM) lub pod nr. tel. 58 668 86 10, 58 668 86 09. 

Interesantów przyjmuje po wcze-
śniejszym umówieniu: sekretariat E 
(pok.119, I p. UM) lub pod nr. tel. 58 
668 80 12.

Zarządza miejskimi inwestycja-
mi.  Wdraża przedsięwzięcia 
związane z efektywno-
ścią energetyczną i odna-

wialnymi źródłami energii. Nad-
zoruje pracę Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni, 
Zarządu Komunikacji Miejskiej 
i Zarządu Cmentarzy Komunalnych. 
Podlega mu także Biuro Miejskie-
go Konserwatora Zabytków.

Urząd Miasta otwarty 
dla mieszkańców przez 
sześć dni w tygodniu

Dopełnianie formalności przez internet, 
udogodnienia dla mieszkańców, stanowi-
ska otwarte w przystępnych godzinach – 
Urząd Miasta Gdyni systematycznie od-
czarowuje stereotyp nieprzychylnej „pani 
z okienka”. Priorytetami są tu: wysoka ja-
kość obsługi, dostępność, wdrażanie no-
woczesnych rozwiązań informatycznych. 
We wrześniu 2017 roku Urząd Miasta 
Gdyni zwyciężył w Ogólnopolskim Kon-
kursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. 
Wcześniej przyznano mu tytuł „Gmina na 
5!” (za obsługę elektroniczną inwestorów 
i przedsiębiorców). Miasto Gdynia otrzy-
mało również certyfikat miasta inteli-
gentnego w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju oraz Polską Nagrodę Innowacyj-
ności – m.in. za rozwiązania w dziedzinie 
usług publicznych.

Zgubiłeś dowód osobisty? Skończyły ci się 
miejsca na pieczątki w dowodzie rejestra-
cyjnym? Nie przejmuj się, bo może się oka-
zać, że problem rozwiążesz, nie wychodząc 
z domu – za pośrednictwem Cyfrowego 
Urzędu (https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/). 
Można dostać się do niego wprost ze strony 
internetowej miasta Gdynia: www.gdynia.pl, 
klikając w kafel „Cyfrowy Urząd”, znajdu-
jący się w górnej części witryny. Dosto-
sowana do potrzeb osób słabowidzących 
platforma pozwala na złożenie formularzy 
w 175 różnych urzędowych sprawach. 
Są podzielone na kategorie, więc łatwo 
odszukamy interesujący nas wątek. Aby 
skorzystać z tej możliwości, nie trzeba 
być posiadaczem podpisu elektroniczne-
go – można utworzyć tzw. Profil Zaufany 
na platformie ePUAP. Jego prawdziwość 
potwierdzi gdyński magistrat. Usługa 
świadczona jest bezpłatnie i od ręki.

W Cyfrowym Urzędzie czeka na nas Wir-
tualna Urzędniczka – kontakt z nią nawią-
żemy poprzez Centrum Pomocy, z lewej 
strony okna. Krok po kroku wyjaśni, jak 
załatwić ważną dla nas sprawę. 

Oczywiście, wszystkich tych formalności 
można dopełnić w tradycyjny sposób, 
udając się do siedziby Urzędu Miasta przy 

alei Marszałka Piłsudskiego 52/54. Sala 
Obsługi Mieszkańców jest otwarta przez 
sześć dni w tygodniu. Urzędniczki i urzęd-
nicy czekają tu na mieszkańców i przed-
siębiorców w dni robocze aż 11 godzin - 
od 7.00 do 18.00, w soboty, przez sześć 
godzin: od godz. 8.00 do 14.00. Niewiele 
urzędów w Polsce może się poszczycić 
tak długim czasem przyjmowania miesz-
kańców. Warto też podkreślić, że osoby 
niemówiące i niesłyszące mogą bezpłat-
nie skorzystać z usług tłumacza języka 
migowego (w godz. 9.00 - 15.00, stano-
wisko nr 2).

W połowie przyszłego roku uruchomiona 
zostanie miejska infolinia. Służyć będzie 
pomocą wszystkim mieszkańcom Gdyni 
– niezależnie od tego, czy będziemy chcieli 
załatwić sprawę dotyczącą swojej działki, 
drogi, szkoły dla dziecka czy imprezy kul-
turalnej. Wszyscy dzwoniący pod jeden 
numer będą mogli uzyskać informacje i po-
moc w zakresie formalności załatwianych 
w Urzędzie Miasta i Zarządzie Dróg i Zieleni, 
np. dowiedzieć się, ile osób oczekuje w ko-
lejce lub umówić się, na wizytę u pracownika 
prowadzącego jego sprawę. Doradcy miej-
skiej infolinii będą służyć pomocą od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 
oraz w soboty w godzinach 8.00 - 14.00.
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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 Chylonia zaprasza miesz-
kańców na konsultacje społeczne dotyczące 
zadań remontowo-inwestycyjnych w dzielnicy.

Konsultacje odbędą się 10 stycznia 2018 
roku o godz. 18,00 w Szkole Podstawowej nr 
10 (ul. Morska 192).

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 rad-
ny 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. Chy-

lońska 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 dyżuruje Policja i Straż Miejska. W 1. 
środę miesiąca w godz.18.00-19.00 dyżuruje 
radny miasta Michał Bełbot, w 2. czwartek mie-
siąca 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 interneto-
wa: www.gdynia-chwarznowiczlino.info. Biuro 
Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino czynne we 
wtorki, środy i czwartki od godz. 15.30-20.00. 
W każdą środę dyżur radnego dzielnicy w godz. 
17.00-18.00. W 1. i 2. środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżuruje Andrzej Kieszek, a w 1. 
czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje 
Paweł Brutel. Dyżur Rewirowej Straży Miejskiej 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 

(budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: 
rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych w 
środy w godz. 17.00-18.00: 10.01.2018 r.- Rafał 
Borowski, 17.01.2018 r. - Marek Dąbkow-
ski, 24.01.2018 r. - Janina Szerszeń, 31.01.                        
2018 r.- Aleksander Kuźmin. W 1. środę mie-
siąca 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.radada-
browa.pl i www.facebook.com/radadabrowa. 
Biuro jest czynne w poniedziałki w godz. 8.00-
12.00, w środy w godz. 8.00-15.00 i czwartki w 
godz. 8.00-11.00. Dyżur zarządu po umówieniu 
tel. lub mailowym.

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

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

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabo-

wo 12 (SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Stro-
na internetowa: www.gdynia-grabowek.
info, mail: rada.grabowek@gdynia.pl. Biuro 
czynne w pon. w godz. 14.30-18.00, śr., pt. 
w godz. 10.00-13.30, czw. w godz. 15.30-
19.00. Dyżury radnych w każdy czwartek w 
godz. 17.00 – 18.00: 28.12 – Zenon Roda.                                                                                                                                      
W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 
– 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej i Policji.                    

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

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamienna-
gora@gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona 
internetowa: www.gdynia-kamiennagora.info 
oraz www.facebook.com/RadaKamiennaGo-
ra. 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 dyżu-
ruje pod nr tel. 694 318 826. Rewirowa Straży 
Miejskiej dyżuruje pod nr. tel. 661 600 572,                                                              
a dzielnicowy pod nr. 691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 

(budynek 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.leszczyn-
ki.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek 
w godz. 8.00-13.00, wtorek w godz.13.00-17.00, 
środa w godz. 8.00-13.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w  czwartki w godz.17.00-18.0. W 3. 
czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

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

(budynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@
gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona interneto-
wa: 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 tj. 2 stycznia 
2018 roku pełni radny dzielnicy - Krzysztof 
Dosz.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdy-
nia.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 rad-
nych miasta: 1. poniedziałek miesiąca w godz. 
15.45- 16.45 – Patryk Felmet, 2. poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.30 -17.30 – Kamil Góral, 
3. poniedziałek 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 dziel-
nicy 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, Elżbieta Sierżęga - III poniedziałek 
miesiąca w godz. 18.15-19.15, Mirosława Król 
- IV poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00. 
Dyżury funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji – 
co drugi czwartek w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

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

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskie-

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

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z 

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

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

cowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58 629 44 03, 
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl. Strona 
internetowa: www.gdynia-wielkikack.info. 
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 Zieliń-
ska, 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 miesią-
ca w godz. 16.00-17.00 – Paweł Stolarczyk. W 
2. wtorek miesiąca dyżur Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, 

ul. Legionów 67 (budynek Przychodni Zdro-
wia, 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.
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Na zdrowie
„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.

