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Trwa świętowanie 92. urodzin Gdyni
Chociaż pierwszy tydzień świętowania za nami, gdyńskie 

instytucje kultury i sportu nie zwalniają tempa. W miniony week-
end seniorzy i całe rodziny rozpoczęły świętowanie w Gdynia 
Arenie. Było rodzinnie, tanecznie i kolorowo. 10 lutego 1926 
roku Gdynia otrzymała prawa miejskie. I właśnie tego dnia 
odbędą się oficjalne uroczystości:

– o godz.12.00 oficjalne uroczystości rozpocznie złożenie kwia-
tów pod płytą pomnika Marynarza Polskiego z udziałem władz miasta 
i przedstawicieli gdyńskich instytucji i firm. Uroczystość odbędzie 
się przy honorowej asyście wojskowej.

– godz.17.00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Gdyni 
w Teatrze Miejskim (wstęp na zaproszenia).

Program pozostałych wydarzeń urodzinowych znajduje się na 
3 str. „Ratusza”.

Na zdjęciu tegoroczna urodzinowa pocztówka (załączona do 
bieżącego wydania „Ratusza”). Przedstawia Koszary i Port wojen-
ny na Oksywiu. Fotografia wykonana w 1926 roku przez Romana 
Morawskiego pochodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni.

Mural z przesłaniem w dzielnicy? Nowe 
boisko, plac zabaw lub kawałek terenu 
zielonego do relaksu? A może remont 
chodnika? Możesz wziąć sprawy w swoje 
ręce i sprawić, że najbliższa okolica zmie-
ni się tak, jakby chcieli tego mieszkańcy. 
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić – przyjdź 
na jeden z pięciu gdyńskich maratonów 
pisania wniosków. Na miejscu będzie cze-
kać cały sztab osób gotowych do tego, 
żeby Ci pomóc. Wnioski składać można 
do 28 lutego.

Maratony pisania wniosków to nieod-
łączna część Budżetu Obywatelskiego. To 
pięć spotkań, podczas których mieszkańcy 
mogą dowiedzieć się wszystkiego o tym, jak 
poprawnie przelać swój pomysł na formularz 
wniosku o zgłoszenie projektu do BO. To tym 
samym możliwość konsultacji z urzędnikami 
wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i  jed-
nostek miejskich, które są zaangażowane 
w realizację Budżetu Obywatelskiego.

Harmonogram maratonów pisania wnio-
sków prezentujemy na 2 str. „Ratusza”.

Budżet Obywatelski w Twojej dzielnicy

Zbierają pomysły na Przyjazną Dzielnicę
Festyny, szkolenia, warsztaty, koncer-

ty, kino letnie czy wydarzenia sportowe. 
W dzielnicach może być takich atrakcji 
jeszcze więcej, a wszystko dzięki realiza-
cji konkursu Przyjazna Dzielnica. Każdy 
mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia 
swoich propozycji. Pomysły zbierają 
radni poszczególnych dzielnic.

W tym roku odbędzie się trzecia edycja 
konkursu. Dzielnice mają do rozdyspono-
wania po 25 tys. zł. W skali miasta daje to 
kwotę dodatkowych 550 tys. zł na realiza-
cję w dzielnicach tzw. projektów miękkich. 
Zgłoszenia przyjęte przez Radę Dzielnicy 
zostaną jeszcze poddane pod głosowanie 

równolegle z głosowaniem w Budżecie 
Obywatelskim.

– To dodatkowe środki do wykorzystania 
w dzielnicach. Przeznaczone są wprost na 
organizację wydarzeń integrujących miesz-
kańców i to oni sami zadecydują jakie to 
będą wydarzenia, bo najlepiej wiedzą czego 
potrzebują. Nie ograniczamy, czy będą to 
wydarzenia jednodniowe, całoroczne czy 
dwuletnie. – mówi Michał Guć, wiceprezy-
dent Gdyni ds. innowacji.

W tym konkursie każda dzielnica wygry-
wa. Mieszkańcy w głosowaniu przyznają 
projektom punkty. 

Więcej na 2 str. „Ratusza”.

Znamy hasło i założenia 
Gdynia Design Days 2018

Chociaż współcześnie kojarzy się 
głównie z krytycznym błędem sprzętu 
elektronicznego, to w tym przypadku cho-
dzi o coś szerszego – wędrówkę, tułaczkę, 
nieporozumienia, a nawet o frustrację. 
„Error” to hasło i motyw przewodni te-
gorocznych Gdynia Design Days, które 
odbędą się od 6 do 15 lipca. 

Organizatorzy odsłaniają karty i zdra-
dzają pierwsze istotne szczegóły dotyczące 
wydarzenia. 

Tym razem organizatorzy Gdynia Design 
Days postawią na hasło „Error” w bardzo 
szerokim kontekście. Młodsze pokolenia 
kojarzą ten motyw ze słynnym niebieskim 
ekranem symbolizującym błąd, ale rada 
programowa festiwalu wskazuje na łacińskie 
korzenie tego słowa, a nawet odwołuje się 
do trudnych relacji międzyludzkich. 

Szykuje się kolejne kilkudniowe święto 
przemyślanych projektów, kreatywności 
i designu w miejskiej przestrzeni. Kontekst, 
w którym zostaną osadzone związane z fe-
stiwalem wydarzenia będzie mocno skłaniał 
się w kierunku pytania o wartość naszych 
potrzeb i określenia priorytetów.

Miłośnicy nowoczesnego designu spotka-
ją się #wGdyni między 6 a 15 lipca.

Informacje na temat zmian w organizacji ruchu w związku z meczem znajdują się na 19 str. „Ratusza”.

R A T U S Z
ISSN 1232-6623

INFORMACJE  RADY  I  PREZYDENTA  GDYNI
9-15 lutego 2018 r. (Nr 1309 rok XXVII)



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1309 Gdynia, 9-15 lutego 2018 r. 

2 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Piotr Kulczycki, właściciel i armator 
STS „Fryderyk Chopin”, twórca cyklu 
„Niebieska Szkoła”, został laureatem 
siódmej edycji Nagrody im. Kapitana 
Leszka Wiktorowicza – wybitnego czło-
wieka morza, budowniczego i wielolet-
niego komendanta „Daru Młodzieży”, 
wychowawcy wielu pokoleń polskich 
marynarzy.

Piotr Kulczycki został nagrodzony za 
stworzenie i realizację „Niebieskiej Szkoły” 
– programu rejsów morskich połączonych 

z nauką szkolną, adresowanego do uczniów 
gimnazjów i liceów, realizowanego na pokła-
dzie żaglowca STS „Fryderyk Chopin”.

Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktoro-
wicza została ustanowiona w celu uhono-
rowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, 
osiągnięć w dziedzinie wychowania morskie-
go młodzieży lub kształtowania świadomości 
morskiej. Ustanowili ją spadkobiercy kpt. ż.w. 
Leszka Wiktorowicza, miasto, Stowarzy-
szenie Bractwo Kaphornowców i Fundacja 
Press Club.

Nagroda im. Kpt. Leszka Wiktorowicza przyznana

24 stycznia o godz. 12.00 w sali 105 
Urzędu Miasta Gdyni odbyła się XXXIX 
Sesja Rady Miasta podczas której prezy-
dent Wojciech Szczurek dostał najwyższe 
odznaczenie Polskiego Związku Dział-
kowców – medal za zasługi dla Związku. 
Wręczyli go członkowie Kolegium Preze-
sów Gdyńskich Ogrodów Działkowych.

Radni obradowali m.in. nad przyznaniem 
zasłużonym dla Gdyni medali im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego, współdziałanie z gminą 
Kosakowo przy przebudowie układu drogo-
wego ul. Płk. Dąbka, a także nad ustaleniem 
rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych 
aptek na terenie Gdyni.

Zdecydowano m.in. o:
– przyznaniu Marii Jolancie Obarze, 

prof. dr hab. Tadeuszowi Palmowskiemu 

oraz Monice Płocke, zasłużonym dla Gdyni, 
medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

– wyrażeniu woli współdziałania z gminą 
Kosakowo w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla 
zadania „Przebudowa układu drogowego 
ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. 
Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową do-
datkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”.

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni 
przewiduje przekrój dwujezdniowy ulicy Płk. 
Dąbka, na całym odcinku graniczącym z gmi-
ną Kosakowo. Zwiększenie przekroju ulicy, 
ze względu na duże obciążenie ruchu jest 
korzystne również dla mieszkańców Gdyni. 
Wobec konieczności współdziałania finanso-

wego obu gmin w realizacji przedmiotowej 
przebudowy, podjęto uchwałę dotyczącą 
współpracy oraz zawarto porozumienie 
regulującego zasady realizacji zadania 
i wspólnego finansowania.

W ramach zadania zostanie opracowa-
na pełna dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, w tym pozwolenia 
na budowę lub zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. 

Szacunkową łączną wartość zadania 
strony ustalają na kwotę 200 tys. zł. Udziały 
finansowe Gdyni i Kosakowa wyniosą po 
50% łącznej wartości zadania.

Z projektami wszystkich uchwał można 
się zapoznać w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) 
zaprasza:

– 13 lutego o godz. 17.00 na spotkanie 
Pomorskiego Klubu Podróżnika OM PTTK 
„Moje podróże... małe i duże”. 

Prelekcję „Nowa Zelandia – najlepsze 
miejsce do życia na świecie” wygłosi prof. 
dr hab. Marcin Węsławski.

– do końca lutego 2018 roku na wystawę 
zwycięskich projektów konkursu na koncep-
cję architektoniczno-urbanistyczną Parku 
Centralnego. 

Gdynia InfoBox zaprasza

Maratony pisania wniosków odbędą się 
w soboty:

– 10 lutego w godz. 9.00-11.30 
w SP nr 42 (ul. Staffa 10, Karwiny),

– 10 lutego w godz. 12.30-15.00 
w SP nr  8 (ul. Unruga 88, Pogórze),

– 17 lutego w godz. 9.00-11.30 
w SP nr 10 (ul. Morska 192, Chylonia),

– 17 lutego w godz. 12.30-15.00 w Ze-
spole Szkół nr 7 (ul. Stawna 4/6, Witomino-
Leśniczówka),

– 24 lutego w godz. 10.00-14.00 w Stre-
fie StartUp Gdynia (Redłowo, PPNT Gdynia, 
budynek III, al. Zwycięstwa 96/98).

W tegorocznej edycji BO realizowane 
mogą być inicjatywy związane z rekreacją, 
zielenią oraz ochroną środowiska i przyrody, 
dotyczące bezpieczeństwa publicznego oraz 
utrzymania czystości i porządku, bezpie-
czeństwa w ruchu na drogach publicznych 
i wewnętrznych, estetyzacji, remontów oraz 
utrzymania i przebudowy ulic oraz prze-
strzeni publicznych, działań inwestycyjnych 
i remontowych. 

Wnioski do 28 lutego
Wypełnione formularze zgłoszeniowe pro-

jektów do puli BO można składać osobiście, 
w Laboratorium Innowacji Społecznych przy 
al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Można także 

wysłać pocztą na adres LIS,  dopiskiem „Pro-
jekt – Budżet Obywatelski”. Najprostszym 
sposobem jest jednak złożenie wniosku 
on-line, za pośrednictwem serwisu interne-
towego bo.gdynia.pl. 

Tegoroczna pula środków w gdyńskim 
Budżecie Obywatelskim wynosi 5 898 400 zł. 
Stawka bazowa dla każdej z 22 dzielnic wy-
niesie w tym roku 100 000 zł, czyli o 40 000 
zł więcej niż w poprzedniej edycji BO. Do 
tego należy doliczyć fundusze, które trafią 
do dzielnic po rozdzieleniu pozostałej części 
kwoty podstawowej BO, proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców (według stanu z 31 
grudnia 2017) oraz powierzchni dzielnicy, 
z wyłączeniem lasów i portowych terenów 
przemysłowych. Największą łączną pulą 
środków dysponować będą mieszkańcy 
Chwarzna-Wiczlina (473 700 zł), najmniej-
szą – Babich Dołów (169 400 zł).

Każdy z wniosków zostanie zweryfiko-
wany przez urzędników m.in. pod kątem 
wykonalności. Dokonane zostaną także 
dokładniejsze szacunki kosztów. Projekty 
do realizacji wybiorą natomiast mieszkańcy. 

Głosowanie odbędzie się w dniach 18 
czerwca-2 lipca, a udział będzie mógł wziąć 
każdy gdynianin. Bez względu na wiek. 

Po XXXIX Sesji Rady Miasta

Budżet Obywatelski w Twojej dzielnicy – cd.

Odszedł Marian Szary, 
członek Szarych Szeregów

24 stycznia w wieku 91 lat odszedł 
Marian Szary, najprawdopodobniej ostat-
ni z członków Tajnego Hufca Harcerzy 
w Gdyni. 

Marian Szary urodził się 19 sierpnia 1927 
roku w Gdyni. Całe swoje życie związał 
z tym miastem. Dorastał jako syn właściciela 
przedwojennej gdyńskiej stolarni. 

W młodości należał do harcerstwa, 
a w czasie okupacji był członkiem konspira-
cyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi 
w Gdyni. Pod koniec wojny został wywieziony 
na roboty do Niemiec. Po wojnie dokończył 
naukę w gimnazjum męskim w Gdyni oraz 
gimnazjum „Conradinum” w Gdańsku. 
Następnie studiował na Politechnice Gdań-
skiej. Przez całe swoje życie zawodowe 
pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni. W latach 1980-1981 był prezesem 
Stoczniowego Klubu Sportowego „Bałtyk 
Gdynia”. Wówczas to piłkarze tego klubu 
awansowali do I ligi. Był również członkiem 
kręgu Starszoharcerskiego i Kręgu Byłych 
Harcerzy THH - AK.

Zmarł 24 stycznia w wieku 91 lat.
30 stycznia na cmentarzu witomińskim 

pożegnaliśmy tę ważną dla naszego miasta 
postać.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Miasta Gdyni.Projekty z największą ilością punktów 

i mieszczące się w kwocie przeznaczonej 
na dzielnice trafiają do realizacji w terminie 
wpisanym we wniosku. Pozostałe mogą 
jeszcze pozyskać finansowanie w ramach 
innych budżetów dzielnicy.

Każda z gdyńskich rad dzielnic do tematu 
zgłaszania wniosków podchodzi indywi-
dualnie. Niektóre stawiają na trzy większe 
projekty, inne zgłaszają nawet po kilkana-
ście mniejszych. Dzielnice mają czas na 
przygotowanie i zatwierdzenie wszystkich 
projektów do połowy maja. Warto jednak 
pamiętać, że do składanych  projektów 
musi być podjęta stosowna uchwała Rady 

Dzielnicy, więc faktyczny ostateczny termin 
składania wniosku mija z ostatnią sesją 
dzielnicy przed 15 maja 2018 roku.

Głosowanie internetowe na zakwalifi-
kowane projekty odbędzie się w dniach 
18 czerwca – 2 lipca 2018 r. wraz z głoso-
waniem na Gdyński Budżet Obywatelski, 
natomiast wyniki konkursu poznamy już 
9 lipca br.

Z radnymi dzielnic można skontaktować 
się za pośrednictwem biur zlokalizowanych 
na każdej dzielnicy lub mailowo. Lista ad-
resów znajduje się w zakładce strony www.
gdynia.pl. Lista projektów ubiegłorocznej 
edycji na stronie www.bo.gdynia.pl.