***
AsoMed zaprasza na bezpłatne bada-

nia słuchu. Osoby z niedosłuchem mogą 
skorzystać z oferty aparatów słuchowych                        
(z dofinansowaniem NFZ). 

Kontakt: ul. Legionów 67 gab. 23, tel. 58 
351 30 20, ul. Świętojańska 126/1, tel. 58 
620 81 98.

***
Gabinet okulistyczny B. Grzybow-

ska-Pisińska (ul. Legionów 67) zaprasza 
pacjentów, mieszkańców Gdyni w wieku 45-

55 lat na bezpłatne, profilaktyczne badania 
w zakresie wczesnego wykrywania jaskry 
finansowane przez miasto. 

Rejestracja telefoniczna w godz. 10.00-
16.00 pod numerem telefonu 502 115 725 
lub osobiście w pok. 111 przy ul. Legionów 
67.

***
MED-ACTIV - Specjalistyczny Gabinet 

Korekcji Wad Postawy zaprasza na bez-
płatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 
6-17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.

MED-ACTIV, Działki Leśne, ul. Warszaw-
ska 41/1, tel. 58 664 44 00.

Strona internetowa: www.med-activ.pl.
***

VIP-MED REHABILITACJA, ul. Armii 

Krajowej 38-42, zaprasza na bezpłatną 
diagnostykę bólu kręgosłupa i chorób krę-
gosłupa. 

Należy umawiać się telefonicznie pod 
nr. tel. 536 000 535 (pon.-pt. w godz. 9.00-
17.00)

Gabinet czynny (pon.-pt. w godz. 8.00-
19.00).

***
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.

Psychiatryczny Oddział Dzienny                      
w Centrum Zdrowia Psychicznego przy 
ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zaję-
cia oraz leczenie osób chorujących na 
schizofrenię.  

 Program zajęć obejmuje: 
- psychoedukację,
- psychoterapię,
- psychorysunek,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- muzykoterapię,
- zajęcia integracyjne,
- terapię zajęciową.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psy-

chologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, 
terapeutę zajęciowego. 

Odbywają się codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00-14.00. 

Tel. kontaktowy 58 620 81 70, wewn. 43 
lub 36.

***
Grupy Rodzinne Al-Anon (rodzin mają-

cych problem z piciem bliskiej osoby):
– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, 

plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę 
miesiąca miting otwarty,

– „Początek” (ul. Tragutta 9, Klub Absty-
nenta) w piątki godz. 17.30; w ostatni piątek 
miting otwarty,

- ,,Pomost” (ul. Źeromskiego 77, Dom 
Parafialny) - mitingi we wtorki o godz. 18.30, 
każdy ostatni wtorek - otwarty miting,

– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) 
w czwartki o godz. 18.00.

Telefon zaufania: 517 836 076.
***

Anonimowi Depresanci zapraszają               
w piątki o godz. 18.00 na spotkania w domu 
katechetycznym (ul. Św. Mikołaja 1).

***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, 

że kompulsywne jedzenie jest uzależnie-
niem, postępującą chorobą, która tak jak 
alkoholizm i inne uzależnienia może być 
powstrzymana. 

Spotkania w czwartki o godz. 18.00                   
w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, 
ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesią-
ca mityng otwarty.

***
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 

9) oferuje bezpłatną pomoc osobom z kręgu 

uzależnienia od alkoholu. 
Klub działa od poniedziałku do piątku w 

godz. 14.00-20.00, w soboty w godz. 12.00-
19.00 i w niedzielę w godz. 9.00-18.00.

Kontakt telefoniczny 58 711 80 63.
***

Mieszkańcy Gdyni szukający pomocy            
w różnych obszarach życia lub chcących 
taką pomoc świadczyć mogą skorzystać                 
z serwisu www.gdyniawspiera.pl oferującego 
pomoc m.in. w obszarze wsparcia dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, w kwestiach wy-
chowawczych, dla osób z doświadczeniem 
przemocy, potrzebujących specjalistycznego 
wsparcia psychologicznego, osób z niepeł-
nosprawnością oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji bytowo-materialnej.

Portal zawiera aktualną bazę bezpłatnych 
form wsparcia.

***
Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Po-

morska 18) zaprasza na bezpłatne konsulta-
cje dotyczące autyzmu. Badania skierowane 
są do dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat.  

Więcej informacji pod nrumerem telefonu 
667 098 077.

Pomoc psychologa i psychiatry

LUX MED zaprasza na badania mam-
mograficzne w mammobusie. Badanie 
jest bezpłatne, refundowane kobietom             
w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy, 
jeżeli w ramach realizacji programu otrzy-
mały odpowiednie pisemne wskazanie). 
Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatne badanie mammograficzne               
w mammobusie odbędzie się 4 i 5 stycznia 
2018 r. przy sklepie Kaufland, ul. Morska 82.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne jest od ponie-
działku do soboty.

Bezpłatne badania

Wszystkim życzymy zdrowia na nad-
chodzące Święta. Warto jednak wiedzieć, 
gdzie udać się po pomoc w razie nagłego 
zachorowania.

W okresie od 23 do 26 grudnia osoby, 
które będą potrzebować pilnej konsultacji 
medycznej, mogą się udać do placówek 
udzielających pomocy w ramach nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej. Jest ona 
bezpłatna i udzielana bez skierowania. 
Świadczą ją:

Szpital Morski, ul. Powstania Styczniowe-
go 1, telefon 58 660 32 49,

Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta 
Radtkego 1, telefon 58 660 32 49,

NZOZ, Obłuże, ul. Białowieska 1, telefon 
58 660 32 49.

Pacjentów obsługują tam zespoły złożone 
z lekarza i pielęgniarki. W szczególny przy-
padkach, gdy chorego nie można przewieźć 
do placówki medycznej, można zamówić 
wizytę domową.

- Warto pamiętać, że w razie nagłego za-
chorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia nie obowiązuje rejonizacja, można 
się udać po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i do 
którego lekarza złożyliśmy swoją deklara-
cję – informuje na swojej stronie Narodowy 

Fundusz Zdrowia.
Pełna lista punktów świadczących pomoc 

w ramach nocnej i świątecznej opieki lekar-
skiej na terenie województwa pomorskiego 
znajduje się na stronie internetowej: https://
zip.nfz.gov.pl/GSL/

Adresy aptek dyżurujących całodobo-
wo w okresie świątecznym:

Apteka „DYŻURNA”, pl. Kaszubski  8,         
tel. 58 620 58 58,  661 75 94,

Apteka „DYŻURNA” Karwiny, ul. Chwasz-
czyńska  21 c, tel. 58 660 80 80,

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Chylońska 
46, tel. 58 623 45 34.

Sprawdź, gdzie się leczyć w dni wolne

To będzie miejsce, w którym opiekę 
znajdą osoby przewlekle chore i te, któ-
rym potrzebna jest np. rehabilitacja przed 
powrotem do domu ze szpitala. Wszystko 
w przyjaznych wnętrzach, otoczonych 
zadbanym terenem zielonym, pod okiem 
wykwalifikowanej kadry i – być może 
– wolontariuszy. Budowa placówki opie-
kuńczej z funkcjami opieki i dziennego 
wsparcia dla 54 osób starszych oraz nie-
pełnosprawnych przy ul. Chwarznieńskiej 
zmierza ku końcowi.

W strefie pierwszej – czerwonej, opiekę 
znajdą osoby wymagające całodobowego 
wsparcia. Zatrudniona tu kadra będzie się 

uważnie przyglądać stanowi zdrowia pod-
opiecznych, by po zakończeniu świadcze-
nia opieki (sześć miesięcy, z możliwością 
przedłużenia) dokładnie określić charakter 
dalszego potrzebnego wsparcia.

Druga strefa to strefa niebieska, czyli 
wsparcia dziennego. Mieścić się w niej 
będzie m.in. świetlica. W tej strefie mają 
być prowadzone zajęcia usprawniające z 
naciskiem na różnego rodzaju treningi umie-
jętności codziennych, np. pamięci.

Z usług placówki opiekuńczej z funkcjami 
opieki i dziennego wsparcia starszych i nie-
pełnosprawnych pierwsi podopieczni będą 
mogli skorzystać w czerwcu 2018 r.

Nowy ośrodek opiekuńczy w mieście
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STRONA SENIORA

Kaszubska Fundacja Pomocy 
Potrzebującym zaprasza:

 – na wycieczki: „Kaziuki” Kow-
no - Wilno - Troki w dniach 2-5 
marca 2018 i Kraków - Łagiewni-
ki - Zakopane - Ludźmierz 12-15 
kwietnia 2018 r.

– na pielgrzymki: 6 stycznia       
2018 r. - Obory, 2 lutego 2018 r. - 
Gietrzwałd.

Zapisy tel. 885 031 956.
***

Polski Związek Emerytów organi-
zuje dodatkowy autokar na 8-dniową 
wycieczkę: Londyn - Paryż - Bruk-
sela na przełomie maja i czerwca 
2018 r. oraz 10-dniową wycieczkę 

do Rumunii od 1-10 września 
2018 r.

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 

weekendowych  do: Uniejowa 
(12-14.01.2018 r.) Warszawy 
(19-21.01.2018 r.), Szczecina (9-
11.03.2018 r.). 

Informacje szczegółowe na stro-
nie www.fundacjafly.pl lub telefonicz-

nie 693 99 60 88. 
- amatorów narciarstwa na ty-

godniowy pobyt do Ośrodka Nar-
ciarskiego Kotelnica Białczańska w 
terminie 26.02.2018 – 5.03.2018 r. 

Informacje i zapisy w biurze Fun-
dacji FLY w dni robocze w godz. 
9.00-19.00 lub tel. 693 996 088.

- na tygodniowy wypoczynek 
w  wodach termalnych  w Białce 
Tatrzańskiej w terminie 26.02.2018 
– 5.03.2018 r.

Informacje i zapisy w biurze Fun-
dacji FLY w dni robocze w godz. 
9.00-19.00 lub tel. 693 996 088.

Podróże i rehabilitacja

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 
26) zaprasza na Bal Sylwestrowy.

Bal w sali balowej gdyńskiej 
YMCA. Bliższe informacje: tel. 
58 620 31 15. Sprzedaż biletów:                    
ul. Żeromskiego 26 w dni powsze-
dnie w godz. 8.00-20.00. 

***
Polski Związek Emerytów za-

prasza na zabawę karnawałową w 
restauracji „Tequila” 12 stycznia 
2018 r.

Trwają zapisy. Informacje pod nr 

tel. 58 621 84 25 lub w biurze w pon. 
w godz. 11.00 - 15.00, wtorek, śro-
da, czwartek w godz. 9.00 - 13.00, 
piątek - nieczynne.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) zaprasza na Bal Karnawało-
wy. Bal odbędzie się 19 stycznia                   
2018 r. w Rumi Janowo w Restaura-
cji „Tequila” (ul. Dąbrowskiego 107). 
Informacje pod nr tel. 505 620 917. 
Sprzedaż biletów: sekretariat YMCA 
Gdynia.

Zaproszenia na zabawę

Fundacja FLY (ul. Świętojańska 
36/2) poszukuje osób chętnych do 
prowadzenia, w formie wolonta-
riatu, zajęć dla Seniorów w seme-
strze letnim roku akademickiego 
2017/2018.

 Zajęcia mogą dotyczyć dowolnej, 
zaproponowanej przez wolontariu-
sza dziedziny: zajęć ruchowych, 
artystycznych, hobbystycznych, 
lektoratów językowych, lub stanowić 

cykl wykładów na wybrany temat.
Zajęcia mogą prowadzić nie tylko 

wykwalifikowani nauczyciele - mile 
widziani są pasjonaci, specjaliści w 
swoich dziedzinach, studenci. 

Zainteresowani proszeni są                      
o kontakt mailowy biuro@fundacja-
fly.pl lub telefoniczny 693 99 60 88 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 16.00.

Wolontariusze poszukiwani

Centrum Aktywności Seniora 
(ul. Maja 27-31) prowadzi zapisy:

- na basen w okresie od 8.01 do 
15.12.2018 r.

Pierwszeństwo w zapisach 
będą mieć osoby, które do tej pory 
nie uczęszczały na takie zajęcia.                    
W przypadku wolnych miejsc zapisy-
wać się będą mogły osoby wcześniej 
korzystające z basenu.

Zap isy  odbywać s ię  będą                     
w Centrum Aktywności Seniora,              
4 stycznia 2018 r. w godz. 8.00-
11.00 dla nowych osób, a w godz. 
11.00-14.00 dla pozostałych chęt-
nych, jeśli pozostaną wolne miejsca.

Kryteria zapisów: zameldowanie 

w Gdyni (dowód osobisty), ukoń-
czony 60. rok życia. Opłata: 192 zł 
za okres od 8.01 do 15.12.2018 r. 
Opłaty można dokonać w dwóch 
ratach:

- 108 zł za okres od 8.01.do 
16.06.2018 r.

- 84 zł za okres od 17.09 do 
15.12.2018 r. (opłata do 12.09.               
2018 r. Brak opłaty w tym terminie 
oznacza rezygnację z zajęć i miejsce 
dla osoby z listy rezerwowej). Liczba 
miejsc na basen ograniczona.

- na zajęcia sportowe (joga, pila-
tes, siłownia, gimnastyka usprawnia-
jąca z elementami fitness) w okresie 
od 8.01 do 15.12.2018 r.

Zapisy odbędą się 5 stycznia        
2018 r. w godz. 8.00-14.00 w Cen-
trum Aktywności Seniora. Kryteria 
zapisów: zameldowanie w Gdyni 
(dowód osobisty), ukończony 60. 
rok życia. Opłata: 110 zł za okres od  
8.01 do 15.12.2018 r. Opłaty można 
dokonać w dwóch ratach:

- 60 zł za okres od 8.01. do 
16.06.2018 r.

- 50 zł za okres od 17.09. do 
15.12.2018 r. (opłata do 12.09.         
2018 r. Brak opłaty w tym terminie 
oznacza rezygnację z zajęć i miejsce 
dla osoby z listy rezerwowej). Liczba 
miejsc na zajęcia jest ograniczona.

CAS dla aktywnych

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 tel. 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 bu-
dynku szkolnym przy ul. Szkolnej.

Gimnastyka seniora

Gdyńska Telefoniczna Poradnia 
Języka Polskiego zaprasza do 
korzystania z telefonicznych kon-
sultacji codziennie w godz. 13.00-
15.00 pod nr tel. 607 379 404.

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

Poradnia polonistów
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Bilety metropolitalne Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdań-
skiej można już kupować za pomocą 
mPay – kolejnej darmowej aplikacji na 
telefony komórkowe. Pasażerowie ko-
rzystający z tego rozwiązania mogą też 
uczestniczyć w promocji, dzięki której 
cena biletów jednoprzejazdowych wynosi 
tylko 1 zł. Z tańszych przejazdów można 
korzystać wielokrotnie.

Pod koniec października ruszyła usłu-
ga zakupu biletów metropolitalnych za 
pomocą aplikacji w smartfonie. W ten spo-
sób pasażerowie komunikacji publicznej                                          
w Trójmieście mogą nabyć jednoprzejazdo-
we oraz czasowe bilety metropolitalne. Do 
grona aplikacji umożliwiających taki zakup 
dołączyła właśnie apka mPay, obecnie 
oferująca promocję „Bilety metropolitalne 
za złotówkę”.

Za pomocą aplikacji mPay można kupo-
wać jednoprzejazdowe bilety metropolital-
ne obowiązujące w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez ZKM w Gdyni, ZTM                           
w Gdańsku oraz MZK Wejherowo. Standar-

dowo ich ceny są zgodne z obowiązującą 
taryfą, ale dzięki trwającej obecnie promocji 
pasażerowie mogą liczyć na duże oszczęd-
ności i dokonywać zakupu za symboliczną 
złotówkę. Z tańszych przejazdów można ko-
rzystać wielokrotnie. Poza objętymi promo-
cją biletami jednoprzejazdowymi w aplikacji 
dostępne są także bilety 24 i 72-godzinne 
komunalne oraz kolejowo-komunalne.