Zbierają pomysły na Przyjazną Dzielnicę – cd.
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9 LUTEGO
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Za-

wiszy Czarnego 1, sala audytoryjna) za-
prasza o godz. 17.00 na kolejne spotkanie 
z cyklu „Nasze Sygnały”.

10 lutego 1939 r. – w tym wyjątkowym 
dniu, Gdynia witała przy Nabrzeżu Pomor-
skim najnowszy okręt polskiej floty – ORP 
„Orzeł”. 

Program spotkania:
– Gdynia wita „Orła” – okoliczności po-

wstania i powitania okrętu,
– Pierwsza publiczna prezentacja unika-

towych zabytków dotyczących „Orła” znaj-
dujących się w posiadaniu MMW,

– „Santi – odnaleźć Orła” – plon wypraw 
poszukiwawczych, m.in. relacja ze spotkania 
z brytyjskimi rodzinami marynarzy zatopio-
nego okrętu podwodnego „Narwhal”.

Wstęp wolny.
Klub Ucho (ul. Św. Piotra 2)
– godz. 20.00 – 30 lat zespołu No Limits 

– koncert jubileuszowy.
 Wstęp: bilety 50/60 zł 

10 LUTEGO
 Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 

Czarnego 1)
– godz. 10.00-18.00 – urodziny Gdyni 

z grą muzealną „Pocztówki z Gdyni”;
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Za-

wiszy Czarnego 1B)
– godz. 10.00-16.00 – ekspozycja ple-

nerowa.
 Wstęp wolny.
Skwer Kościuszki
– godz.12.00 – oficjalne uroczystości 

rozpocznie złożenie kwiatów pod płytą 
pomnika Marynarza Polskiego z udziałem 
władz miasta i przedstawicieli gdyńskich 
instytucji i firm. Uroczystość odbędzie się 
przy honorowej asyście wojskowej.

Skwer Żeromskiego (przy Gdynia 
InfoBox)

– godz.12.00 – Stowarzyszenie In 
Gremio zaprasza na wzniesienie toastu za 
nasze miasto gorącą czekoladą.

Gdyńskie Centrum Filmowe (pl. Grun-
waldzki 2) 

 – godz. 14.00 – „Gdynia. Moje miasto” 
– pokaz filmowy oraz spotkanie z gośćmi,

 Premiera filmu dokumentalnego „Gdynia.
Moje Miasto” uświetni urodziny Gdyni w 
Gdyńskim Centrum Filmowym. Honorowy 
patronat nad projektem sprawuje prezydent  
Wojciech Szczurek. 

 „Gdynia, Moje Miasto” to tytuł filmu 
dokumentalnego, jaki powstał z fragmentów 
archiwalnych amatorskich nagrań filmowych 
przekazanych przez mieszkańców Gdyni. 
Wstęp wolny (liczba miejsc ograniczona). 

– godz. 11.00-14.00 – warsztaty pla-
styczne z cyklu Gdyńska radość tworzenia 
w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy pod nr tel. 58 523 99 08 oraz 

culturebox@ckgdynia.pl. Cena: 10 zł za 
wykonanie 1 pracy.

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1)
– 10 lutego wstęp na wystawę jest 

bezpłatny. Dodatkowe oprowadzania po 
wystawie stałej rozpoczyną się o godz. 
11.00, 13.00 i 15.00.

W hallu Dworca Morskiego w godz. 
12.00-15.00 będzie można zagrać w detek-
tywistyczną grę „M/S Batory”.

– godz. 17.00 – Misja Ściśle Fajna – Gra 
muzealna dla młodzieży (11-15 lat). Młodzi 
detektywi podejmą próbę odkrycia tajemnic, 
które skrywa budynek dawnego dworca 
morskiego. 

Wstęp: 10 zł (rodzeństwo: 5 zł).
 Zapisy: warsztaty@muzeumemigracji.pl.
Teatr Miejski (ul. Bema 26)
– godz.17.00 – Uroczysta sesja Rady 

Miasta Gdyni. Wstęp na zaproszenia.

12 LUTEGO
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecz-

nej (ul. Armii Krajowej 46)
– od godz. 10.00 – konferencja „Tożsa-

mość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”.
W 92. rocznicę nadania Gdyni praw miej-

skich wydarzenie odbywa się pod hasłem 

„Przemiany cywilizacyjne Gdyni w świetle 
100 lat polskiej niepodległości”.

Program:
– dr Monika Chojnacka – Chwarzno 

i jego właściciele – stan badań, 
– ks. dr Mirosław Gawron – 100 lat Ko-

ścioła rzymskokatolickiego w Gdyni,
– prof. dr hab. Helena Głogowska – 

Gdynia jako symbol niepodległości Polski, 
– dr Michał Graban – Idea morskości 

w postulatach odzyskiwania niepodległości 
i odrodzonej II RP,

– dr Mariusz Kardas – Marynarka Wo-
jenna w gdyńskiej przestrzeni historycznej 
w stulecie jej utworzenia,

– mgr Wiktor Jesionek – Gdynia jako 
wiodący ośrodek działalności podróżniczej 
i eksploratorskiej RP,

– dr Marian Mencel – „Chopol” – stracone 
narzędzie polityki zagranicznej RP wobec 
KRL-D,

– prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki – Mo-
rze a polskie powstania narodowe w XIX 
wieku,

– mgr Maciej Rogulski – Rytuały w prze-
strzeni politycznej miasta Gdyni, 

– prof. dr hab. Maciej Szczurowski – 
Centro-peryferyjność Gdyni. Determinanty 
rozwoju miasta, 

– dr Michał Tuszyński – Od trolejbusu 
do auta elektrycznego – gdyńskie historie 
transportowe, 

– mgr Katarzyna Wróblewska – Gdynia 
w polskiej polityce morskiej.

Wstęp wolny.

17-18 LUTEGO
Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem 

Polskim to pierwszy start w ramach PKO 
Grand Prix Gdyni, organizowany tradycyjnie 
w lutym, dla upamiętnienia nadania Gdyni 
praw miejskich. Starty młodzieżowe, bieg 
malucha i marsze nordic walking odbędą się 
17 lutego, zaś bieg główny na dystansie 10 
km 18 lutego. 

Szczegóły na www.gdyniasport.pl 
i we wkładce wewnątrz bieżącego wydania.

Trwa świętowanie 92. urodzin Gdyni – cd. 
Chociaż pierwszy tydzień świętowania za nami, gdyńskie instytucje kultury i sportu nie zwalniają tempa. W ubiegły weekend 

seniorzy i całe rodziny rozpoczęły świętowanie w Gdynia Arenie. Było rodzinnie, tanecznie i kolorowo. Oto program wydarzeń, 
które rozpoczną się 9 lutego, a zakończą sportowym akcentem 18 lutego.

Sakiewka pomoże ocieplić relacje
Gdy ktoś wyciągnie do Ciebie rękę 

z kolorową, małą sakiewką – przyjmij ją. 
Otwórz, rozwiń znajdującą się w środku 
kartkę i przeczytaj umieszczony na niej 
tekst. „Jest mi miło, kiedy ludzie wykonu-
ją drobne gesty, okazując mi życzliwość 
i sympatię”. Ta sakiewka to Ocieplacz Re-
lacji między osobami z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, a zdrowymi. W gdyń-
skim inkubatorze innowacji społecznych 
trwa właśnie testowanie projektu JAK? 
autorstwa Beaty Podlasek.

Od kilku tygodni uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Fundacji Adapa z Gdyni 
wycinają z kolorowego materiału idealne 
koła, układają na nich karteczki ze specjal-
nym przesłaniem oraz muszelki. Całość 
związują rzemykiem w zgrabną sakiewkę 
opatrzoną znakiem zapytania. 

Takie prezenty trafiają prosto z rąk osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (lub 
ich opiekunów) do rąk osób zdrowych. Mają 
ułatwiać kontakty, burzyć stereotypy, prze-
łamywać strach. Obdarowywanie odbywa 
się w ramach projektu JAK?. To innowacja 
społeczna autorstwa Beaty Podlasek, 
testowana w gdyńskim inkubatorze pomy-
słów. Konkurs na projekt ocieplacza wygrał 
Krzysztof Kolski.

– Nie wiemy, jak się zachowywać w obec-
ności osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. – przyznaje Beata Podlasek 
– Tymczasem „inne” zachowanie nie wynika 
z braku kultury, ze złej woli, tylko z natury.

Autorka projektu wraz z mężem prowadzi 
rodziny dom dziecka, w którym opiekują się 
także niepełnosprawnymi maluchami.

Sakiewki rozdawane będą do końca lute-
go. Później przeprowadzone zostanie bada-
nie. Chodzi o refleksje osób testujących, ich 
relacje na temat reakcji obdarowywanych, 
tego, jak projekt został odebrany i czy speł-
nił swoje zadanie. Z pierwszych informacji 
docierających do Beaty Podlasek wynika, 
że reakcje są więcej niż pozytywne. 

Innowacja JAK? testowana jest w ramach 
projektu „Innowacje na ludzką miarę – 
wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze 
usług opiekuńczych dla osób zależnych”, 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przedsięwzięcie ma pomóc w rozwoju 
nowatorskich, oddolnych rozwiązań skiero-
wanych do osób wymagających wsparcia ze 
względu na niepełnosprawność, chorobę lub 
wiek oraz ich opiekunów.

Niezwykłe znalezisko
w gdyńskim magistracie

Ciekawego znaleziska dokonali pra-
cownicy magistratu wykonujący prace 
konserwatorskie w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni. W jednym z pokojów, pod 
warstwą tynku, wepchnięty jako wypeł-
niacz pustej przestrzeni przy framudze, 
tkwił prawdziwy prasowy wehikuł czasu.

– To gazety wydane w pierwszych dniach 
i miesiącach po zakończeniu wojny. „Dzien-
nik Bałtycki”, „Gazeta Pomorska”, a nawet 
taki periodyk jak „Gazeta Armii Czerwonej”. 
Kopalnia wiedzy o tym, czym żyli nasi ojco-
wie i dziadowie w ’45 roku ubiegłego wieku 
– mówi Jerzy Zając, dyrektor urzędu, do 
którego, jako słynącego z zamiłowania do 
pamiątek historii, pracownicy niezwłocznie 
pożółkłe papiery przynieśli.

Gazety odnalezione w ścianie nie są 
w najlepszym stanie, jednak czytać się dają. 
Jeśli wziąć pod uwagę, ile czasu przeleżały 
wciśnięte pod framugę, nie ma co narzekać. 
Kruchość kartek i rudy odcień dodają tylko 
uroku poszukiwaniom.

Pożółkłe kartki przekażemy do Muzeum 
Miasta Gdyni. Niech będą świadectwem 
tamtych dni także dla następnych pokoleń.
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Centrum Kultury zaprasza:
– 9 lutego o godz. 10.00 na spektakl 

lalkowy „Iwan – carski syn” w reż. Konrada 
Szachnowskiego. Z carskiego ogrodu giną 
jabłka, które słyną z urody i smaku na ca-
łym świecie. Zrozpaczony Car chce wysłać 
jednego ze swoich synów na poszukiwania 
Żar-Ptaka, który okrada ogród. W drogę 
wyrusza najmłodszy syn – Iwan. Podczas 
podróży przeżywa wiele pasjonujących 
i mądrych przygód. Opowieść o przyjaźni, 
miłości i walce ze złem. 

Bilety: 25 zł.
– 9 i 10 lutego o godz. 19.00 i 11 lutego 

o godz. 17.00 na spektakl „Mayday. Run 
For Your Wife” w reż. Dariusza Majchrza-
ka. Mrożąca 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. 
– 12 lutego o godz. 19.00 na spektakl 

„Bez przesady” w reż. Mariusza Babic-
kiego. Dowcipny dialog ze stereotypami na 
temat równouprawnienia, feministek i trak-

towania kobiet. Bilety: 35/30 zł. 
– 16 i 17 lutego o godz. 19.00 na spek-

takl „O co biega?” w reż. Tomasza Pod-
siadłego. Anglia. Małe miasteczko. Czarna 
komedia omyłek, gwarantowana kapitalna 
zabawa w gwiazdorskiej obsadzie. 

Bilety: 35/30 zł
Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51), 

kasa biletowa tel. 58 622 63 30, 667 022 652 
czynna pon.-pt. 11.00-16.30, wt. 11.00-19.00 
i zawsze na godzinę przed spektaklem. 

Więcej informacji na www.ckgdynia.pl.

Centrum Kultury proponuje

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

– 9 lutego o godz. 19.00 na „Być jak 
Krzysztof Krawczyk” Andrzeja Mańkow-
skiego w reżyserii autora.

Zabawa jest przednia. Młoda para, naj-
bliższa rodzina, zaproszeni goście oraz 
weselna kapela wikłają się w szereg tragi-
komicznych wydarzeń.

– 11 lutego o godz. 19.00 na sztukę Da-
rio Fo i Francy Rame „Związek otwarty” 
w reż. Tomasza Mana. 

Zabawna komedia o małżeńskich pery-
petiach, intrygach i marzeniach o wolności.

– 14 i 15 lutego o godz. 19.00 na ko-
medię Aleksandra Fredry „Ożenić się nie 
mogę” w reż. Grzegorza Kempinsky’ego. 
Sława, błysk fleszy, news, moda i wielka gra. 

Napisana z humorem, brawurą i prze-
wrotnością komedia o miłosnych perypetiach 
kilkorga bohaterów, a przy tym zaskakująco 
aktualna rzecz o tym, że głupota i próżność 
się nie starzeją. 

Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

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

zaprasza:
– 11 lutego godz. 12.00 na bajkę dla 

młodych widzów „Abecadło wcale z pieca 
nie spadło” w reż. Luby Zarembińska. 
Nowy spektakl Luby Zarembińskiej to 
propozycja teatralnej zabawy i nauki liter 
polskiego alfabetu poprzez teatr lalek oraz 
formę przedmiotu. 

Bilety: 25 zł. 
– 18 lutego godz. 12.00 na spektakl dla 

młodych widzów (w ramach Stacji Bajek) 
„Czerwony Kapturek (Trochę inna histo-
ria)”. Scenariusz i reżyseria: Piotr Srebrow-
ski. Losy bohaterów łączy niesamowita, 
zabawna i bardzo ważna przygoda. 

Bilety: 25 zł. 
Repertuar na www.teatrgdyniaglowna.pl.

Koncerty
Klub Muzyczny Ucho (ul. Św. Piotra 2) 

zaprasza 11 lutego o godz. 19.00 na kon-
cert zespołu NeuOberschlesien. 

Bilety 35 zł (przedsprzedaż)/ 45 zł (w dniu 
koncertu). Bilety dostępne: elektroniczne 
(Interticket) oraz CultureBox Gdynia, bilety 
kolekcjonerskie: Klub Ucho, Salon Muzyczny 
PULS, Spirit of Rock & Roll.

***
Klub Pokład (al. Jana Pawła II 11) za-

prasza 11 lutego o godz. 20.00 na koncert 
Kamila Bednarka. Bilety w cenie 49 zł 
(przedsprzedaż)/59 zł (w dniu koncertu). 
Szczegóły na www.poklad.pl.

***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60) 

oraz Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino za-
praszają 15 lutego o godz. 18.00 na koncert 
z cyklu „Muzyczne Spotkania na Chwarznie”.