Aplikacja mPay to szybki sposób na 
kupowanie biletów komunikacji miejskiej 
telefonem komórkowym. Pasażerowie mogą 
nabywać je w dowolnym miejscu i czasie, 
bez potrzeby stania w kolejkach, odliczania 
drobnych czy szukania otwartego punktu 
sprzedaży. Z tego rozwiązania można korzy-
stać także w kilkudziesięciu innych miastach 
na terenie całej Polski, m.in. w Łodzi, Bia-
łymstoku, Krakowie, Lublinie i Warszawie.

Aby nabyć bilet wystarczy uruchomić 
mPay w komórce, a następnie wybrać 
Trójmiasto (MZKZG) i potrzebny bilet.                                 
W kolejnym kroku należy wybrać jedną                     
z dostępnych metod płatności kartą, np. 
mPay Wallet Masterpas i potwierdzić zakup 

ustalonym przez siebie kodem PIN. Pasa-
żerowie mogą też płacić za bilety środkami, 
którymi wcześniej zasilili swoją elektronicz-
ną portmonetkę (np. zwykłym przelewam 
bankowym). Taki sposób płatności nie jest 
jednak objęty aktualną promocją.

Wszystkie zakupione bilety zostają au-
tomatycznie zapisane w aplikacji. Podczas 
kontroli wystarczy wejść do zakładki „Kontro-
la biletów”, wybrać aktywny bilet i okazać go 
kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, 
gdy telefon nie ma połączenia z Internetem.

Aplikacja mPay jest darmowa. Żeby ją 
pobrać, wystarczy w dedykowanym skle-
pie z aplikacjami wpisać „mPay płatności 
mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w 
przeglądarce internetowej telefonu adresu 
www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego 
uruchomienia aplikacja przeprowadza 
użytkownika przez krótki proces rejestracji.

Pełny regulamin promocji jest dostępny 
na stronie www.mpay.pl, a ze szczegółową 
instrukcją korzystania z aplikacji i uczestnic-
twa promocji można zapoznać się na stronie 
www.mpaybilety.pl.

Bilety metropolitalne za złotówkę

Wzmożony ruch rowerowy w dużych 
miastach to zjawisko stosunkowo nowe, 
budzące w najlepszym razie niechęć 
wśród kierowców. Wszyscy musimy się 
oswoić z nowymi rozwiązaniami, takimi 
jak kontraruch na drogach jednokierun-
kowych czy wyznaczone pasy dla rowe-
rów, którymi mogą się poruszać odwrot-
nie niż wskazany kierunek jazdy. Ostatnio 
takie rozwiązania zostały wprowadzone 
na ul.: Starowiejskiej, Abrahama, Zyg-
munta Augusta, Mściwoja i Zgody.

Celem zmian jest zapewnienie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego wszystkim jego 
użytkownikom i promowanie komunikacji ro-
werowej jako tańszej i lepszej alternatywy dla 

aut, z poszanowaniem interesów wszystkich 
użytkowników dróg. Gdyńskie rozwiązania 
nawiązują nie tylko do miast zachodnich, 
ale przede wszystkim do dobrych praktyk 
polskich miast takich jak Gdańsk, Radom, 
Kraków czy Jaworzno. To właśnie Gdynia                  
i Jaworzno okazały się najlepsze w kategorii 
mobilność zrównoważona w ogólnopolskim 
konkursie ECO-MIASTO. Jury doceniło 
realizowaną od lat przez Gdynię spójną 
i kompleksową politykę zrównoważonej 
mobilności miejskiej. Gdynia od kilku lat 
konsekwentnie zdobywała wyróżnienia                             
w tym plebiscycie (2014, 2015, 2016),                    
a w tym roku w nim zwyciężyła.

Pod prąd? Korzyści dla wszystkich
Remont głównej ulicy dzielnicy Dąbro-

wa dobiega końca. Trwają jeszcze drobne 
prace porządkowe, ale przywrócona już 
została stała organizacja ruchu i standar-
dowa obsługa przystanków komunikacji 
miejskiej.

Remont, który rozpoczął się pod koniec 
października, obejmował wymianę konstruk-
cji jezdni oraz krawężników. Prace prowa-
dzone były na odcinku o długości około 750 
m od ul. Leśna Polana w kierunku centrum.  
Całkowita wartość remontu to 3 840 tys. zł.

To druga ważna inwestycja drogowa                 
w tym roku w gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa. 
Latem przebudowano najważniejsze skrzy-
żowanie ulic Nowowiczlińskiej i Rdestowej. 
Pojawienie się nowego lewoskrętu w ulicę 
Rdestową nie tylko poprawiło komfort 
wszystkich kierowców i pieszych, ale rów-
nież ich bezpieczeństwo.

Rdestowa gotowa

Greenway Infrastructure Poland otwie-
ra właśnie nowy rozdział rozwoju elektro-
mobilności w Polsce. 15 grudnia w Po-
morskim Parku Naukowo Technologicz-
nym Gdynia uroczyście rozpoczęto nowy 
projekt, współfinansowany ze środków 
unijnych, o nazwie NCE-AdvancedEvNet. 
Jego celem jest rozbudowa sieci łado-
wania aut elektrycznych w miastach i na 
głównych trasach krajowych. W ramach 
tego projektu Greenway Infrastructure 
Poland będzie współpracować z Gdynią.

– Kiedy otrzymaliśmy w tym roku kolej-
ne dofinansowanie unijne na rozwój sieci 
ładowania samochodów elektrycznych w 
Polsce, było jasne, że wystartujemy z Gdyni, 
szczególnie że ta odsłona projektu jest także 
poświęcona współpracy z samorządami. W 
Gdyni jest też siedziba naszej spółki, a samo 
miasto mocno stawia na rozwój ekologicz-
nego transportu – mówi Rafał Czyżewski, 
prezes Greenway Infrastructure Poland, 
firmy mającej swoją siedzibę w PPNT.

Kolejny projekt unijny, którego uruchomie-
nie właśnie ogłasza spółka, ma objąć główne 
korytarze transportowe kraju, a równocze-
śnie wzmocnić sieć w dużych ośrodkach 
miejskich. W ramach projektu zagęszczona 
zostanie sieć w tej chwili budowana przez 
Greenway – spółka zainstaluje 60 dodatko-
wych stacji szybkiego ładowania o mocy 50 
kW. Dodatkowo powstaną pierwsze w Pol-

sce ultraszybkie stacje ładowania (o mocy 
do 350 kW). Kolejnym elementem projektu 
jest wybudowanie 50 ładowarek półszybkich 
(do mocy 22 kW), które zainstalowane zo-
staną w węzłach przesiadkowych wybranych 
polskich miast.

Kwota dofinansowania w ramach projektu 
NCE-AdvancedEvNet wynosi 6 mln euro. 
Projekt ma zostać zrealizowany do połowy 
2020.

Zgodnie z podpisanym listem o współpra-
cy, Gdynia i Greenway będą współpracowały 
w obszarze elektromobilności. W tym celu 
zapewnione zostaną miejsca do instalacji 
ładowarek na parkingach przy punktach 
przesiadkowych należących do miasta. 
Pozwolą one na naładowanie auta zapar-
kowanego przy węźle przesiadkowym, gdy 
jego właściciel przesiada się do komunikacji 
miejskiej.

Łącznie dzięki współpracy Gdynia zyska 
5 punktów półszybkiego ładowania sfinan-
sowanych przez Greenway Infastructure Po-
land w ramach środków z unijnego projektu 
Connecting Europe Facility. Powstaną one 
w węźle przesiadkowym Gdynia Karwiny (3 
sztuki) oraz węźle przesiadkowym Gdynia 
Chylonia (2 sztuki). Spółka zamierza również 
zainstalować szybką ładowarkę ładującą 
mocą do 50 kW przy jednym z centrów 
handlowych zlokalizowanych w Gdyni (ul. 
Kcyńska).

Stacje ładowania aut elektrycznych                         
lada moment w mieście

Dzielnicowi z Redłowa i Śródmieścia 
patrolują już miasto nowymi Hyundaiami 
i20. Radiowozy zostały sfinansowane                  
w ramach sponsoringu samorządowego, 
na który Gdynia przeznaczyła 48 tys. zł.

- W Gdyni jest 42 dzielnicowych, a teren 
rozległy, dlatego zakup małych samocho-
dów, które zmieszczą się wszędzie, jest 
bardzo dobrym pomysłem – mówi asp. szt. 
Jarosław Biały naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. 
- Razem z Hyundaiami i20 mamy łącznie 6 
aut dla dzielnicowych – dodaje.

Nie jest to pierwszy zakup sfinansowany 
w ramach dotacji z samorządu. W latach 
ubiegłych gdyńscy policjanci otrzymali w ten 
sposób cztery Ople Corsy.

Gdyńscy policjanci           
w nowych radiowozach

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

Biblioteka KFK
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Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 
2) zaprasza osoby niepracujące powyżej 
30. roku życia do udziału w projekcie 
„Horyzont Zawodowy”.

W ramach projektu: wsparcie doradców 
zawodowych w doborze szkolenia zawodo-
wego do indywidualnych potrzeb każdego 
uczestnika, płatne staże zawodowe, pomoc 
pośrednika przy poszukiwaniu zatrudnienia, 
warsztaty podnoszące kompetencje społecz-
no-zawodowe.

W celu zgłoszenia się do projektu należy 
wypełnić formularz dostępny na stronie 
internetowej http://fundacjagospodarcza.pl/
horyzont.html i złożyć go bezpośrednio lub 
za pośrednictwem poczty w biurze projektu:

Fundacja Gospodarcza, pokój 108
ul. Olimpijska 2, 
81-538 Gdynia
Wszelkie dodatkowe informacje o projek-

cie pod nr tel. 58 662 42 37. 
Projekt realizowany jest w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy, 
Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy. Fundacja 
Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Part-
nerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. 

Projekt skierowany jest do 80 osób 

pozostających bez pracy tj. bezrobotnych 
i biernych zawodowo z woj. pomorskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób                           
z powiatu wejherowskiego i osób z powiatu 
puckiego, należących co najmniej do jednej 
z grup:  
- osoby w wieku 50 lat i więcej,  
- kobiety,  
- osoby z niepełnosprawnościami,  
- osoby długotrwale bezrobotne,  
- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Budżet projektu to 1.119.360,00 zł,              
w tym budżet dla Fundacji Gospodarczej - 
1.045.320,00 zł. 

Projekt realizowany do 30.09.2018 r. 

Horyzont zawodowy

Propozycje Centrum Integracja Gdynia
Centrum Integracja Gdynia (ul. Trau-

gutta 2) w ramach aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnością zaprasza 
do skorzystania z oferty poniższych 
projektów:

- „Projekt Zdobywam Pracę!”, którego 
głównym celem jest aktywizacja zawodowa 
osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zaplanowano m.in. 
warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji 
zawodowej, spotkania aktywnego poszuki-
wania pracy, spotkania z pracodawcami.

 - „Sprawni w pracy 2017”, którego 
głównym celem jest pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością w znalezieniu pracy odpo-
wiadającej ich możliwościom i wykształceniu.

Projekty są współfinansowane ze środków 
PFRON i będą realizowane do 31.03.2018 r. 

- „Informator Integracji”, którego 
głównym celem jest zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji i 
specjalistycznych usług i porad. Wsparcie 
jest bezpłatne i realizowane poprzez: po-
radnictwo socjalne, wsparcie psychologa, 
indywidualne konsultacje prawnika.

Projekt współfinansowany jest ze  środ-
ków PFRON i będzie realizowany do 
31.12.2017 r.

 Zgłoszenia osobiste w ramach rekrutacji 
do powyższych projektów możliwe są w dni 
powszednie w godz. 8.00 - 16.00, tel. 505 
606 776 lub mailowo na adres: gdynia@
integracja.org.  

W ięce j  i n fo rmac j i  na  s t ronach :                            
www.integracja.org, www.niepelnosprawni.
pl, www.sprawniwpracy.pl.

Odbiór RTV i AGD
Komunalny Związek Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” przypomina o możliwo-
ści bezpłatnego odbioru bezpośrednio 
z domów i mieszkań dużego sprzętu RTV 
oraz AGD (elektroodpadów). 

Zgłoszenia: tel. 58 624 66 11 od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz za 
pomocą formularza dostępnego na stronie 
www.kzg.pl. 

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. 

Pomagają w załatwieniu spraw w urzę-
dach i instytucjach publicznych. Przyjmują 
również skargi dotyczące łamania prawa 
w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych 
i firmach. Tel. 793 663 703.

Bezpłatne porady

Zajęcia                             
z języka niemieckiego

Towarzystwo Polsko-Niemieckie             
w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia 
z języka niemieckiego dla młodzieży               
i dorosłych na wszystkich poziomach 
zaawansowania. 

Zapisy drogą mailową: e-mail: tpngdy-
nia@op.pl, www.tpngdynia.pl lub tel. 513 37 
46 46 , od 4.01 do 1.02.2018, w poniedziałki 
i czwartki w godz. 10.00-11.30

Zapisy w siedzibie towarzystwa, ul. Mści-
woja 9c/3, odbędą się 25.01.2018 r. w godz. 
16.30-18.00.

Liczba miejsc ograniczona!

Wspierają i aktywizują osoby poszuku-
jące zatrudnienia. U nich szkolą się i uczą 
praktycznych zajęć pod okiem trenerów 
czy instruktorów. Mowa o Centrum Inte-
gracji Społecznej w Gdyni, które świętuje 
pierwszą rocznicę działalności, mając na 
koncie już sporo sukcesów.

Centrum Integracji Społecznej działa                  
w Gdyni od roku. Utworzyło je Gdańskie 
Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta wraz z miastem. Mieści się ono przy 
ul. Energetyków 13 A, w części budynku po 
byłej szkole. Pomaga osobom bezrobotnym 
w znalezieniu pracy i poprawie sytuacji 
materialnej. Jest jednym z czterech filarów 
gdyńskiego Programu Aktywizacji Społecz-
no–Zawodowej „Pracownia”, którego liderem 
jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

– Nasza oferta przygotowana jest dla 
osób długotrwale bezrobotnych, ale tak-

że dla osób stawiających na rynku pracy 
dopiero pierwsze kroki – mówi Grażyna 
Truchanowicz, dyrektor Centrum Integracji 
Społecznej w Gdyni.

Z okazji pierwszych urodzin odbyło się 
spotkanie, na którym podsumowano do-
tychczasowe działania Centrum Integracji 
Społecznej. Na jego koncie jest już sporo 
sukcesów. Przez ten czas w zajęciach,                   
w ramach projektu „Pracownia”, skorzysta-
ło 57 osób, a wśród nich: 16 osób nie ma 
jeszcze skończonych 30 lat, a 23 osoby są 
wieku ponad 55 lat. Ponadto 13 uczestników 
znalazło zatrudnienie i podjęło już pracę,                              
a 9 osób ukończyło szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. Obecnie grupa 
osób korzystających z zajęć liczy 28 osób. 
Wszystkie są na dobrej drodze, aby wkrótce 
rozwiązać problem bezrobocia i zmienić 
swoją osobistą sytuację – znaleźć miejsce 

zatrudnienia.
CIS prowadzi program aktywizujący oso-

by szukające pracy. Bezrobotni, w jego ra-
mach, szkolą się i uczą praktycznych zajęć. 
Niektórzy biorą także udział w warsztatach 
społecznych oraz praktykach u pracodaw-
ców. Mogą zatem liczyć na szerokie wspar-
cie i specjalistyczną pomoc w rozwiązaniu 
problemu bezrobocia.

Osoby poszukujące zatrudnienia mogą 
zostać przyjęte na zajęcia w CIS-ie za po-
średnictwem pracowników socjalnych lub 
Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy kandydat 
spotyka się z ekspertami, którzy decydują                                                        
o zakwalifikowaniu do określonej ścieżki. 
Obok gdyńskiej placówki CIS, w projekcie 
uczestniczą Laboratorium Innowacji Spo-
łecznych, Fundacja Gospodarcza oraz 
Centrum Integracja Gdynia. Projekt będzie 
realizowany do września 2022 roku.