Wykonawcy: Anna Prabucka-Firlej 
(fortepian), Adam Bruderek (skrzypce), 
Krzysztof Sperski (wiolonczela oraz 
uczennica Agata Gliniewicz (fortepian). 
Prowadzenie: Iwona Różańska. 

Wstęp wolny.
***

Gdyńska Orkiestra Symfoniczna za-
prasza 25 lutego o godz. 17.00 na koncert 
do sali koncertowej Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9). 
W programie bajeczne piosenki z muzyką 
Sławomira Saava.

Wstęp wolny.

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF

Klub Filmowy
Klub Filmowy (ul. Polska 1) zaprasza:
– 9-14 lutego o godz. 18.00 na film „Du-

sza i ciało” w reż. Ildiko Enyedi.
– 9-14 lutego o godz. 20.15 na film „Par-

ty” w reż. Sally Potter.
Cena: 10 zł.
Repertuar na www.klubfilmowy.pl.

Walentynki po gdyńsku
Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza 

w dniach 9-10 lutego na walentynkową 
edycję Kiermaszu Rękodzieła.

Walentynkowa edycja Kiermaszu Ręko-
dzieła w podziemiu Hali Łukowej zespołu 
Miejskich Hal Targowych odbędzie się 
9 lutego w godz. 10.00-17.00 i 10 lutego 
w godz. 9.00-15.00. Gdyńscy rękodzielnicy 
z Centrali Rękodzieła zaprezentują swoje 
kreatywne wyroby i dzieła. 

***
Centrum Nauki Experyment (al. Zwy-

cięstwa 96/98) zaprasza 10 lutego od 
godz. 20.00 na specjalny, walentynkowy 
wieczór tylko dla dorosłych: Naukowe Love3 
– Siła Przyciągania. 

W tym roku Experyment odsłoni przed 
gośćmi romantyczną stronę fizyki, chemii 
i matematyki. 

Bilety: 32 zł do kupienia w kasach oraz na 
stronie bilety.experyment.gdynia.pl. 

Szczegóły: experyment.gdynia.pl

***
Z okazji Walentynek Biblioteka Gdynia 

zaprasza wszystkich zakochanych w lite-
raturze na „Randkę  z książką”. 14 lutego 
w pięciu filiach (Grabówek, Wzgórze, Oksy-
wie, Dąbrowa) na czytelników będą czekać 
książki-niespodzianki. Będzie można wziąć 
je do domu. Ale prawdziwej miłości trzeba 
szukać, dlatego książki będą ukryte między 
regałami. 

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.
***

14 lutego o godz. 19.00 w Gdyńskim 
Centrum Filmowym (pl. Grunwaldzki 2) od-
będzie się premiera filmu Artura Tomczaka 
„Szpilkami w serce” oraz impreza „Elegantki 
i Piłkarze”. Tego wieczoru atrakcji – również 
tych kulinarnych – nie zabraknie.

Bilety w cenie 148 zł. Rezerwacje: 530 
116 000, e-mail kontakt@vertigogcf.pl.

***
Koncertowe walentynkowe szaleństwo 

szykuje się natomiast 14 lutego o godz. 
20.00 w Gdynia Arenie (ul. Kazimierza 
Górskiego 8). Tam na zakochanych i tych 
szukających miłości czeka występ zespołu 
Perfect. 

Organizatorzy zadbali również o tych, 
którzy poszukują swojej drugiej połówki. 
Specjalnie dla nich przygotowany został 
sektor singli, gdzie będzie można zawrzeć 
nowe znajomości.

Bilety od 89 zł do kupienia na abilet.pl.
***

Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 
zaprasza:

– 17 lutego godz. 19.00 na spektakl „Pan 
Kot” wg „Kota w butach” Angeli Carter 
w reż. Idy Bocian. Alternatywna, pełna 
zmysłowości wersja baśni o obutym kocie, 
który dzięki swojemu sprytowi sprawia, że 
jego pan zyskuje majątek i piękną małżonkę. 

Bilety: 30/35 zł. 

W repertuarze Kina Studyjnego GCF 
(pl. Grunwaldzki 2) oprócz premiery filmu 
„Gdynia. Moje miasto” są między innymi 
włoskie filmowe hity, melodramat z Ja-
ponii oraz norweska opowieść familijna 
dla dzieci. 

Włoski komediodramat „Dobrze się 
kłamie w miłym towarzystwie” był w 2017 
roku filmem najchętniej oglądanym przez 
widzów Kina Studyjnego GCF. Można go 
znów obejrzeć 10 lutego. Dzień później 
przedpremierowo zaprezentowany zostanie 
film pt. „The Place”. Osoby, które zamie-
rzają zobaczyć oba filmy Paolo Genovese, 
mogą skorzystać z oferty promocyjnej. Przy 
zakupie biletów w kasie bilety na oba tytuły 

kosztują w sumie 20 zł, czyli 10 zł za film. 
Wśród nowości w repertuarze Kina 

Studyjnego GCF jest japoński melodramat 
„Blask”, najnowszy obraz Naomi Kawase, 
autorki cenionego filmu „Kwiat wiśni i czer-
wona fasola”. Z kolei premierową propozycją 
dla najmłodszych widzów jest norweska 
opowieść familijna „Traktorek Florek”. 
Nadal można oglądać „Plan B”, najnowszy 
film Kingi Dębskiej. 

Bilety kosztują 17 i 14 złotych (normalny/
ulgowy), a w Tanie Poniedziałki – 13 i 11 
złotych. Posiadacze Metropolitalnej Karty do 
Kultury mogą skorzystać z oferty promocyj-
nej w każdy wtorek. Szczegółowy repertuar 
dostępny jest na stronie www.gcf.org.pl. 
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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. 

Uwaga! Kiedy znajdziesz bezdomnego 
psa (lub inne zwierzę), zgłoś to Straży Miej-
skiej – dzwoń pod bezpłatny numer 986. Gdy 
znajdziesz błąkającego się psa z zawieszką 
„Pies w wielkim mieście”, zadzwoń pod nu-
mer 58 668 84 80 i podaj numer na zawiesz-
ce – pracownicy Urzędu Miasta skontaktują 
Cię z właścicielem psa. 

Zapraszamy ptaki do Gdyni – XX edycja
W tym roku organizowana jest już XX 

edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do 
Gdyni”. Jest to edycja specjalna, jubile-
uszowa, dlatego w jej ramach będą od-
bywać się różne wydarzenia poświęcone 
ptakom. Zadaniem uczestników konkursu 
jest wykonanie budek lęgowych i karmni-
ków dla ptaków.

Głównym celem konkursu jest zachęce-
nie dzieci i młodzieży do działania na rzecz 
ochrony środowiska i jednoczesne pozna-
wanie gatunków ptaków żyjących w mieście 
i jego okolicach. Budki lęgowe są też uzu-
pełnieniem miejsc lęgowych dla dziuplaków, 
którym wycinanie starych lub chorych drzew 
ogranicza możliwość zakładania gniazd. 
Wieszanie budek lęgowych na drzewach jest 
również wspieraniem ekologicznych metod 
walki z owadzimi szkodnikami.

Prace będą oceniane w dwóch rów-

norzędnych kategoriach – budka lęgowa 
i karmnik. 

 Z okazji jubileuszu gościem specjalnym 
finału konkursu będzie dr Andrzej Krusze-
wicz, dyrektor warszawskiego zoo, twórca 
Azylu dla Ptaków.

Uwaga! Jeden uczestnik konkursu – 
jedna praca (budka lub karmnik). Prace 
złożone w konkursie stają się własnością 
organizatora i po rozstrzygnięciu konkursu 
zostaną rozdane instytucjom, szkołom i 
mieszkańcom, którzy wyrażą chęć umiesz-
czenia ich na swoim terenie i zobowiążą się 
do dbania o nie. 

Budki i karmniki należy dostarczyć do 
Wydziału Środowiska (ul. 10 Lutego 24) do 
16 lutego do godz. 15.45.

Szczegóły pod nr. tel. 58 668 84 82 oraz 
na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Gdy-
nia zielona” (tam też regulamin).

Straż Miejska edukuje

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla miasta na prawach powiatu w Gdyni 
w związku z występującymi opadami 
śniegu, niskimi temperaturami oraz sil-
nymi wiatrami przypominają, że zgodnie 
z art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1332 z późniejszymi zmianami) wła-
ściciel lub zarządca obiektu budowlanego 
jest obowiązany zapewnić, dochowując 
należytej staranności, bezpieczne użytkowa-
nie obiektu w razie wystąpienia czynników 
zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem człowieka lub sił 
natury, takich jak: wyładowania atmosfe-
ryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary 

lub powodzie, w wyniku których następuje 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bez-
pośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, 
mogące spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska.

Konieczność usuwania śniegu i lodu 
dotyczy wszystkich obiektów, a w szcze-
gólności: wielkogabarytowych obiektów 
handlowo-usługowych (hipermarkety, super-
markety), hal sportowych i widowiskowych, 
obiektów biurowych, szkół, przedszkoli, 
stacji paliw i obsługi pojazdów, salonów sa-
mochodowych, hal magazynowych i innych 
obiektów użyteczności publicznej.

Jednocześnie informujemy, że niewłaści-
we utrzymanie i użytkowanie obiektu budow-
lanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu budowlanego zagrożo-
ne jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek 

dziennych, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 
91a ustawy Prawo budowlane).

Mając na uwadze powyższe, należy 
podjąć działania mające na celu wypełnienie 
obowiązków spoczywających na właścicielu 
bądź zarządcy obiektu budowlanego zgod-
nie z w/w przepisami, a w szczególności usu-
nięcie śniegu z dachów oraz zapewnienie 
drożności systemów odwadniających dachy.

Również inwestorom i wykonawcom 
obiektów budowlanych znajdujących się 
w trakcie budowy, przypominamy o koniecz-
ności usuwania śniegu i lodu – zależnie od 
stanu zaawansowania inwestycji - z dachów 
lub stropów między kondygnacjami w celu 
wyeliminowania zagrożeń dla konstrukcji 
wznoszonych obiektów oraz zdrowia i życia 
zatrudnionych ludzi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

Maja to suczka średniej wielkości. 
W schronisku dała się poznać jako miła 
i energiczna sunia kochająca ludzi. Potrafi 
podszczypnąć za nogawkę, żeby zwrócić na 
siebie uwagę. Z naszego doświadczenia wy-
nika, iż poprzedni właściciele nie poświęcali 
jej zbyt wiele czasu. Jeżeli pokocha i zaufa 
człowiekowi, okazuje radość całym ciałem. 
Sunię polecamy do domu bez małych dzie-
ci, do opiekunów, którzy poświęcą jej wiele 
czasu. Akceptuje inne psy i nie sprawia pro-
blemów w trakcie spacerów. Może wnieść do 
życia przyszłych właściceli mnóstwo miłości 
i radości. 

Ekopatrol Straży Miejskiej zaprasza na 
pokaz palenia odgórnego w piecach 11 lu-
tego o godz. 13.00 na placu przy kościele 
pw. Chrystusa Króla (ul. Halicka).

10 lutego odwiedzających gdyńskie 
Hale Targowe czeka moc atrakcji. A to za 
sprawą V Dnia Kreatywnego. 

Dzień Kreatywny w gdyńskich Halach 
Targowych odbędzie się już po raz piąty. To 
okazja do twórczego spędzenia wolnego 
czasu. 

W programie m.in.: bezpłatne warsztaty 
tematyczne, tworzenie ekokosmetyków.

W programie jest też loteria fantowa 

„Loteryjka Kreatywna”. 10 lutego wystarczy 
zrobić zakupy w gdyńskich Halach Targo-
wych, za minimim 50 zł i zgłosić swój udział. 

Kolejną atrakcją będzie inauguracja Wy-
stawy Kreatywnej – Muzeum Kameralne Hal 
Targowych – w boksie 302 i 303. Każdy, kto 
przyjdzie ją obejrzeć wybierze się w podróż 
sentymentalną śladami historii, wspomnień 
i zapachów.

Więcej na FB Miejskich Hal Targowych.

Kreatywnie na Halach Targowych

Aktualnie trwają budowy nowych 
odcinków dróg rowerowych w Gdyni – 
w Śródmieściu oraz na Wiczlinie.

W ramach przebudowywanego obecnie 
skrzyżowania ulic Dworcowej, Podjazd i 10 
Lutego, powstanie kładka pieszo-rowerowa 
nad ulicą Podjazd. Rowerzyści będą mieli 
możliwość bezpośredniego, łagodnego wjaz-
du wprost z dworca SKM na al. 17 Grudnia 
biegnącą wzdłuż torów. Przedsiębiorstwo 
MTM, które realizuje inwestycję, wykonało 
już jeden z przyczółków. Montaż wykonanej 
z żywicy kładki zaplanowany jest na kwie-
cień, a ukończenie całej inwestycji na czer-
wiec. Oprócz kładki wybudowana zostanie 
również droga rowerowa od ulicy Morskiej do 
10 Lutego oraz parking rowerowy tuż przy 
wejściu do dworca SKM.

– Powstająca kładka będzie pierwszym 
krokiem do stworzenia zupełnie nowego po-
łączenia rowerowego wzdłuż al. 17 Grudnia. 
Ta trasa pozwoli ominąć liczne skrzyżowania 
i sygnalizacje przy ul. Władysława IV. Dzięki 
temu rowerzyści szybciej pokonają dystans 
od Wzgórza św. Maksymiliana do dworca 

głównego – mówi Jakub Furkal, pełno-
mocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji 
rowerowej.

Nowa infrastruktura rowerowa powstaje 
również na zachodzie Gdyni – w dzielnicy 
Wiczlino. Nowa droga rowerowa o długości 
800 metrów wzdłuż ulic Chwarznieńskiej 
i Wiczlińskiej i połączy Szkołę Podstawową 
nr 37 z Osiedlem Patio Róży, a docelowo 
z pozostałą siecią dróg rowerowych. 

W ramach inwestycji powstanie również 
ok. 700 m chodnika, zostanie przebudo-
wana kanalizacja szkieletowa, wykonane 
nowe oświetlenie oraz przepust przez potok 
Wiczliński. Wykonawca, firma WPRD Gravel, 
roboty zakończy w kwietniu. Koszt inwestycji 
to 3,6 mln zł.

Ostatnim elementem jest 60-metrowy 
odcinek od ul. Mokrej do Zaruskiego, który 
obecnie jest w fazie projektowania.

W tym tygodniu rozpoczęły się również 
roboty budowlane przy skwerze Plymouth. 
Przypomnijmy, że powstanie tu fragment 
międzynarodowej trasy R-10. Prace zakoń-
czą się latem.

Nowe odcinki dróg rowerowych
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Dzieje się w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach 
w całym mieście.

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) za-
prasza młodzież i dorosłych 12 lutego o 
godz. 17.00 na spotkanie z cyklu warsztatów 
tworzenia biżuterii, poprowadzone przez 
Barbarę Jarych. Wymagane wcześniejsze 
zapisy (tel. 58 625 08 16 lub e-mail: filianr1@
bibliotekagdynia.pl). 

Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Domini-
ka 3) zaprasza 13 lutego o godz. 17.00 na 
Bal Muminka – przebierz się za ulubionego 
mieszkańca Doliny Muminków i weź udział 
w grach i zabawach. W trakcie zajęć dzieci 
będą malować na ceramice – należy przy-

nieść biały kubeczek.
Mediateka Pogórze (ul. Porębskie-

go 21) zaprasza po remoncie. Na czytelni-
ków czeka odświeżone wnętrze, wzbogaco-
ny księgozbiór oraz nowa oferta wydarzeń. 
Już 15 lutego odbędą się spotkania dla 
czytelników: o godz. 12.30  spotkanie dla 
dzieci, (w wieku 10-13 lat) z Basią Kosmow-
ską, autorką książek dla młodego czytelnika, 
w tym popularnego cyklu o Bubie. Natomiast 
o godz. 17.30 spotkanie dla dorosłych z Ja-
nuszem Leonem Wiśniewskim – pisarzem, 
felietonistą i naukowcem, autorem m.in. 
powieści „S@motność w sieci”.

Biblioteka Chylonia (ul. Kartuska 20 B) 
zaprasza 15 lutego o godz. 17.00 na spo-

tkanie autorskie z Małgorzatą Sokołowską 
i Jackiem Dworakowskim – autorami al-
bumu o współczesnym Śródmieściu Gdyni 
pt. „Gdynia cię oczekuje, morze cię wita…”

15 lutego o godz. 17.00 Biblioteka 
Obłuże (ul. Boisko 6) zaprasza rodziców 
z dziećmi w wieku 0-4 lata na muzyczne 
spotkania. Partnerem jest Fundacja Mamy 
z Morza.

Biblioteka Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73) 
zaprasza dzieci w wieku 4-7 lat do udziału 
w konkursie plastycznym – tematem prac 
będzie ulubiona baśń autorstwa Charlesa 
Perrault. Termin składania prac: 13 marca. 
Regulamin na www.bibliotekagdynia.pl

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

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 lutego.
– na wystawę „Widzialne, niewidzialne. 

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

Wystawa potrwa do 4 marca.
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.

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

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

***
Kaszubskie Forum Kultury (al. Marsz. 

Piłsudskiego 18) zaprasza na wystawę 
Wojciecha Wesserlinga „Kaszubskie 
Anioły”. Wystawę można oglądać od po-
niedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 
do końca lutego.

***
Dyrekcja oraz  Społeczność Gdyńskiej 

Szkoły Społecznej zapraszają na trzecią 
wystawę przeglądową twórczości dzieci 

i młodzieży Gdyńskiej Szkoły Społecznej 
„Stawiam kroki milowe zamaszyste jak 
świat ”. 

Wystawa w Gdyńskim Centrum Organiza-
cji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) czynna: 
pon.-pt. w godz. 9.00-19.00 do 15 lutego.

***
Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-

sza do Domku Żeromskiego na wystawę fo-
tograficzną „Tatry Klasycznie”. Jej autorem 
jest Zygmunt Besler, członek Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdynianin. 

Wstęp wolny (wejście od ul. Zacisznej).
***

Gdyńskie Centrum Filmowe (pl. Grun-
waldzki 2) zaprasza: 

– na wystawę fotografii  Tatiany Jachyry. 
Wstęp wolny. Wystawę w Galerii GCF można 
oglądać do 13 lutego,

– 14 lutego o godz. 19.00 na wernisaż 
wystawy Piotra Krajewskiego „Miłość”.

Wstęp wolny.
***

Koło Plastyków im. prof. Wacława 
Szczeblewskiego (ul. Władysława IV 51) 
zaprasza na wystawę malarsko-fotograficz-
ną pt. „Karnawał”.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza 12 lutego o godz. 
18.00 na wernisaż instalacji Romana Ti-
mofiejuka „Kod”. Wstęp wolny.

Wystawę będzie można oglądać w Małej 

Galerii im. admirała floty Andrzeja Karwety 
do 22 lutego. 

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów 

Wybrzeża Era Art zaprasza na wystawę 
malarstwa i batiku Heleny Sadłek „Pamię-
tajcie o ogrodach” do lokalu artystyczne-
go  „Tygiel” (ul. Abrahama 86, wejście od 
ul. Władysława IV). 

Wystawę można oglądać do 6 marca.
***

Wypożyczalnia Centralna (ul. Abraha-
ma 60) zaprasza do oglądania wystawy ob-
razów olejnych gdyńskiego malarza, Marka 
Koguta. Ekspozycja „Moja Gdynia” potrwa 
do 9 marca.

***
Miejska Informacja (ul. 10 Lutego 24) 

zaprasza na wystawę „Najlepsze z gdyń-
skiego facebooka (4)”.

Gdynia o świcie, o zachodzie słońca 
i nocą. Malowniczą jesienią, białą zimą, 
kolorową wiosną i latem. Na wystawie 
prezentowane są wybrane zdjęcia, które 
na oficjalnym profilu Gdyni na Facebooku 
(www.facebook.com/gdynia) cieszyły się 
największą popularnością. 40 autorów, 40 
zdjęć, 40 spojrzeń na Gdynię.

Inicjatorką wystawy jest Dorota Nelke, 
administrator oficjalnego profilu Gdyni na 
FB. Wystawę można oglądać do 28 lutego od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 
i w soboty w godz. 9.00-15.00. Wstęp wolny. 

Warsztaty rodzinne w Centrum Nauki Experyment
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) i Instytut Pamięci Narodo-
wej zapraszają 13 lutego o godz. 18.00 
na prelekcję dr Barbary Męczykowskiej 
„Fenomen Gdyni”. Prelekcja poświęcona 
będzie historii Gdyni. Wstęp wolny.

„Fenomen Gdyni”

Cafe Księgarnia Vademecum (ul. Świę-
tojańska 5-7) zaprasza:

– 10 lutego w godz. 15.00-17.00 na 
rozgrywki Wincha Board Cup – piłkarskiej 
gry planszowej. 

Wstęp wolny, ale wymagane zapisy – ma-
ilem: ksiegarnia@vademecumgdynia.org lub 

tel: 58 661 15 41.
– 13 lutego o godz. 17.30 na spotkanie 

Klubu Czytelnika Stowarzyszenia Gdyńska 
Strefa Kultury. Prowadzenie: Elżbieta Wier-
szko. Wstęp wolny.

– 13 lutego o godz. 18.00 na dzierganie 
z Fundacją „Nadaktywni”. Wstęp wolny.

Vademecum zaprasza

Fundacja FLY (ul. Świętojańska 36/2) 
zaprasza 16 lutego o godz. 16.00 na 
Spotkanie z japońską poezją – Haiku. 
Wstęp wolny. Zapisy i informacje w biurze od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

Spotkanie z poezją

Teatr dla najmłodszych
Kaszubskie Forum Kultury (al. Marsz. 

Piłsudskiego 18) zaprasza najmłodszych 
do swojej siedziby 13 lutego o godz. 17.00 
na spektakl Teatru Maszoperia pt. „Krawiec 
Pani Mani”. Wstęp wolny.

Kaszubska Fundacja Pomocy Potrze-
bującym zaprasza na warsztaty gotowa-
nia potraw  kuchni kaszubskiej. 

Zapisy tel. 885 031 956.

Warsztaty kulinarne

W Wymiennikowni młodzi się nie nudzą
Młodzieżowe Centrum Innowacji Spo-

łecznych i Designu Wymiennikownia 
(ul. Kartuska 20B, wejście obok biblioteki) 
zaprasza na bezpłatne aktywności:

– 10 lutego w godz. 14.00-16.00 (i w so-
boty do końca maja) na warsztaty kuglarskie. 
Poprowadzą je artyści z Fundacji Ale Cyrk! 

– 13 lutego w godz. 17.00-20.00 na 
warsztaty rękodzieła, które poprowadzi je-
den z młodych adeptów placówki. 

Każdy z uczestników będzie mieć moż-
liwość stworzenia świeczników. Materiały 
zapewni Wymiennikownia. Wstęp wolny. 

– 14 lutego w godz. 17.00-21.00 na cykl 
spotkań z grami planszowymi „Łamanie ko-
ści”. Kolejny turniej odbędzie się 21 lutego.

We wszystkich aktywnościach udział 
mogą wziąć chętni w wieku 13-35 lat. Nie 
są wymagane zapisy. Więcej wydarzeń na 
www.facebook.com/wymiennikownia.

Dlaczego niektóre organizmy świecą 
oraz czym jest zjawisko bioluminescencji, 
będzie można dowiedzieć się 24 i 25 lute-
go o godz. 12.00 podczas weekendowych 
warsztatów rodzinnych w Centrum Nauki 
Experyment (al. Zwycięstwa 96/98). 

Uczestnicy spotkania poznają świetlne 
organizmy, dowiedzą się, czym jest zjawisko 
bioluminescencji. Warsztaty są skierowane 
dla dzieci powyżej 8. roku życia i ich opie-
kunów. Koszt: 12 zł (dla dorosłych i dzieci). 
Szczegóły na experyment.gdynia.pl.
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Wydział Dochodów Urzędu Miasta 
Gdyni informuje, że pracownicy UM           
w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. 
będą roznosić decyzje wymiarowe po-
datku od nieruchomości osób fizycznych 
na rok 2018.

Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni 
odbywać się będzie: 

− od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00-20.00, 

− w soboty w godz. 10.00-16.00. 
Każdy z pracowników będzie posiadał 

aktualną legitymację pracowniczą. 
Wszelkich informacji dotyczących wymia-

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

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

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

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

numer konta bankowego. 
W przypadku podatku od nieruchomości 

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

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

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

Rej. V − 58 66 88 274
Rej. VI − 58 66 88 268
Rej. VII − 58 66 88 845
Rej. VIII − 58 66 88 846
Rej. IX − 58 66 88 826
− podatek rolny os. fizyczne, podatek 

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

58 66 88 265
− podatek od środków transportowych: 

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

os. prawne: 58 66 88 271.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy 

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

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

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2018

Wszystkie zainteresowane i uprawnio-
ne osoby mogą skorzystać z bezpłatnych 
porad prawnych udzielanych przez adwo-
katów oraz radców prawnych. 

Gdynia oferuje osobom uprawnionym 
(szczegóły odnośnie wymaganych upraw-
nień pod nr. tel. 58 625 76 19) i zainteresowa-
nym uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej 
w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 

1) punkt prowadzony przez Urząd Miasta 
Gdyni (Śródmieście, ul. 3 Maja 27/31), gdzie 
zapisywać się można osobiście, pod nr. tel. 
58 625 76 19 lub mailowo na adres npp@
gdynia.pl; 

2) punkty prowadzone przez Stowarzy-

szenie OVUM (Śródmieście, ul. Traugutta 2) 
gdzie zapisywać się można osobiście bądź 
też pod nr. tel. 58 661 31 51; 

3) punkt prowadzony przez Instytut Ak-
tywizacji Regionów (Witomino, ul. Widna 
8), zapisy pod nr. tel. 572 382 456 oraz 572 
382 444; 

4) punkt punkt prowadzony przez Instytut 
Aktywizacji Regionów (Oksywie, ul. Żeglarzy 
5), zapisy pod nr telefonu 572 382 456 oraz 
572 382 444,

5) nowy punkt prowadzony przez przez 
Instytut Aktywizacji Regionów (Chylonia, ul. 
Opata Hackiego 17a), zapisy pod nr telefonu 
572 382 456 oraz 572 382 444.

Bezpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatne działania realizowane przez 
Fundację Gospodarczą w Gdyni w ra-
mach projektu „Pomorskie Miasteczko 
Zawodów” w lutym:

– Jak napisać biznesplan – 12-13 lutego 
godz. 9.00-13.00,

– Możliwości powrotu do pracy po długiej 
przerwie – 13 lutego o godz. 9.00-13.00,

– Autoprezentacja w procesie poszuki-
wania zatrudnienia – 15 lutego o godz. 
9.00-13.00,

– Podstawy korzystania z internetu – 20 
lutego o godz. 9.00-13.00,

– Podstawy korzystania z poczty elek-

tronicznej – 21 lutego w godz. 9.00-13.00.
Wcześniejszego ustalenia terminów 

wymagają: Poradnictwo zawodowe (reda-
gowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc 
w przygotowaniu się do rozmowy kwalifika-
cyjnej), Doradztwo biznesowe i Konsultacje 
komputerowe.

Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów 
jest dofinansowany ze środków miasta.

Kontakt tel. pod nr. 58 622 20 52, 58 622 
60 17 lub osobisty w Fundacji Gospodarczej 
(ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.)). 

Więcej na www.fundacjagospodarcza.pl.

Pomorskie Miasteczko Zawodów w lutym

Zapraszamy mieszkańców Gdyni szu-
kających pomocy w różnych obszarach 
życia lub chcących taką pomoc świad-
czyć do skorzystania z serwisu www.
gdyniawspiera.pl. Można tam znaleźć 
pomoc m.in. dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, w kwestiach wychowawczych, dla 
osób z doświadczeniem przemocy, osób z 
niepełnosprawnością oraz znajdujących się 
w trudnej sytuacji bytowo-materialnej. Portal 
zawiera bazę bezpłatnych form wsparcia.

Wsparcie dla gdynian

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwo-
ju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapra-
sza dzieci w wieku 2,5-4 lat, nieuczęszcza-
jące na co dzień do przedszkola na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne: 

– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława 
IV 56,  tel. 58 620 01 44) w poniedziałek 
i wtorek w godz. 15.00-17.30 oraz od środy 
do piątku w godz. 15.00-17.00. 

– 10 lutego w godz. 9.00-14.00 do 

Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 
58 625 09 67). 

Program finansowany przez miasto.
***

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica 
Sacra” mieszczące się w budynku Szkoły 
Muzycznej (ul. Biskupa Dominika 13a) za-
prasza dzieci do przedszkola muzycznego 
oraz wszystkich chętnych do nauki gry. Tel. 
58 622 73 51, kom. 507 428 136.

Dyrektor i nauczyciele wychowania 
fizycznego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. 
Dąbka 207) zapraszają 15 marca na 
XXVII Mistrzostwa Gdyni w Sportach 
Siłowych w kategorii szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, które połączone będą 
z uroczystym otwarciem zmodernizowanej 
sali gimnastycznej. 

Konkurencje: wyciskanie sztangi leżąc 
dziewcząt i chłopców, dwubój siłowy dla 
chłopców − wyciskanie sztangi leżąc i mar-
twy ciąg.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w mistrzostwach, a sym-
patyków do obserwacji zmagań. Szczegóły 
i regulamin uczestnictwa na www.ckziu2-
gdynia.edupage.org i www.gdyniasport.pl.

Wkrótce Mistrzostwa w Sportach Siłowych

Dla najmłodszych i trochę starszych

Towarzystwo Polsko-Niemieckie 
(ul. Mściwoja 9c/3) przyjmuje zapisy na 
zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży 
i dorosłych na wszystkich poziomach za-
awansowania. Zapisy e-mail: tpngdynia@
op.pl, www.tpngdynia.pl do 15 lutego lub tel. 
513 37 46 46 12 i 15 lutego w godz. 10.00-
11.30. Liczba miejsc ograniczona.

***
Centrum Nauczania Języka Francu-

skiego (ul. Świętojańska 71/3) zaprasza 
dorosłych, młodzież i dzieci na kursy j. fran-
cuskiego w semestrze wiosennym (od 12 
lutego). Zapisy: e-mail: tppfgdynia@poczta.
onet.pl lub tel. 621 91 15 (w godz. 16.00-
18.00), kom. 788 247 379. Więcej na www.
tppfgdynia.pl. 

Zajęcia językowe

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 
207) zaprasza na bezpłatne kwalifikacyjne 
kursy zawodowe: „Wykonywanie wyrobów 
tapicerowanych”, „Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich”, „Projektowanie fryzur”, „Prowa-
dzenie sprzedaży”, „Prowadzenie działalno-
ści handlowej”, „Organizacja i kontrolowanie 
robót budowlanych”, „Sporządzanie koszto-
rysów oraz przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej”. Kursy w systemie zaocznym. 
Kontakt tel.: 58 622 26 24, 58 669 97 33.

Kursy zawodowe

Szkoła Podstawowa nr 23 (ul. Grottgera 
19) zaprasza rodziców wraz z dziećmi 3 mar-
ca w godz. 10.00-14.00 na dzień otwarty. 

W programie: spotkanie z dyrekcją szkoły 
i kadrą nauczycieli (o godz. 10.00) i ciekawe 
warsztaty oraz zwiedzanie szkoły.

***
Szkoła  Podstawowa nr 52 (ul. Okrzei 6) 

prowadzi zapisy do klas: 0, I, IV i VII. Szcze-
góły: www.sp52gdynia.eu i tel. 58 663 79 88.    

Zapisy i dni otwarte
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R A T U S Z
W  D Z I E L N I C A C H

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Dzisiejsze granice Oksywia dalece odbiegają 
od pierwotnego kształtu, a ulokowanie dziel-
nicy w mieście Gdynia to historia najnow-

sza. Badanie przeszłości Oksywia może dostarczyć 
wielu cennych i zaskakujących wiadomości. 
- Śmiało można zaryzykować tezę, że od wieków o 
Oksywie toczyła się gra, godna scenariusza książ-
ki lub filmu, który do kin mógłby przyciągnąć widza 
żądnego sensacji, przewrotnych kolei losu i ludzkich 
opowieści rozgrywających się na przestrzeni pokoleń 
– mówi historyk, dr Tomasz Rembalski.
Początki Oksywia sięgają XIII w. W 1212 r. ufundo-
wano parafię, która przetrwała do dziś. Fundato-
rem był klasztor Norbertanek, który otrzymał żyzne 
ziemie na Kępie Oksywskiej od rodziny książęcej.  
W 1224 r. stanął kościół parafialny, dziś pod wezwa-
niem św. Michała Archanioła. Ówczesne Oksywie 
zajmowało obszar od dzisiejszej ulicy św. Wojciecha 
w Śródmieściu Gdyni, poprzez całą Kępę Oksywską, 
włącznie z dzisiejszym Kosakowem, aż po Mosty. 
Rozwój Oksywia i mieszkańców następował głów-
nie dzięki obfitym zbiorom rolnym, choć mówiło się 

już wtedy o 10 łodziach rybackich, stacjonujących 
w osadzie Oksywie Piaski. O zasobach i pozycji Ok-
sywia na Pomorzu świadczy budowa młyna wod-
nego w ujściu rzeki Chylonki, który przetrwał od 
XIV wieku aż do roku 1734. W 1346 roku powsta-
ła pierwsza karczma. Jej zabudowania graniczyły  
z wsią Gdynia (obecnie to ul. Portowa). 
Tak atrakcyjny obszar nie mógł ujść uwadze konku-
rentów pierwotnych właścicieli klasztorów. Pierw-
szy konflikt graniczny datowany jest na rok 1414, 
spór toczyły klasztory norbertanek i cystersów  
z Oliwy. Dzięki poparciu Zakonu Krzyżackiego, 
znaczna część Kępy Oksywskiej trafiła pod zarząd 

cystersów. Norbertanki utrzymały we władaniu re-
jon obecnej północnej części Gdyni.
Ciekawostką jest datowany na 1731 r. pierwszy 
geodezyjny pomiar granicy Oksywia z wsią Gdynia. 
Potwierdzono jej przebieg śladem dzisiejszej ulicy 
św. Wojciecha. Tym samym utarło się powiedzenie, 
że oksywianie na gdynian „patrzą z góry”.
Zmiany dyktował czas i wydarzenia opisywane  
w podręcznikach historii. Ostatnie rozdziały gry 
nastąpiły już w XX wieku. Z chwilą podjęcia decyzji  
o budowie portu w Gdyni (1920 r.) Oksywie stanę-
ło w obliczu utraty autonomii. Sprzeciwiający się 
nadchodzącym zmianom mieszkańcy zaprote-
stowali. W 1924 roku ks. Łowicki, ówczesny pro-
boszcz oksywski, na znak protestu zrezygnował  
z funkcji, nie przyjmując do wiadomości odłączenia 
części jego parafii na rzecz kościoła przy ul. Świę-
tojańskiej. 
10 lutego 1926 roku powstało miasto Gdynia  
z dzielnicą Oksywie, choć wielu uważało, że powin-
no być zupełnie odwrotnie. Lata 1939 - 1945 także  
boleśnie dotknęły Oksywie, ale duch mieszkańców 
zahartowany na przestrzeni stuleci nie pozwolił na 
zepchnięcie dzielnicy na boczny tor.

Gra o Oksywie

3 ( 4 ) / 2 0 1 8 O K S Y W I E

Najstarsza gdyńska dzielnica ma przebogatą 
historię. Wielokrotnie czerpaliśmy z doświad-
czenia rodowitych oksywian, aby młodszym 
przybliżać ducha dzielnicy i kultury kaszub-
skiej. Zbieramy archiwalne zdjęcia, które pre-
zentujemy np. podczas dzielnicowych festy-
nów. Historię Oksywia prezentujemy na stronie 
internetowej Rady Dzielnicy i na facebooku.
Przyszłość to inwestycje. Mniejsze, w ramach 
działalności Rady Dzielnicy, ale też komplek-

sowe - dotyczące rewitalizacji. Obszar jej pod-
dany jest imponujący, mieszkańcy wiążą z nią 
duże nadzieje. Dużą, potrzebną inwestycją jest 
poprawa komunikacji Oksywia z centrum Gdy-
ni. Mieszkańcy tracą wiele czasu stojąc w kor-
kach. Niecierpliwie czekamy na przebudowę 
dojazdu do portu, co niewątpliwie odkorkuje 
estakadę. Cieszy nas także,  że władze miasta 
planują doprowadzić do północnych dzielnic 
Gdyni połączenie kolejowe.

Krzysztof 
Dżus

Przewodniczący 
Zarządu Rady 
Dzielnicy Oksywie

Przeszłość i przyszłość

Miszkańcy naszej dzielnicy pamiętają, że ak- 
tywność fizyczna to najlepsza droga do po-
prawy zdrowia i samopoczucia. Już trzeci 
rok prowadzimy projekt pod nazwą Oksyw-
skie Poruszenie. Zaczynaliśmy skromnie, od 
wspólnego biegania w plenerze. Mieszkań-
cy podpowiadali nam, jakie zajęcia najlepiej 
poruszą oksywian. Teraz w dwóch szkołach 
- SP 33 przy ul. Godebskiego i V LO przy ul. 
Dickmana, dzięki środkom samorządowym 

organizujemy cykliczne zajęcia sportowe. 
Jest pilates, joga, a nawet zumba. Frekwen-
cja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. Na 
jednym treningu pojawia się nawet 100 ak-
tywnych mieszkańców! Harmonogram zajęć 
można znaleźć na stronie Rady Dzielnicy: 
oksywie.miasto.gdynia.pl i dzielnicowym fa-
cebooku. Zapraszamy wszystkich, bo warto 
się trochę poruszać. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne. 

Mateusz 
Kolera

Radny 
dzielnicy 
Oksywie

Stawiamy na sport
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7. Utwardzenie dróg - ul. Osada Rybacka  - dojazd do 

punktu rekreacyjnego - 96 666,65 zł 

8. Utwardzenie  dróg - ul. Algierska - 46 908,24 zł

9. Budowa siłowni zewnętrznej - ul. Zielona - 65 628,98 zł

10. Budowa schodów ewakuacyjnych - ul. Osada Rybac-

ka - 75 773,88 zł 

11. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie 

etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej 

wraz z infrastrukturą techniczną - 1 592 941,78 zł

12. Budowa ul. Albańskiej - 454 130,23 zł

13. Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Arci-

szewskich 23 - dofinansowanie dla wspólnoty mieszka-

niowej - 72 200 zł 

14. Remont i poprawa dostępności do lokalu gminnego 

przy płk. Dąbka 52 mieszczącego placówkę wsparcia 

dziennego prowadzoną przez Fundację Zmian Społecz-

nych Kreatywni - 138 tys. zł

W TRAKCIE

15. Budowa kwatery pamięci na cmentarzu MW na Oksy-

wiu -  I etap - szacowana wartość robót - 1 908 173,85 zł 

(planowane zakończenie w 2018 r.)

16. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie 

etap II  - budowa przystani rybackiej - kwota brutto 

3 191 494,43 zł (planowane zakończenie w 2018 r.) 

PLANOWANE

17. Adaptacja budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemios- 

ła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 na potrzeby powstają-

cego w tym miejscu Domu Sąsiedzkiego 

18. Budowa kwatery pamięci na cmentarzu MW na Ok-

sywiu -  II etap

19. Budowa oświetlenia ul. Muchowskiego i Miegonia

20. Budowa ul. Arabskiej 

21. Rozwój przestrzeni publicznej w obrębie ulicy Arci-

szewskich  - zieleń i parking przy ul. Arciszewskich (pla-

nowanie zakończenie w 2018 r.)

22. Przebudowa placu zabaw przy ul. Zielonej 

23. Modernizacja boisk przy ZSO nr 7 - ul. Dickmana 

Przybywa utwardzonych dróg i wygodnych 
chodników, nieoświetlone zaułki wychodzą 
z cienia, a amatorzy aktywnego wypoczyn-

ku znajdują nowe miejsca do ćwiczeń. Oksywscy 
rybacy zyskają nowoczesną przystań, a pamięć  
o zasłużonych obrońcach granic zostanie w god-
ny sposób uhonorowana na cmentarzu Marynarki 
Wojennej. Inwestycje na Oksywiu mają rozległy 
obszar i charakter. Rozmachu nabierają działania 
dotyczące rewitalizacji znacznej części dzielnicy.
Mówiąc o inwestycjach w dzielnicową infra-
strukturę nie sposób pominąć zadań związanych  
z utwardzaniem lokalnych ulic i remontami chod-
ników. Utwardzenie dróg usprawniło komunikację 
na Osadzie Rybackiej, przy ul. Afrykańskiej, Algier-
skiej, czy Albańskiej. Piesi mogą korzystać z od-
nowionych chodników m.in. przy ul. Żeglarzy oraz 
nowych wiat na przystankach autobusowych przy 
ul. Dickmana i Śmidowicza.
Wyremontowano także schody na Osadzie Rybac-
kiej, które ucierpiały podczas intensywnych opa-
dów deszczu w roku 2016.
Na cmentarzu Marynarki Wojennej trwają prace 
związane z budową kwater pamięci zasłużonych 
obrońców granic. Pierwszy etap inwestycji w tym 
miejscu pochłonie ponad 1,9 miliona złotych.
Dzięki budowie nowoczesnej przystani nie tylko 
poprawią się warunki pracy oksywskich rybaków, 
ale także zwiększy się wygoda korzystania z nowe-
go bulwaru. Wartość inwestycji to blisko 4 miliony 
złotych. 
Miłośnicy czworonogów już od niemal roku 
mogą korzystać z wybiegu dla psów przy ulicy 
Godebskiego. Powstał dzięki wygranej projektu 
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2015. 
Amatorzy aktywnego wypoczynku i rekreacji 
zyskali zewnętrzne siłownie przy ulicy Zielonej  
i Dickmana, w niedalekiej przyszłości baza obiek-
tów sportowych wzbogaci się o wyremontowane 
boiska przy V LO (ul. Dickmana) i SP 33 (ul. Go- 
debskiego). 
Przygotowywana jest również modernizacja i roz- 
budowa skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i płk. 
Dąbka. Inwestycja znacząco poprawi warunki do-
jazdu do Oksywia od strony estakady. Duża część 
Oksywia objęta jest Gminnym Programem Rewita-
lizacji, o szczegółach piszemy na stronie 3.

ZREALIZOWANE

1. Budowa wybiegu dla psów - ul. Godebskiego - 77 125 zł 

 (zadanie zrealizowane w ramach BO 2015)

2. Utwardzenie nawierzchni gruntowej - ul. Afrykańska  

- 147 847 zł

3. Utwardzenie nawierzchni gruntowej - ul. Osada Rybac-

ka od nr 12 do 24 - 96 704 zł  

4. Modernizacja zatoki przystankowej Oksywie Dolne - 

ul. Śmidowicza  

5. Modernizacja chodnika - ul. Żeglarzy - 75 038 zł 

6. Utwardzenie dróg - ul. Osada Rybacka - dojazd do zej-

ścia nr 4 - 70 392,35 zł 

Realizacja inwestycji w ramach Gminnego Programu Re-

witalizacji (planowanie zakończenie w 2018 r.):

24. Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu 

Górnym i Dolnym - ul. Żeglarzy. Planowane zakończenie 

w 2018 r.