Centrum Integracji Społecznej podsumowało rok działalności

Fundacja Gospodarcza zaprasza                     
w styczniu 2018 r. na:

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

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

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

4. Noworoczne postanowienia, jak je 
realizować:  12.01.2018, godz. 9.00-13.00/
bezpłatne

5. Podstawy edytora tekstu WORD: 17-

18.01.2018, godz. 9.00-13.00/bezpłatne
6.  Strategia market ingowa:  18-

19.01.2018, godz. 9.00-13.00/bezpłatne
7. Program MS PowerPoint dla począt-

kujących: 24-25.01.2018, godz. 9.00-13.00/
bezpłatne

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

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

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

Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów 
jest współfinansowany ze środków Gdyni.

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

***
Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica 

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

- nauki pływania - doskonalenia technik 
pływackich,

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

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

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

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

***
Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziew-

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

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

***
UKS Dwójka przy Zespole Szkół Ogól-

nokształcących nr 2 (ul. Wolności 22 B) 
zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

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

– piłka koszykowa: poniedziałek w godz. 
15.20-16.50,  środa w godz. 15.20-16.50,

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

– tenis stołowy: poniedziałek w godz. 
15.20-16.50, czwartek w godz. 15.20-16.50.

Informacje tel. 668 825 658
***

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

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

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

***
Zespół Sportowych Szkół Ogólno-

kształcących (ul. Władysława IV 54) 
zaprasza na bezpłatne dodatkowe zajęcia              
z koszykówki chłopców w ramach projektu 
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki 
(SMOK). Zajęcia odbywają się w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych w następu-
jących terminach: kl. IV: wt. 17.00 - 18.30 
(mała sala), sob. 10.00 - 11.30 (duża sala), 

kl. V: pt. 18.30 - 20.00 (mała sala), sob. 8.30 
- 10.00 (duża sala), kl. VI: pt. 15.30 - 17.00 
(mała sala), sob. 8.30 - 10.00 (duża sala).
Prowadzący: kl. IV i V: Jakub Sztejnwald, 
kl. VI: Michalina Maliszewska.

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

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

***
UKS Omega i Szkoła Podstawowa 

nr 52, ul. Okrzei 6, zaprasza na bezpłatne 
zajęcia:

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

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

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

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

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

trwa nabór na zajęcia Kung fu, Kickboxingu, 
Samoobrony.

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

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

Zapisy sportowe

Zawodnicy sekcji pływackiej KS Del-
fin zwyciężyli klasyfikację medalową 
podczas najważniejszej imprezy roku 
w naszym województwie - Zimowych 
Mistrzostw Województwa Pomorskiego.

Podopieczni trenera Przemysława Czo-
ków wielokrotnie zwyciężali oraz poprawiali 
rekordy okręgu. W sumie zdobyli 24 medale.

Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji 
OPEN został Michał Urbański, który był 
bezkonkurencyjny w kraulowych konkuren-
cjach 100 m, 200 m, 400 m i 800 m. 

3. miejsce zajął Damian Partyka za 
wartościowe wyniki na 50 m, 100 m stylem 
klasycznym gdzie zwyciężał oraz 100 m 
stylem zmiennym, gdzie zajął 2 miejsce.

W klasyfikacji końcowej wśród juniorów 
15-letnich najlepszy okazał się Wojtek 
Boboryk, który był 2. na 200 m, 400 m 
stylem zmiennym oraz 3. na 50 m stylem 
grzbietowym.

Wśród młodzików 12-letnich najwar-
tościowsze wyniki uzyskał Adam Zdy-
bel, który poprawił rekordy województwa 
pomorskiego na wszystkich dystansach                               
w stylu dowolnym 50 m, 100 m, 200 m, 400 
m i 1500 m.

Na najwyższym stopniu podium we 
wszystkich konkurencjach stylu grzbietowe-
go stawał Piotr Błański.

Bezkonkurencyjne były męskie sztafety 
4x100 m stylem dowolnym i zmiennym, które 
wyraźnie wygrywały swoje wyścigi.

Oprócz wymienionych osób na podium 
jeszcze stawali Kacper Bielski - 3. miejsce 
na 100 m i 200 m stylem dowolnym oraz 
Szymon Romaniec - 2. miejsce 50 m, 100 
m stylem grzbietowym, 50 m stylem motyl-
kowym, 3. miejsce 50 m stylem dowolnym.

***
Szymon Leszega z sukcesami repre-

zentował Polskę w Zawodach Krajów 
Europy Środkowej, które odbyły się na 
pływalni 50 metrowej w rumuńskiej miej-
scowości Targoviste.

Zawodnik trenera Przemysława Czoków 
zwyciężał wraz z kolegami z drużyny w szta-
fetach 4x100 i 4x200 m stylem dowolnym,          
a na 4x100 m stylem zmiennym zajął 2 miej-
sce ustępując tylko reprezentacji Węgier. 

W indywidualnym starcie na 100 m stylem 
dowolnym otarł się o podium zajmując 4. 
miejsce z nowym rekordem życiowym 52,44.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli 
Węgrzy przed Polską i Rumunią.

Więcej na profilu FB Delfin Gdynia.
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-

cesów.

Sukcesy pływaków Delfina

9 grudnia w Gdyni odbył się 7 turniej 
Dragons Arena. Brało w nim udział około 
80 zawodników z Gdyni, Gdańska, Rumi, 
Trąbek Wielkich. 

Turniej składał się z różnych konkurencji                                                                            
i stopni zaawansowania. Była to także oka-
zja do wykazania się swoimi umiejętnościa-
mi i zaprezentowania różnych stylów walki. 

Ostatnią konkurencją było zdobycie 
Grand Champion, w której  I miejsce zdobył 
Maksymilian Murszewski z Shaolin Kung 
fu Gdynia. II miejsce zdobył Bartosz Choj-
nacki z Sonkei karate Gdańsk zaś III miejsce 
- Błażej Krause z WHKD Gdynia Karwiny. 

Gratulujemy!

Zdobywcy medali turnieju Dragons Arena

Znany w Gdyni z działalności społecz-
nej dr Jarosław Kłodziński zaprasza do 
współpracy.

Jeżeli jesteś nauczycielem, trenerem, 
instruktorem i możesz poświęcić 2 h w jedną 
sobotę miesiąca dla dzieci, młodzieży lub 
seniorów w celu prowadzenia zajęć sporto-
wych napisz zgłoszenie na e-mail klodzinski.
jaroslaw@wp.pl lub zadzwoń 601 65 88 12.

Udział uczestników jest bezpłatny. 
Zajęcia odbywać się będą na Obłużu.

Poszukiwani trenerzy - 
wolontariusze

Trzy dni efektownych pokazów lotni-
czych, wystawa statyczna na lotnisku w 
Kosakowie oraz dwa razy więcej samolo-
tów, w tym również maszyn bojowych - to 
tylko część atrakcji, które wzbogacą przy-
szłoroczną edycję Gdynia AEROBALTIC 
2018 powered by LOTOS-Air BP. 

W dniach 17-19 sierpnia 2018 roku niebo 
nad Gdynią ponownie opanują najlepsi piloci 
akrobacyjni. Organizatorzy, zachęceni suk-
cesem pokazów lotniczych, które odbyły się 
w sierpniu 2017 roku, zapowiadają rozsze-
rzenie formuły imprezy.

Odpowiedzią na oczekiwania publiczności 
będzie m.in. wystawa statyczna na lotnisku 
Gdynia-Kosakowo. Tam będzie można nie 
tylko obejrzeć moment startu i lądowania 
załóg, ale także obejrzeć samoloty z bliska 
oraz porozmawiać z pilotami. 

Wyróżnikiem gdyńskich pokazów są efek-
ty świetlne podczas nocnych przelotów nad 
wodami Zatoki Gdańskiej, jednak jednym 
z bardziej oczekiwanych przy podobnych 
pokazach momentów są demonstracje moż-
liwości maszyn bojowych.

Więcej na: www.aerobaltic.pl.

Aerobaltic 2018 w Gdyni
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Prezes Iwona Kondracka Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta 
Gdyni pragnie przekazać serdeczne podzię-
kowania płynące prosto z serca, za pomoc i 
wsparcie w zorganizowaniu dni honorowych 
dawców krwi w 2017 r. 

Podziękowania otrzymują:
Anna Stopka, Marcin Wendt, Marek 

Sobieniak, Magdalena Kondracka, Maciej 
Wołk-Karaczewski, Bartosz Wołk-Karaczew-
ski, Michał Białek, Hotel Nadmorski, Hotel 
Marriott, Dom Marynarza, Hotel Mercury, 
Restauracja El-Greco, Anker Gdynia, cu-
kiernia Delicje, Justynka, Pączuś, Mariolka,  
firmy: Invest Sarko-Gdynia, Vistal Gdynia, 
Dalmor Gdynia, Sanipor Gdynia, Radmor 
Gdynia, Społem PSS Gdynia, Alccon Gdy-

nia, Chipolbrok Gdynia, Coca-cola Gdynia, 
Tesco Dąbrowa, PEWIK Gdynia.

***
Zarząd  Stowarzyszenia Osób z Wadą 

Słuchu CISZA składa serdeczne podzięko-
wania: Centrum Handlowemu Klif w Gdyni, 
Przedszkolu nr 49 w Gdyni, Brico Marche w 
Galerii Szperk, Zarządowi Morskiemu Portu 
Gdynia S.A. za umożliwienie zorganizowania 
kiermaszy prac uczestników WTZ przy Sto-
warzyszeniu Osób z Wadą Słuchu CISZA. 

Adamowi Meller Prezesowi Zarządu Dy-
rektorowi Naczelnemu Portu GdyniaS.A. - za 
udostępienie sali na oraganizacje spotkania 
wigilijnego dla 164 osób niepełnopsrawnych 
oraz wsparcie finansowe. Prezesowi ZO 
Wybrzeże SI P. Edmundowi Labudzie - za 

wsparcie finansowe w organizacji wigilii. 
Panu Wojtkowi za ufundowanie kosmety-
ków, Hurtowni Dami - za zasponsorowanie 
zabawek.

***
Organizacja Międzyzakładowej NSZZ So-

lidarność w Urzędzie Miasta Gdyni, składa 
podziękowania osobom uczestniczącym w 
zapalaniu zniczy przy urzędzie 17 grudnia o 
godzinie 4.00 rano, w związku z obchodami 
uroczystości Grudnia`70. Podziękowania 
składamy: Natalii Kamińskiej z Gimna-
zjum Jezuitów w Gdyni, Aldonie Czyżyk 
z Poczty Polskiej, Mateuszowi Kreftowi z 
FirmyFervens, Zbigniewowi Kamińskiemu 
z OPEC.

Podziękowania

Sklep charytatywny „Z głębokiej szu-
flady” (ul. Świętojańska 36) prowadzi 
zbiórkę rzeczy, które mogą się jeszcze 
przydać innym (m.in. elementy wyposaże-
nia wnętrz, dekoracje, ozdoby świąteczne, 
obrusy, odzież, książki i zabawki).

Dochód przeznaczony na działania Klubu 
Młodzieżowego FLY, regularne korepetycje           
i zajęcia lekcyjne dla młodzieży z niezamoż-
nych rodzin.

Zbiórka rzeczy w sklepie 
charytatywnym

Wprowadź w życie postanowienia 
noworoczne i niezależnie od wieku czy 
sprawności fizycznej weź udział w bez-
płatnych zajęciach w ramach Gdyńskiego 
Poruszenia.

Treningi odbywają się od poniedziałku 
do niedzieli (z wyjątkiem przerwy świątecz-
no-noworocznej) w obiektach Gdyńskiego 
Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9.               
W programie Gdyńskiego Poruszenia można 
znaleźć m.in.: pilates, zumbę, fitness, indoor 
cycling, nordic walking, zajęcia dla dzieci, 
seniorów oraz osób niepełnosprawnych 
ruchowo.

Każdy gdynianin może sprawdzić, jaki 
rodzaj wysiłku fizycznego odpowiada mu 
najbardziej. Wystarczy wygodnie się ubrać 

i wyjść z domu. Należy pamiętać, że ak-
tywność fizyczna jest jednym z najważniej-
szych czynników, które decydują o naszym 
zdrowiu. Wpływa pozytywnie na samopo-
czucie, jest doskonałym remedium na stres                           
i napięcie, pozwala spalić kalorie i uzupełnić 
poziom endorfin.

W ramach Gdyńskiego Poruszenia GCS 
przygotowało aż 14 zajęć sportowych skiero-
wanych do wszystkich miłośników aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu:

- Fitness dla Seniora – poniedziałki, godz. 
11.30;

- Pilates – poniedziałki, godz. 18.00                     
i 19.00;

- Joga dla Seniora – wtorki, godz. 15.00;
- Zajęcia dla Kobiet w Ciąży – wtorki, 

godz. 17.30;
- Joga – wtorki, godz. 18.00;
- Pilates dla Seniora – środy, godz. 10.00;
- Indoor Cycling – środy, godz. 16.30; 

piątki, godz. 19.00;
- Zumba – środy, godz. 17.45;
- Nordic Walking – środy, godz. 19.00;
- Mama, Tata i Ja – czwartki, godz. 10.00;
- Zumba dla Dzieci – soboty, godz. 9.30;
- Zumba dla Seniora – soboty; godz. 

10.30;
- Zajęcia sportowe dla niepełnospraw-

nych ruchowo – niedziele, godz. 13.00;
- Dziecko i Jego Świat – niedziele, godz. 

17.00.
Więcej informacji na stronie: www.gdy-

niasport.pl.

Gdyńskie poruszenie dla dorosłych

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.
***

Stowarzyszenie Wspomagania Roz-
woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym 
zaprasza dzieci:

- w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na 
co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuń-
czo-wychowawczo-dydaktyczne do Przed-

szkola nr 7, ul. Władysława IV 56,  tel. 58 620 
01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałek 
i wtorek w godzinach 15.00-17.30 oraz od 
środy do piątku w godzinach 15.00-17.00. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

***
Przedszkole „Przystań Szkraba”                  

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

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

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

Dla najmłodszych i trochę starszych

W dniach 2-3.12.2017 r w Spale odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Pięcioboju no-
woczesnym w kategorii junior młodszy.

W zawodach startował zawodnik klubu 
„Gromik” Gdynia Eryk Bąbel, który zajął                 
1 miejsce i został  Mistrzem  Polski  w trójboju 
nowoczesnym chłopców do lat 14.

Gratulujemy!

Sukces młodego 
pięcioboisty

W Miejskim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego odebrano zmodernizowa-
ny system monitoringu. Wymieniono 
dziewięć kamer, analogowe zastąpiono 
nowymi kamerami full HD. Do tego,             
w punktach już istniejących, doszły 
dwa nowe urządzenia 360-stopniowe i 
jedna kamera panoramiczna na dachu 
InfoBoxu.

Nowe kamery z 360-stopniowym kątem 
rejestracji obrazu zainstalowano przy skrzy-
żowaniu ulicy Świętojańskiej ze skwerem 
Kościuszki oraz al. Marsz. Piłsudskiego                  
z ulicą Świętojańską. Natomiast kamery VGA 
na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej z Sę-
dzickiego, na placu Konstytucji i na bulwarze 
Nadmorskim zastąpiono nowymi, cyfrowymi.

- Kamery poprzez zwiększoną roz-
dzielczość poprawiają szczegóły w trakcie 
przeglądania rejonu, posiadają szerszy kąt 
widzenia, mają lepsze parametry obrazu, 

szczególnie w nocy – podkreśla Wojciech 
Moraczyński, inspektor w Wydziale Zarzą-
dzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Skrzyżowania ulicy Świętojańskiej ze 
skwerem Kościuszki pilnuje kamera 4k 
umieszczona na dachu InfoBoxu. Ma ona 
czterokrotnie wyższą rozdzielczość niż stan-
dardowe kamery full HD. Będzie używana 
przede wszystkim do monitorowania imprez 
masowych, których w tej okolicy nie brakuje.

Do obrazu z kamer umieszczonych                    
w centrum monitoringu ma wgląd straż 
miejska, straż pożarna i policja. W tej chwili 
bezpieczeństwa mieszkańców pilnuje 141 
kamer.

Jesteś świadkiem przestępstwa lub alar-
mujących zdarzeń? Zgłoś to do Miejskiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod 
numer 112 lub Straży Pożarnej 998; Pogo-
towia Ratunkowego 999, Policji 997, Straż 
Miejskiej 986.

Cyfrowe oko na Gdynię

Daj rzeczy drugie życie
Fundacja Zmian Społecznych „Kre-

atywni” prowadząca Centrum Aktywnego 
Mieszkańca prowadzi stałą akcję społecz-
ną „Daj rzeczy drugie życie”. 