25. Likwidacja budynków przy ulicy Dickmana 18 - 30, 

przeprowadzenie lokatorów do mieszkań zamiennych, 

budowa domu bez barier dla 30 rodzin w obrębie obec-

nego osiedla

26. Termomodernizacja bloku przy ulicy Dickmana 38,  

w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energe-

tyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie 

Gdyni”

27. Przebudowa polany przy Osadzie Rybackiej z myślą 

o rekreacji, sąsiedzkiej integracji, aktywnym spędzaniu 

wolnego czasu

28. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Arciszewskich, 

od placu ks. Blachnickiego do wysokości mniej więcej  

ul. Arciszewskich 2

29. Budowa schodów od ulicy Arciszewskich do ul. Księ-

dza Edmunda Makowskiego. Budowa jezdni i chodników 

przy ulicy Księdza Edmunda Makowskiego 

30. Modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ul. Kwiat-

kowskiego i płk. Dąbka

Zmiany widać w każdym zakątku dzielnicy
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Inwestycje zrealizowane, planowane i będące w toku

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
- Urządzenie skwerku dzielnicowego 
   przy ul. Zielonej 19
- Łączka Merdających Ogonów, czyli wybieg 
   dla psów z torem agility i parkiem 
   dla mieszkańców
- Remont chodnika łączącego ul. Bosmań 
   ską, płk. Dąbka i Żółkiewskiego
- Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni 
   rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym 
- Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu  
   przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną 
   nawierzchnię

BUDŻET OBYWATELSKI
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Wyznaczony na Oksywiu obszar rewita-
lizacji jest największą z sześciu części 
miasta objętych Gminnym Programem 

Rewitalizacji. Działania już tu prowadzone i te, 
których realizacja dopiero przed nami odczarują 
stereotypy, połączą oksywskie osiedla, poprawią 
jakość życia mieszkańców i przyciągną gdynian  
z innych dzielnic. 
Granice obszaru rewitalizacji części Oksywia obej-
mują z jednej strony Osadę Rybacką, historyczną 
Kępę Oksywską z ulicami płk. Dąbka, Dickmana, 
ks. Makowskiego, Bosmańską i Arciszewskich,  
z drugiej - ulice Śmidowicza i Żeglarzy, gdzie osie-
dle mieszkaniowe styka się ze zmilitaryzowaną  
i przemysłową częścią dzielnicy.
Oksywie podzielone jest na mniejsze enklawy, a to 
nie sprzyja budowaniu więzi sąsiedzkich. Podziały 
mają szansę zniknąć za sprawą działań rewitaliza-
cyjnych. Zmieni się przestrzeń, ułatwiając komu-
nikację i dostępność do najodleglejszych nawet 
zakątków dzielnicy. Powstaną miejsca spotkań  
z ofertą zajęć integrujących mieszkańców.
Za nami -  warsztaty dla mieszkańców Oksywia 
poświęcone opracowaniu wytycznych dla przyszłe-
go projektanta przebudowy polany przy Osadzie 
Rybackiej. Już ogłoszono przetarg mający wyłonić 
projektanta przestrzeni rekreacyjnej, początek prac 
ma nastąpić jeszcze w tym roku.
Na ulicy Dickmana, na wniosek mieszkańców, zbu-
dowano przejście dla pieszych i wiatę autobusową.
Wyremontowano elewację zabytkowej kamienicy 
przy ul. Arciszewskich 23 oraz placówkę wsparcia 
dziennego przy ul. płk. Dąbka. 
Wśród zaplanowanych w Gminnym Programie Re-
witalizacji działań dla Oksywia jest m.in. stworzenie 
dogodnego przejścia odcinkiem lasu od ul. Bos-
mańskiej do Żeglarzy. Modernizacja czeka część 

ulic płk. Dąbka, Dickmana, Bosmańskiej, ks. Ma-
kowskiego i Arciszewskich. Przy ul. Arciszewskich 
powstanie chodnik,  ulica zostanie połączona scho-
dami z ul. ks. Makowskiego. Ta ma zyskać nową 
nawierzchnię i bezpieczny chodnik (właśnie ogło-
szono przetarg na opracowanie dokumentacji). 
Projekt „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielni-
cy Oksywie” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja Oksywia 
to korzyść dla Gdyni 

Oksywie to największy powierzchniowo i dru-
gi pod względem liczby mieszkańców obszar 
gdyńskiej rewitalizacji. Na inwestycje i dzia-
łania społeczne przeznaczymy tu około 23 

milionów złotych. Większość środków będzie 
pochodzić z Unii Europejskiej. 
Rewitalizacja ma odmienić dzielnicę, która 
podzielona jest przestrzennie. To wpływa tak-
że na relacje sąsiedzkie, o czym mówili nam 
mieszkańcy podczas konsultacji najpierw 
granic, a później zapisów Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji. Dlatego, opracowując listę 
zawartych w nim działań dla Oksywia, mie-
liśmy na uwadze połączenie dolnej i górnej 
części dzielnicy. Sprzyjać temu ma budowa 
nowych ciągów komunikacyjnych czy moder-
nizacja tych już istniejących, ale też stworze-
nie miejsca spotkań, z ofertą zajęć czy wspar-
cia dla wszystkich mieszkańców. Mam tu na 

myśli oczywiście utworzenie Domu Sąsiedz-
kiego Przystań „Oksywie”, czyli placówki, jakiej  
w tej części Gdyni nie było. Jej ofertę będzie-
my tworzyć wspólnie z mieszkańcami, bo 
takie miejsca żyją, gdy organizowane w nich 
zajęcia odpowiadają oczekiwaniom odwiedza-
jących. Sąsiedzkiej integracji sprzyjać też bę-
dzie zagospodarowanie polany przy Osadzie 
Rybackiej. Nie wątpię, że szybko stanie się 
ulubionym miejscem piknikowania nie tylko 
dla mieszkańców dzielnic północnych, ale ca-
łej Gdyni.
Oksywie to dzielnica z bogatą historią, dosko-
nałym nadmorskim położeniem. Rewitalizacja 
pozwoli podkreślić te walory. 

Michał Guć

Wiceprezydent 
Gdyni
ds. innowacji

Dzielnica z historią

Przy ul. Arciszewskich powstanie wygodny chodnik

Przy ul. Śmidowicza 49 powstanie Dom 
Sąsiedzki Przystań „Oksywie”, z szeroką 
ofertą zajęć dla mieszkańców dzielnic 
północnych. Odbywać się tu będą wszel-
kiego rodzaju warsztaty, np. plastyczne, 
kulinarne czy krawieckie. Powstanie 
wygodna przestrzeń do spotkań z są-
siadami, z zapleczem kuchennym, gdzie 
czas można będzie spędzić na wspól-
nym gotowaniu lub wypiekach. Relaks i 
aktywny wypoczynek ułatwią również sale 
gimnastyczne, gdzie będą organizowane 
zajęcia jogi, tańca oraz gry i inne ćwicze-
nia. Swoje miejsce w Przystani „Oksywie” 
znajdą m.in. Miejski Klub Seniora „Północ” 
oraz Centrum Usług Społecznych. 
Przez całe wakacje, w ogrodzie powsta-
jącego domu sąsiedzkiego, odbywały 
się spotkania mieszkańców pod hasłem  
„Środy na Śmidowicza”. Obecnie organi-
zowane są w V LO. 
Szczegóły pod nr. tel. 58 727 39 04, 
e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl

Przystań „Oksywie”

Trwają przygotowania do przeprowadzki 
do mieszkań zamiennych lokatorów 
osiedla przy ul. Dickmana 18-30. 
Stan techniczny znajdujących się tam 
baraków nie pozwala na ich gruntowny 
remont, dlatego podjęto decyzję 
o wyburzeniu. W ich miejsce powstanie 
dom bez barier dla około 30 rodzin. 
Zamieszka w nim część z obecnych 
mieszkańców ul. Dickmana. Miasto 
przyznało już pierwszym lokatorom 
mieszkania w innych lokalizacjach.

Przeprowadzka z ul. Dickmana 

194 ha
Obszar rewitalizacji 
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Spacer po dzielnicy najlepiej zacząć 
na ul. Śmidowicza, przy kościele 
Marynarki Wojennej (z 1939 r.). Idąc  
w kierunku portu MW, miniemy 
Stocznię MW i przedwojenne koszary 
marynarzy – dziś siedzibę Akademii 
Marynarki Wojennej. Dużą atrakcją 
jest możliwość zobaczenia okrętu 
podwodnego typu Kobben. 
Przy rondzie Bitwy pod Oliwą znajdu-
je się Komenda Portu Wojennego, za 

kolczastym ogrodzeniem można doj-
rzeć stalowoszare kadłuby okrętów.
Ruszamy pod górę, wzdłuż ulicy Arci- 
szewskich, przechodząc obok cmen-
tarza parafialnego. Na szczycie wzgó- 
rza zatrzymamy się przy kościele pw. 
św. Michała Archanioła. 
Kolejny punkt na trasie to cmentarz 
Marynarki Wojennej przy ul. Muchow-
skiego, gdzie spoczywają zasłużeni 
ojczyźnie. Nieopodal odnajdziemy 
pozostałości 28. baterii artylerii stałej. 
Stąd niedaleko do Osady Rybackiej, 
gdzie dojdziemy ulicą Dickmana. 
Warto zejść schodami na bulwar 

nadmorski, a wrócić naturalnym wą-
wozem. Odpoczynek najlepiej zapla-
nować na polanie, skąd rozpościera 
się niepowtarzalny widok na zatokę.
Wracamy na trasę ul. Dickmana  
i kierujemy się w prawo, ulicą płk.  
Dąbka. Niedaleko skrzyżowania z uli- 
cą Belwederską zobaczymy krzyż. 
Według lokalnych przekazów był dro-
gowskazem na trasie bursztynowego 
szlaku, z którego korzystali feniccy 
kupcy w drodze po bursztyn do Wła-
dysławowa. Najbardziej prawdopo-
dobna lokalizacja wiedzie śladem 
ulicy Żółkiewskiego.

Biuro Rady Dzielnicy Oksywie

Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Godebskiego 8, 

tel. 58 625 32 95, e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl

Punkt Informacyjny o rewitalizacji 

na Oksywiu „Gdynia OdNowa”

ul. Dickmana 14, V LO Gdynia, czynne 

w każdy poniedziałek w godz. 15-19

I Referat Dzielnicowy Komendy Straży Miejskiej

ul. Żeglarzy 7, tel. 58 620 39 42, 

tel. alarmowy 987, fax: 58 622 31 37

e-mail: rewirowi1-sm@gdynia.pl

Komisariat Policji Gdynia Oksywie

ul. Zielona 17 B,  tel. 58 66 21 555, alarmowy 997, 

e-mail: dyzurny.oksywie@gd.policja.gov.pl

Straż Pożarna JRG3 Gdynia Oksywie

ul. Dickmana 14a, tel. 58 625 99 98, 

tel. alarmowy 998

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 

ul. Sikorskiego 2a,  tel. 58 625 17 49, 58 625 96 

46  e-mail: dops2@mopsgdynia.pl

Przedszkole nr 43 „Jantarek” 

ul. Śmidowicza 59, tel./fax 58 625 32 85, 

e-mail: przedszkole_sp43@wp.pl

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”

ul. Bosmańska 26 A, tel./fax: 58 625 13 39

Przedszkole nr 35 „Pod Żaglami”

ul. płk. Dąbka 167, tel. 58 625 33 80

Szkoła Podstawowa nr 33 

ul. Godebskiego 8, tel. 58 625 04 01, 

e-mail: ssp33@interia.pl, www.sp33gdynia.pl

V Liceum Ogólnokształcące 

im. płk. Stanisława Dąbka

ul. Dickmana 14, tel./fax : 58 625 44 68, 

e-mail: vlogdynia@o2.pl, www.vlogdynia.pl

Biblioteka Oksywie – Filia nr 13

ul. Podchorążych 10a, tel. 58 625 48 24, 

e-mail: filianr13@bibliotekagdynia.pl

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni”

ul. płk. Dąbka 52, tel. 501 152 233, 

e-mail: kontakt@kreatywni.ngo

Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka 

„Światłowcy” ul. Żeglarzy 5,  tel. 58 625 56 56

Akademia Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69, e-mail: www.amw.gdynia.pl

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia

ul. Śmidowicza 69, tel. 261 26 20 12, 

e-mail: info@wksflota.com.pl

Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych, 

ul. Bosmańska 32A, tel. 58 625 39 01

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca

ul. Dickmana 6, tel. 58 665 66 55, 

e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl, 

www.hospicjum.gdynia.pl

Dom Hospicyjny dla Dzieci 

„Bursztynowa Przystań”

ul. Dickmana 7, tel. 58 660 86 20, e-mail: hospi-

cjum.gdynia@wp.pl, www.hospicjum.gdynia.pl

Ważne adresy 
dla Oksywia

Co dwa tygodnie 4 strony o Twojej dzielnicy

16 lutego 2018 - Babie Doły

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

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

CYKLICZNIE
 Rada Dzielnicy Gdynia Oksywie 

• „Oksywskie Poruszenie”: zajęcia bezpłatne  

- V LO, ul. Dickmana 14

Pilates – wtorki, godz. 19 - 20, 20 - 21 

Joga – piątki, godz. 19 - 20

SP 33, ul. Godebskiego 8

W każdą środę:

- Zumba dla dzieci z opiekunem dla osób 

niepełnosprawnych 16.30 - 17.15 

- Zumba dla seniorów 17.30 - 18.15 

- Zumba 18.30 - 19.30

Szczegóły: www.oksywie.miasto.gdynia.pl

 Laboratorium Innowacji Społecznych

„Warsztaty Rodzinne” – VLO, ul. Dickmana 14

* Warsztaty artystyczne/ogrodnicze – wtorki, 

godz. 16.00 - 17.30

* Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej – 

wtorki, godz. 17.30 - 19.00

* Warsztaty stolarsko-meblarskie/krawieckie 

– czwartki, godz. 17.00 - 18.30

Zajęcia są bezpłatne, zapewniona opieka nad 

dziećmi w wieku 0-3 lata.

Szczegóły: tel. 58 727 39 04, 

e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl

 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13, 

ul. Podchorążych 10A, tel. 58 625 48 24

English club - Zajęcia z języka angielskiego 

dla dzieci powyżej 7 lat w formie zabawy. 

Prowadzi Felicia, wolontariuszka EVS.

Każdy poniedziałek, godz. 16.00

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni” 

Oksywie prowadzona przez Fundację Zmian 

Społecznych Kreatywni, ul. Płk. Dąbka 

52, tel. 501 152 233, e-mail: kreatywni.

oksywie@gmail.com

Od poniedziałku do piątku zajęcia dla dzieci 

i młodzieży od 6 do 18 roku życia (do lipca 

2018) oraz zajęcia dla rodzin. Oferta kierowa-

na jest do trzech grup wiekowych, o charak-

terze socjoterapeutyczno - rozwojowym i ani-

macyjno - edukacyjnym. Dodatkowe zajęcia 

artystyczne (szycie, wolontariat), podczas 

wakacji czy ferii oferta dodatkowa. 

Od maja 2013 działa Oksywska Grupa 

Zabawowa. Więcej  na Fb/OksywskaGrupa-

Zabawowa.

Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka „Świa-

tłowcy” przy Stowarzyszeniu Społecznej 

Edukacji Non Stop, ul. Żeglarzy 5, tel. 58 625 

56 56, 506 052 656, e-mail: swiatlowcy@

gmail.com

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 4 - 18 lat, od 

poniedziałku do piątku, w czterech grupach 

wiekowych, o charakterze socjoterapeutycz-

no-rozwojowym i opiekuńczo-wychowaw-

czym. Podczas wakacji czy ferii dodatkowe 

zajęcia tematyczne, sportowe, artystyczne.

WKRÓTCE
 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 

13 przy ul. Podchorążych 10 A, tel. 58 625 

48 24

„Moje miasto a w nim…”

Mapa miasta oczami dzieci – co warto 

zobaczyć w Gdyni - polecają najmłodsi 

mieszkańcy – zajęcia plastyczne dla dzieci 

powyżej 7 lat. 9 lutego, godz. 14.00

„Motyle w brzuchu”

Głośne czytanie walentynkowych opowieści 

i przygotowanie romantycznych laurek dla 

bliskich sercu osób. Dla dzieci powyżej 7 lat.

14 lutego, godz. 14.00

„Radni chęci mają i z nami w plansze grają!”

Spotkania z grami planszowymi. W rozgryw-

kach wezmą udział radni z Oksywia. Trening 

logicznego myślenia, kreatywności i plano-

wania przy ciekawych grach: „Wsiąść do 

pociągu”, „Carcassonne”,  „Cytadela”, „Palce 

w pralce”, „Dixit”, „Dobble” i wiele innych.

wtorki 13, 20, 27 lutego, godz. 15.00 

„Tak jak nasze mamy tak my teraz dzier-

gamy”

Robótki ręczne. Warsztat prowadzą seniorki 

pani Krysia i pani Alicja. 

Czwartki 15, 22 lutego, godz. 14.00 

„Rodziny na warsztat!”

Warsztaty rodzinne. Rozwijamy zdolności 

manualne i koncentracyjne maluchów 

w wieku 1-3 lata. Spotkania prowadzi Anna 

Gawrońska-Milczarek z Oksywskiej Grupy 

Zabawowej. Obowiązują zapisy.

21 lutego, godz. 11.30

„Dawno, dawno temu…”

Dzień Dinozaura. Uczestnicy zajęć wykonają 

foto-ściankę z ulubionym dinozaurem.

26 lutego, godz. 15.00

„Spotkanie autorskie z Dominiką Kraską”

Podczas spotkania z gdyńską pisarką będzie 

można wysłuchać fragmentów książek 

„Opowieści magicznego Trójmiasta” oraz 

„Koniki Gdyńskie”. Gość zaprezentuje swoje 

książki za pomocą teatrzyku kamishibai.

28 lutego,  godz. 10.00

MAJ/CZERWIEC
Festyn Rodzinny w SP nr 33 przy 

ul. Godebskiego 8 

(w wybraną sobotę w godzinach przedpołu-

dniowych, dokładny termin zostanie podany 

wkrótce)

16 czerwca 2018 – Pieszy Rajd Kaszubski 

po Oksywiu

Zajęcia i aktywności dla 
mieszkańców dzielnicy

Oksywska ścieżka 
turystyczna
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Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza 
15 lutego o godz. 16.30 na spotkanie do-
tyczące rewitalizacji Kamiennej Góry, które 
poprowadzi kierownik Biura Ogrodnika Miasta 
Hanna Niedźwiecka-Pasternak. Spotkanie 
odbędzie się w Kaszubskim Forum Kultury (al. 
Marsz. Piłsudskiego 18).

***
Konsultacje społeczne dotyczące zadań 

inwestycyjno-remontowych na rok 2018:
 – 22 lutego o godz. 18.00 – Rada Dziel-

nicy Dąbrowa – Szkoła Podstawowa nr 47 
(ul. Nagietkowa 73).

 – 27 lutego o godz. 17.30  – Rada Dziel-
nicy Śródmieście – Szkoła Podstawowa nr 21 
(ul. Jana z Kolna 5).

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa (ul. Nagiet-

kowa 73) zaprasza mieszkańców Gdyni na 
bezpłatny kurs tańca towarzyskiego. Zajęcia 
poprowadzą mistrzowie Agnieszka Majsterek 
i Maciej Drankowski. Odbywają się w wy-
brane niedziele w Szkole Podstawowej nr 47 
(ul. Nagietkowa 73). Najbliższe zajęcia 18 
lutego godz. 20.00. Należy zabrać wygodne 
obuwie na zmianę. Nie trzeba się zapisywać, 
wystarczy przyjść.

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

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

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ZS nr 

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

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

dynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: rada.
chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych w środy 
w godz. 17.00-18.00: 14.02. – Marek Dąbkowski, 
21.02. – Edward Kaczmarczyk, 28.02. – Marek 
Dąbkowski. W 1. środę miesiąca w godz. 16.45-
17.45 dyżuruje radny miasta Michał Bełbot, w 2. 
środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 dyżuruje radna 
miasta Justyna Wróblewska. W 1. i 3. środę mie-
siąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej. 

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

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

***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomińska 

8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, tel. 58 
661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 
11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 i w środy 
w godz. 15.00-19.00. Dyżury radnych odbywają się 
każdorazowo w godz. 17.00-18.00 - 28.02 – Maria 
Napp. Spotkania z radnymi dzielnicy można uma-
wiać telefonicznie. W każdą drugą środę miesiąca 
w godz. 16.00-17.00 dyżuruje radny miasta Paweł 
Stolarczyk. 

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12 

(SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona internetowa: 
www.gdynia-grabowek.info, mail: rada.grabo-
wek@gdynia.pl. Biuro czynne w pon. w godz. 
14.30-18.00, śr., pt. w godz. 10.00-13.30, czw. 
w godz. 15.30-19.00. Dyżury radnych w każdy 
czwartek w godz. 17.00-18.00: 15.02 – Edyta Sie-
racka – Zięba, 22.02 – Mariusz Hybiak. W każdy 
2 czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. 

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

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamiennagora@
gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona internetowa: 
www.gdynia-kamiennagora.info oraz www.
facebook.com/RadaKamiennaGora. Biuro 

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

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

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

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

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

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 8 (bu-

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

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdynia.pl, 
tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne w poniedziałki 
w godz. 16.00-20.00 oraz w środy i czwartki w godz. 
9.00-14.00. Radni dzielnicy pełnią dyżury w po-
niedziałki w godz. 18.00-19.00: 12.02 – Tomasz 
Kirejczyk, 19.02 – Jan Gumiński. Dyżury radnych 
miasta: Patryk Felmet – 1. poniedziałek miesiąca 
w godz.18.00-19.00, Kamil Góral – 2. poniedziałek 
miesiąca w godz. 17.45-18.45, Elżbieta Sierżęga 
– 3. poniedziałek miesiąca w godz.17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 

8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl, 
tel. 58 625 32 95. Strona: www.oksywie.miasto.
gdynia.pl. Dyżury radnych dzielnicy w poniedziałki 
w godz. 17.00-18.00. Dyżury radnych miasta: 1. po-
niedziałek miesiąca w godz. 15.45- 16.45 – Patryk 
Felmet, 2. poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 
-17.30 – Kamil Góral, 3. poniedziałek miesiąca 
w godz. 15.45 -16.45 – Elżbieta Sierżęga, 4. ponie-
działek miesiąca w godz. 17.00-18.00 – Jarosław 
Kłodziński (tel. 601 65 88 12, e-mail: klodzinski.
jaroslaw@wp.pl).

***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 

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

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

***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskiego 21 

(budynek ZS nr 11), tel. 58 665 70 64, e-mail: 
rada.pogorze@gdynia.pl. Radni dzielnicy pełnią 

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

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, 

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

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego 5, 

tel. 58 622 46 74, e-mail. rada.redlowo@gdynia.
pl. Biuro Rady jest czynne w poniedziałki 13.00-
18.00, środy 10.00-15.00, czwartki 10.00-14.00. 
Dyżury radnych miasta w poniedziałki w godz. 
17.00-18.00: 12.02. – Norbert Kalwasiński, 19.02 
– Włodzimierz Walczykowski, 26.02 – Henryk 
Wereda, 12.03 – Jakub Furkal, 19.03 – Norbert 
Kalwasiński, 26.03 – Julita Wirkus-Ostrowska. 
Dyżury zarządu odbywają się w 1. poniedziałek 
miesiąca.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana 

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

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

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

***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, ul. 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. 

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

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymilia-

na, ul. Legionów 67 (budynek Przychodni 
Zdrowia, pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail: 
rada.wzgorze@gdynia.pl. Biuro Rady czynne 
we wtorki i czwartki w godz. 13.00-20.00. Dyżury 
radnych dzielnicy odbywają się we wtorki w godz. 
17.30 - 18.30. 
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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.

***
Centrum Zdrowia i Urody w Chyloni 

(ul. Chylońska 150) zaprasza  na badania 
stóp. Rejestracja tel. 508 648 584.

***
Med-Activ – Specjalistyczny Gabinet 

Korekcji Wad Postawy (ul. Warszawska 
41/1) zaprasza na bezpłatną ocenę postawy 
ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Wymagana 
rejestracja tel. od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00-18.00 pod nr. 58 664 44 00.

Szczegóły na www.med-activ.pl.
***

Specjalistyczna Przychodnia Lekar-
ska „Śródmieście” Sp. z o.o. (ul. Armii 
Krajowej 44) oferuje program profilaktycz-
ny z zakresu mammografii sponsorowany 
przez NFZ. Bezpłatne badanie przysługuje 
paniom (rocznik 1949-1968), które nie miały 
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 
Programem nie mogą być objęte kobiety 
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
piersi. Rej. tel. lub osobista od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30-17.30. Szczegóły pod 
nr. tel. 58 781 18 29.

***
Przychodnia Starmed (ul. 10 lutego 21) 

zaprasza nowo zapisanych pacjentów na 
bezpłatne badania laboratoryjne. Kontakt: 
tel. 58 719 66 66 lub e-mail: gdynia@przy-
chodniastarmed.pl.

Na zdrowie

Gdyńskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości wraz z Fundacją Gospo-
darczą w Gdyni realizuje projekt „System 
wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni 
i obszaru ZIT – etap I”, mający na celu 
podniesienie kompetencji i aktywności 
zawodowej osób pozostających bez pra-
cy i będących po 30. roku życia.

Organizatorzy zapraszają osoby zaintere-
sowane zdobyciem kwalifikacji w zawodzie 
pracownika ochrony osób i mienia lub ukoń-

czeniem wymarzonego kursu zawodowego 
z certyfikatem czeladnika.

Dla pań jest kurs obsługi kasy fiskalnej 
z gospodarką magazynową bądź testera 
oprogramowania z egzaminem ISTQB.

W projekcie przewidziano również szko-
lenia zawodowe kończące się certyfikatem 
potwierdzającym nabycie kwalifikacji za-
wodowych (m.in. kwalifikacje zarządzania 
projektami, kwalifikacje informatyczne, 
uprawnienia stanowiskowe), kurs spawania 

metodą MAG (proces 136) Moduł I i II oraz 
trzy miesięczne staże zawodowe.

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

Biuro projektu:
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsię-

biorczości (ul. 10 Lutego 24, pokój 04)
tel. 58 668 20 32
e-mail: projektzit@gdynia.pl

Bezpłatne kursy zawodowe w projekcie ZIT

Pomoc psychologa i grupy wsparcia
Trwają zapisy uczestników do terapii 

grupowej dla osób z tzw. podwójną dia-
gnozą (uzależnienie + dodatkowa choroba 
psychiczna lub zaburzenie psychiczne). 
Grupa ma charakter zamknięty, zawiera 
elementy psychoedukacji. Czas trwania 
grupy 12 miesięcy (jeden raz w tygodniu po 
2 h). Osoby prowadzące mają wykształcenie 
psychologiczne oraz psychoterapeutyczne. 
Kontakt pod numerem telefonu: 58 711 80 63 
lub osobiście w Klubie Abstynenta „Krokus” 
(ul. Traugutta 9).

***
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 

Flandria zaprasza osoby w kryzysie i mają-
ce trudności z emocjami na grupę wsparcia 
prowadzoną przez psychologa. Rejestracja 
pod nr. tel. 664 909 144.

***
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. Żeromskiego 77, Kosako-
wo) – mitingi we wtorki o godz. 18.30, każdy 
ostatni wtorek miting otwarty,

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

Telefon zaufania: 517 836 076.
***

Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że 
kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem 
i 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.

***
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 nr tel. 667 098 077.
***

Psychiatryczny Oddział Dzienny 
w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Trau-
gutta 9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz 
leczenie osób chorujących na schizofrenię. 
Zajęcia prowadzi zespół psychologów, psy-
chiatra, pedagog, terapeuta zajęciowy. Od-
bywają się od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-14.00. Kontakt tel. 58 620 81 70 wewn. 
43 lub 36. Program zajęć obejmuje m.in.: 
psychoedukację, psychoterapię, ćwiczenia 
relaksacyjne, muzykoterapię.

Zajęcia dla osób z autyzmem, nauka 
angielskiego dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz wielki piknik są-
siedzki okazały się zdaniem internautów 
najciekawszymi projektami w zakończo-
nej w grudniu akcji „Podaj dalej ciepło”. 
Zwycięskie projekty otrzymały dofinan-
sowanie odpowiednio w wysokości 20, 
15 i 10 tys. zł.  

W jej ramach wspierane są najbardziej 
cenne inicjatywy realizowane w naszym 
mieście przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty ekonomii społecznej. Moty-
wem przewodnim tegorocznej edycji było 
„Międzypokoleniowe miasto w otwartych 
przestrzeniach społecznych”.

– Gdynianie mogli głosować na bardzo 
ciekawe projekty, wpisujące się w politykę 
międzypokoleniowego miasta. – zauważył 
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. 
innowacji. – Docenili zarówno projekty 
realizowane z myślą o osobach z różnego 
typu niepełnosprawnościami, jak i otwarte 
dla wszystkich wydarzenie, jakim jest piknik 
sąsiedzki w Chyloni. 

Najwięcej głosów internauci oddali na 
projekt „Katalog C.O.”, realizowany przez 
Fundację Adapa. To inicjatywa skierowana 
do osób z autyzmem oraz ich rodziny, znajo-
mych i sąsiadów. Zwycięski projekt otrzymał 
dofinansowanie w wys. 20 tys. 

Drugie miejsce i dofinasowanie 15 tys. zł 

otrzymał „English for Us” prowadzony 
przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”.  
To cykl zajęć nauki języka angielskiego oraz 
zajęć teatralnych w języku angielskim dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Trzecie miejsce i 10 tys. zł przyznano 
dla projektu „Europejski Dzień Sąsiada”, 
który prowadzi Fundacja Zmian Społecz-
nych „Kreatywni”. To organizowana od 
dziewięciu lat impreza organizowana przez 
mieszkańców, liderów i wolontariuszy dla 
lokalnej społeczności w Chyloni. 

  Akcja, której organizatorami są PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 
i OPEC sp. z o.o., w partnerstwie z miastem 
Gdynia, odbyła się już po raz dziewiąty.

Podsumowanie akcji „Podaj dalej ciepło”

12 i 15 lutego w godz. 17.30-19.00 
w Pomorskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym (al. Zwycięstwa 96/98) odbędą 
się warsztaty tworzenia ekokosmetyków.

Spotkanie 12 lutego: ekologiczna pasta 
do zębów. 15 lutego: warsztat dla rodziców 
z dziećmi (od 6. roku życia) z tworzenia 
musujących babeczek do kąpieli.

Koszt udziału: 35 zł/os. Zapisy tel. 731 
991 007 lub mailowe: izabela.ryska@gmail.
com. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ekopasta – poznaj skład

12 lutego o godz. 17.00 w Laboratorium 
Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 
96/98) odbędzie się spotkanie Fundacji 
Podróże bez Granic dedykowane osobom 
z niepełnosprawnością i nie tylko. 

Gościem będzie podróżniczka Justyna 
Rogowska. Wstęp wolny.

Akcja: integracja
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STRONA SENIORA

Stowarzyszenie Osób z Wadą 
Słuchu „Cisza” zaprasza na bez-
płatne zajęcia rekreacji ruchowej 
i relaksacji do Klubu Seniora (Ob-
łuże, ul. Boisko 4) w każdy wtorek 
w godz 15.00-17.00 (w tym czasie 
można również brać udział w za-
jęciach z arteterapii). Szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 600 291 716 
(prezes Ewa Kopytyńska).

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskie-

go 26) zaprasza do uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych i wy-
poczynkowych w sanatoriach w Cie-
chocinku, Inowrocławiu, Kołobrzegu, 
a także w ORW w Zakopanem. 

Informacje i zapisy: Lech Snop-
kowski, tel. 505 620 917 lub w bu-
dynku YMCA w czwartki w godz. 
11.00-14.00 (w pozostałe dni tele-
foniczne).

***
Polski Związek Emerytów 

(ul. Świętojańska 5/7) zaprasza na 
turnusy rehabilitacyjne w Jastrzębiej 
Górze. Informacje tel 58 621 84 25 
lub w biurze poniedziałek w godz. 
11.00-15.00 oraz wtorek-czwartek 
w godz. 9.00-13.00.

Aktywny i sprawny 
– rehabilitacja

Kaszubskie Forum Kultury  
(al. Marsz. Piłsudskiego 18) oraz 
Fundacja Fly zapraszają na wykła-
dy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
28 lutego o godz. 11.00. Prowadze-
nie: historyk dr Tomasz Rembalski.

***
Fundacja Fly (ul. Świętojańska 

36/2) zaprasza na nowe zajęcia 
w semestrze letnim w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Wy-
kłady: Spotkania z Biblią, Bałkany 
znane i nieznane,  Polska ilustracja 
dziecięca, Wykłady o kulturze, 
Prawo a życie, English Book Club, 
Psychologia pozytywna, Historia 
literatury dla dzieci i młodzieży oraz 

Konwersacje z języka niemieckiego 
i Warsztaty rękodzieła. Zapisy oraz 
szczegóły w biurze od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-19.00.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) prowadzi zapisy na II semestr 
roku akademickiego 2017/2018 
w ramach Gdyńskiej Akademii 
Srebrnego Wieku. W programie 
nowe przedmioty, m.in „Ekologia” 
czy „Niekoniecznie apteka” (wykłady 
o zdrowiu). Zapisy w sekretariacie 
w dni powszednie w godz. 10.00-
14.00. Szczegóły na stronie www.
seniorzy.ymca.pl lub pod nr. tel. 58 
620 31 15 w. 26.

Wykłady 

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

– 12 lutego o godz. 14.30 na 
walentynkową Terapię Tańcem 
z muzyką na żywo. 

Wystąpi: Józef Masiak. 
– 13 lutego o godz. 10.30 na ka-

raoke, które poprowadzą: Zygmunt 
Kusch i Janusz Michalak. 

– 14 lutego o godz.13.00 do Sa-
loniku Literackiego na „Popołudnie 
z jednym wierszem” (wspólne czy-
tanie i recytacja wierszy o miłości). 

Wstęp na wydarzenia jest wolny.

W Chyloni nudy nie ma

Amatorski zespół muzyczny 
seniorów zaprasza osoby grające 
na instrumentach muzycznych do 
wspólnego muzykowania.

Mile widziani będą śpiewający 
panowie o tzw. charakterystycznym 
głosie, oraz osoby grające na per-
kusji i gitarze basowej. Repertuar 
XX w. (od lat 20. do 70., bez disco 

polo). Nie trzeba mieć wykształcenia 
muzycznego, wystarczy posiadać 
własny instrument i chociaż trochę 
na nim grać. 

Zajęcia odbywają się w czwartki 
w godz. 16.30-18.00 w CAS Śród-
mieście (ul. 3 Maja 27/31). Tel. do 
koordynatora zespołu: 882 494 637.

Udział w zespole jest bezpłatny.

Gdyńska Telefoniczna Poradnia 
Języka Polskiego zaprasza do ko-
rzystania z telefonicznych konsultacji 
codziennie w godzinach 13.00-15.00 
pod nr. tel. 607 379 404. Można 
również przyjść do YMCA Gdynia 
(ul. Żeromskiego 26).

Zrealizuj swoje muzyczne pasje Dyżury polonistów

Senior w podróży
Polski Związek Emerytów (ul. 

Świętojańska 5/7) zaprasza:
– w dniach 28.05-4.06 na 8-dnio-

wą wycieczkę: Londyn-Paryż-Bruk-
sela,

– w dniach 1-10.09 na 10-dniową 
wycieczkę do Rumunii, 

– na kilkudniowe wycieczki (Ło-
wicz-Nieborów-Żelazowa Wola, 
Święta Lipka-Orneta-Mikołajki, 
Warszawa).

Informacje tel. 58 621 84 25 lub w 
biurze: poniedziałek w godz. 11.00-
15.00 oraz wtorek-czwartek w godz. 
9.00-13.00. 

***
Kaszubska Fundacja Pomo-

cy Potrzebującym zaprasza na 
wycieczki: 2-5.03 (Kowno,  Wilno, 
Troki), 17-18.03 (Toruń), 12-15.04 
(Zakopane, Ludźmierz), 21-22.04 
(Kaszuby), 12-13.05 (Płock i oko-
lice), 2.02 (Gietrzwałd, Zielonka, 

Pasłęka). Zapisy tel. 885 031 956.
***

Fundacja FLY (ul. Świętojańska 
36/2) zaprasza:

– na wycieczki jednodniowe w ra-
mach projektu „Szlakiem atrakcji 
województwa pomorskiego” dofinan-
sowanego z budżetu miasta. 

– do udziału w wycieczkach 
krajowych: Polesie Lubelskie 
(24-30.06), Zamojskie i Roztocze 
(19-25.08).

Informacje i zapisy na www.funda-
cjafly.pl lub tel. 693 99 60 88. 

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) zaprasza na wycieczki: Tczew 
(17.02), Toruń (24.02), Ziemia cheł-
mińska (3.03). 

Informacje tel. 661 136 056, Ta-
deusz Piątkowski. Zapisy i wpłaty 
w YMCA: od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-14.00.

Warsztaty
Kaszubska Fundacja Pomocy 

Potrzebującym zaprasza seniorów 
na warsztaty: 

– haft kaszubski,
– malarstwo batikowe. 
Zapisy tel. 885 031 956.

***
Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy Flandria zaprasza osoby 
w wieku 50+ na cykl warsztatów 
o różnej tematyce.                 

Informacje i zapisy: 664 909 144.
***

Stowarzyszenie Osób z Wadą 
Słuchu „Cisza” zaprasza na zajęcia 
kulinarne w piątki w godz. 15.30-
17.30 do siedziby (ul. Morska 89).

Szczegółowe informacje pod nr. 
tel. 600 291 716 (prezes Ewa Ko-
pytyńska).



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1309 Gdynia, 9-15 lutego 2018 r. 

18 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1) 
zatrudni od 19.02.2018 r. nauczyciela wspomagającego w świetlicy szkolnej w pełnym wy-
miarze czasu pracy. Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. 
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.

Dyrektor X Liceum 
Ogólnokształcącego 

poszukuje kandydatów na stanowisko 
dozorcy z obowiązkami konserwatora 
na ½ etatu. 
CV można składać w sekretariacie szkoły 
przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na 
adres e-mail: xlogdynia@gmail.com.

Urząd Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budow-
lanym. 
Szczegóły na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka za-
wodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: 
http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-architektoniczno-bu-
dowlanym,516946. 
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesłać do 20 lutego 
2018 r. na adres: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym – oferta 
pracy”. Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Urząd Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Budynków 
– Referacie Inwestycji. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, 
praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się 
na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-bu-
dynkow-referacie-inwestycji,516830.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 21 lutego 
2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia) z dopiskiem „Główny Specjalista w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 
(ul. Halicka 8)

zatrudni nauczyciela wspomagającego 
(dyplom: oligofrenopedagogika, pedagogika 
specjalna) na pełen etat (18 godz. tygodnio-
wo). Oferty należy składać w sekretariacie 
szkoły. Kontakt tel. 58 622 23 43.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 
(ul. Cylkowskiego 5) 

poszukuje pracowników na stanowiska: 
kucharz (1 etat), sprzątaczka (7/8 etatu).
Telefon kontaktowy: 58 622 14 34.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 
poszukuje dwóch pracowników na stano-
wisko sprzątaczki, wymiar: pełen etat. 
Należy przesyłać CV oraz list motywacyjny 
na adres: zs9cisowa@gmail.com. Kontakt 
z wybranymi kandydatami. 
W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam 
zgodę na przetworzenie moich danych oso-
bowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926. ze zmianami).

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budynków 
– Referacie Inwestycji. 
Szczegóły, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania 
konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na www.gdynia.pl/bip/aktualne
-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,516925.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 26 lute-
go 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Wykaz dotacji na kulturę w 2018 roku
W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, na mocy zarządzenia nr 74/2018/
VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30 stycznia 2018 roku, przyznaje się dotacje w sposób następujący: 
1) Fundacja Klinika Kultury – Festiwal Pociąg do Miasta 2018 – Stacja Niepodległa, 95 000,00 zł, 86,7 pkt,
2) Fundacja 4 Sztuki – Wolność, kosmos, improwizacja – cykl 8 koncertów muzyki improwizowanej, 18 300,00 zł, 74,0 pkt,
3) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Kino Letnie w Orłowie 2018, 30 000,00 zł, 72,0 pkt,
4) Fundacja Pura – Festiwal Open House Gdynia – IV edycja, 50 000,00 zł, 70,3 pkt,
5) Fundacja Vademecum – Wszystko jest filozofią edycja II, 20 000,00 zł, 69,5 pkt,
6) Fundacja La Buka – Historyczne podróże – przez świat do niepodległej Polski, 5 000,00 zł, 69,2 pkt,
7) Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych – Renault NN – historia miasta, historia  motoryzacji, 38 000,00 zł, 68,0 pkt,
8) Fundacja Klinika Kultury – Akcja/Edukacja 2018 – edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna, 25 000,00 zł, 67,7 pkt,
9) Fundacja Żyjmy w harmonii – Nie ma Kaszub bez Polonii – patriotyczne koncerty w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski, 5 500,00 zł, 
67,0 pkt
10) Stowarzyszenie Traffic Design – Mapa sentymentalna Wzgórza, 10 000,00 zł, 65,2 pkt
11) Fundacja Vademecum – Akademia Małego Filozofa, 12 000,00 zł, 63,7 pkt
12) Fundacja Blues Club – Jam session bluesowe oraz jazzowe, 20 000,00 zł, 62,8 pkt
13) Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji – Polskie historie, 15 000,00 zł, 62,5 pkt,
14) Towarzystwo Miłośników Gdyni – Głosy Tradycji w Gdyni, 20 000,00 zł, 61,8 pkt,
15) Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra – Wieczory z muzyką organową – kontynuacja cyklu, 9 870,00 zł, 61,2 pkt,
16) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Mistrzowie kina europejskiego w Gdyńskim Centrum Filmowym, 10 000,00 zł, 60,7 pkt,
17) Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr/Stowarzyszenie Chór Cantus/Fundacja Żyjmy w harmonii – Droga do niepodle-
głości, 6 000,00 zł, 60,3 pkt,
18) Fundacja Bomalihu – Kameralne maluchy, 4 730,00 zł, 57,5 pkt,
19) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Bajka w Centrum, 22 000,00 zł, 57,2 pkt,
20) Fundacja Blues Club – Koncerty bluesowe i jazzowe, 22 000,00 zł, 57,0 pkt,
21) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – 11. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy, 16 600,00 zł, 54,5 pkt
22) Towarzystwo Miłośników Gdyni – Rozbudowa portalu Rocznika Gdyńskiego, 10 000,00 zł, 54,5 pkt.

Dyrekcja Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

(ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawo-
dowych fryzjerskich. Wymagane wykształ-
cenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza 
w zawodzie. Informacje: 58 669 97 44, 58 
669 97 32.



Gdynia, 9-15 lutego 2018 r.    „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1309

 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  19

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 4281 wykazu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni 
przy ul. Komandorska 16 (część działki nr 
715 i 730 obręb 0015 Grabówek o łącznej 
powierzchni ca 65 m²) przeznaczonych do 
wydzierżawienia na czas nieoznaczony w try-
bie bezprzetargowym na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia 
nr 7397/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z 30.01.2018 roku) z przeznaczeniem na 
działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 
31.01.2018 roku do 21.02.2018 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomi-
no-Radiostacja w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 12 000,00 zł. Realizacja 
zadania obejmuje okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert: 5.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert 
na www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej 
części dzielnicy Witomino-Radiostacja. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł. Realizacja zadania 
obejmuje okres: 15.03-31.12.2018 r. Termin składania ofert: 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r. 
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamen-
hofa-Opata Hackiego. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 50 000,00 zł. Realizacja zadania 
obejmuje okres 15.03-31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na 
www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r.
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego 
w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 45 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje 
okres: 16.04-31.12.2018 r. Termin składania ofert: do 5.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r. 
– ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakre-
su wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego 
konkursem wynosi 5 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 5.03.2018 r. 
do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
– ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – 
rejon ulic Dickmana i Śmidowicza. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 30 000,00 zł. Realizacja 
zadania obejmuje okres od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem 
generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz 
w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, tel. 58 727 39 21.

Prezydent Miasta Gdyni
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw 
do lokali mieszkalnych”. Przedmiotem postępowania jest nabycie praw odrębnej własności lokali 
mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nie-
ruchomości wspólnej. Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych 
Gminy Miasta Gdyni. Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie BIP 
Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 344 oraz 428. Szczegły pod nr tel. 58 668 85 12, 58 668 85 22 oraz 
na www.gdynia.pl/bip w zakładce Nieruchomości oraz www.investgdynia.pl/ w zakładce Nabycie 
lokali. W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności 
i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem.

Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych

informuje o wywieszeniu w siedzibie przy 
ul. Warszawskiej 67A na tablicy ogłoszeń 
na I piętrze wykazu nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni, dla któ-
rych prowadzona jest KW 5112 położonych 
w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 
przeznaczonych do najmu na okres do 3 
lat na prowadzenie działalności handlowej, 
usługowej. 
Wykaz wywieszono na 21 dni: od 9.02.2018 
do 1.03.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. 
Przetarg odbędzie się 2 marca 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta 
Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu 
Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 26 lutego 2018 roku. 
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się 
z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzy-
powej 32 o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. 
Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 
o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m2, ul. Często-
chowskiej 42 o pow. 351  m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2, ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2 
i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2.  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Dzienniku 
Bałtyckim”  31.01.2018 r. Pełną treść ogłoszenia opublikowano na stronie Urzędu Miasta Gdyni: 
www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Informacje dot. zbywanych 
nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 
318 na III piętrze urzędu, a także na www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również 
uzyskać tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Mecz Ekstraklasy – zmiany w organizacja ruchu
11 lutego o godz. 18.00 meczem po-

między Arka Gdynia a Lechem Poznań 
inaugurujemy Ekstraklasę po zimowej 
przerwie. W związku z tym wprowadzone 
zostaną zmiany w organizacji ruchu: na 
ok. 3 godz. przed rozpoczęciem meczu 
wyłączona z ruchu kołowego zostaną ul.: 
Olimpijska, fragment Sportowej (od skrzy-
żowania z Górskiego w stronę Olimpijskiej) 
i Wileńska (od zjazdu na parking przy hali 
sportowo-widowiskowej w kier. skrzyżowa-
nia z Olimpijską). Obowiązywać tam będzie 
ruch pieszy.

Ok. 2 godz. przed rozpoczęciem meczu 
wyłączona z ruchu będzie ul. Małokacka (od 
skrzyżowania z Konwaliową w kierunku Red-
łowa) oraz fragment ul. Stryjskiej (od skrzy-
żowania z ul. Halicką w stronę Witomina) 
– nie będzie możliwości przejazdu w relacji: 
Witomino-Redłowo/Mały Kack i Redłowo/
Mały Kack-Witomino. Trasy alternatywne: 
ul. Rolniczą, Kielecką, Drogą Gdyńską/
al. Zwycięstwa lub ul. Chwarznieńską, 
Obwodnicą Trójmiasta, ul. Chwaszczyńską 
i Wielkopolską. Parking tradycyjnie w strefie 
na zamkniętej ul. Małokackiej. Dotarcie sa-

mochodem do strefy postoju będzie możliwe 
tylko od strony Witomina. Nie będzie prze-
jazdu od strony Witomina w bezpośrednie 
sąsiedztwo stadionu, tj. na ul. Olimpijską 
i Stryjską. Po zakończonym meczu wyjazd 
z ul. Małokackiej możliwy będzie wyłącznie