Akcja ta cieszy się coraz większą popular-
nością. Do Centrum, mieszczącego się przy 
ulicy Opata Hackiego 17A w Chyloni, każdy 
może przynieść niepotrzebne mu już ubrania, 
zabawki, książki i niemal wszystkie rzeczy, 
które mogą przydać się komuś innemu. 
Jedynym warunkiem jest to, że przedmioty 
nie mogą być zniszczone. Rzeczy można 
przynieść, ale również można coś dla siebie 
wybrać i zabrać ze sobą do domu. 

Centrum Aktywnego Mieszkańca działa 
przy wsparciu finansowym miasta.

Więcej na www.kreatywni.ngo
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Dotacje z budżetu miasta na zabytki
informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r.,                          
w terminie do 10 stycznia 2018 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach admini-
stracyjnych Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje 
oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki 
pod hasłem „dotacje”. Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, tel. 58 66 88 343.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na III piętrze przy pok. 340, wykazów nieruchomości stanowiących załącznik do Zarządzenia:
1. nr 7138/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nie-
ruchomości położonej przy ul. Spokojnej 53 o  pow. 158 m², obejmującej część działki nr 3596 
obręb 0019 Mały Kack, część działki nr 3597 obręb 0019 Mały Kack  przeznaczonej do wydzier-
żawienia na czas nieoznaczony.
2. nr 7140/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieru-
chomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 6 o  pow. 40 m², obejmującej część działki nr 1156 
obręb 0022 Orłowo  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata.
3. nr 7141/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieru-
chomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 6 o  pow. 40 m², obejmującej część działki nr 1156 
obręb 0022 Orłowo  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 13.12.2017 r. do 3.01.2018 r.

RAAI.6740.344.2017.AW - 124/ul.uzbr. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 
11 d f ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U.                                   
z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia że na wniosek nr 153436/2017 z 6.12.2017r. Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta 
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka jako zarządcy drogi, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie  zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.119.2015.AW-124/ulica z 10.07.2017 r., o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Kmdr. Przybyszewskiego do 
skrzyżowania z ul. M. Mireckiego w Gdyni wraz z przebudową: sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej nn 0,4kV i oświetleniowej” na działkach 
o następujących numerach ewidencyjnych: 111*, 120*,124*,125*, 133, 105, 126, 118, 70, 116, 119, 110, 76, 66, 106, 131, 112 obr. Grabówek 0015
* - działki na których zatwierdzono projekty podziału w części dotyczącej: 
1) zmiany linii rozgraniczających pasa drogowego, 
2) objęciem projektem podziału działek nr 106, 105, 70 obr. Grabówek 0015.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym pokój 321, tel. 58 66 88 408.

Dyrektor X                                       
Liceum Ogólnokształcącego 

poszukuje kandydatów na stanowiska do-
zorcy i sprzątaczki. 
CV można składać w sekretariacie szkoły 
przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na 
adres xlogdynia@gmail.com

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku 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.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia,
-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Space-
rowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 12.01.2018 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa                  
w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1, 
ul. Wiczlińska 93

zatrudni nauczyciela wspomagającego 
z uprawnieniami na pełen etat. CV i list 
motywacyjny należy składać w sekretariacie 
szkoły lub przesłać na adres e-mail: 
spnr37gdynia@op.pl.
Mile widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 7143/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.12.2017 r.) 
położonej w Gdyni przy ul. Starogardzkiej, oznaczonej jako część działki nr 2297 obręb 0010 
Chylonia o powierzchni 40 m², zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00017303/4, przezna-
czonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności w zakresie naprawy sprzętu AGD i konserwacji maszyn.                                                                     
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 14.12.2017 r.

Dyrektor Zespołu                            
Szkolno – Przedszkolnego nr 4

(Szkoła Podstawowa nr 46, Przedszkole 
nr 57) ul. Chwaszczyńska 26, zatrudni pra-
cownika na stanowisku specjalisty ds. ka-
drowych i administracyjnych w wymiarze 
pełnego etatu. Szczegóły w BIP na stronie 
internetowej szkoły: www.zsp4gdynia@gma-
il.com, e-mail: www.zsp4gdynia@gmail.com.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43

ul. Porębskiego 21
zatrudni sprzątaczkę na umowę o pracę na 
czas określony wymiarze czasu pracy – 0,5 
etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie 
szkoły  do  5.01.2018 r. w godz. 8.00 - 15.00.
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Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Referat Relacji z Mediami. 
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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.
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.......................................................................... 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
Oddział Morski PTTK w Gdyni za-

prasza w poniedziałek 8 stycznia 2018 r.                         
o godz. 17.00 do Instytutu Oceanografii UG 
w Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 46, aula 
„0”) na prelekcję prof. dr. hab. Tadeusza 
Palmowskiego pt. „Rio Solimoes”, część 
II. Prelekcja bogato ilustrowana. 

Wstęp wolny.
***

Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M 
PTTK Gdynia zaprasza:

- w niedzielę 7 stycznia 2018 r. na 
spotkanie noworoczne krajoznawców                                              
w Muzeum „Pod Dębową Górą” w Kazimie-
rzu k. Rumi.

Przejście piesze 6 km - od cmentarza 
Pierwoszyno przez leśniczówkę do Kazi-
mierza.

Zbiórka o godz. 10.10, plac Kaszubski, 
przystanek ZKM, ul. Jana z Kolna.

Odjazd autobusu nr 173 o godz. 10.17.
Powrót do Gdyni ok. godz.16.00.

Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozo-
stali ubezpieczają się we własnym zakresie.

- wtorek  26 grudnia 2017 r. na wyciecz-
kę w drugi dzień Świąt Bożego Narodze-
nia na „szlak zwniętych torów”, na trasie 
Fikakowo – Kacze Buki – Osowa. Długość 
trasy: 10 km. 

Zbiórka o godz.10.00 na przystanku 
ZKM przy ul. Świętojańskiej, róg Traugutta. 
Odjazd trolejbusu nr 29 do Fikakowa o godz 
10.07. Powrót do Gdyni ok. godz. 15.00.
Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali 
ubezpieczają się we własnym zakresie.

Prowadzi Alicja, prezes KK BLIZA.
- w niedzielę 31 grudnia 2017 r. na 

wycieczkę na trasie 10 km od Gdyni Kacze 
Buki przez Górę DONAS do  Wiczlina, gdzie 
pożegnamy stary 2017 rok. 

Zbiórka o godz. 10.50 na przystanku ZKM 
przy ul. Świętojańskiej i ul.Traugutta. Od-
jazd trolejbusu nr 23 o godz. 10.59. Powrót                       
z Wiczlina o godz. 16.00. Członkowie PTTK 
są ubezpieczeni, pozostali ubezpieczają się 
we własnym zakresie.

Prowadzi Alicja, prezes KK.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, ul. Chwaszczyńska 26
zatrudni nauczyciela plastyki w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy po-
koju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki  2827 o pow. 174 m² 
obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do użyczenia, na okres do 1.10.2018 r. 
Wykaz wywieszono na okres od 22.12.2017 r. do 11.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  
położonej przy ul. Architektów (działka nr 1360, nr 1361, nr 1362, część działki nr 1358 obręb 
0022 Orłowo) o pow. 1876 m², jako załącznik do zarządzenia nr 7142/17/VII/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z 18.11.2014 r., przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony –  3 lata                                                                
z przeznaczeniem na składowanie i sprzedaż opału oraz kruszywa bez prawa czynienia nakładów 
trwale związanych z gruntem. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 15.12.2017 r. do 5.01.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Cechowa 22
zatrudni sprzątaczkę. Umowa o pracę, wymiar czasu pracy 3/4 etatu (6 godz. dziennie), w godz. 
od 14.00 do 20.00. Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr tel. 58 625 40 25.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Porębskiego 21
zatrudni na zastępstwo, osobę na stanowisko pomocy kuchennej w pełnym wymiarze godzin. 
Informacje o zakresie prac i warunkach zatrudnienia uzyskać można w szkole u Kierownika Ad-
ministracyjnego lub pod nr tel. 58 625 57 09. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły 
do 5.01.2018 r. 
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24 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym


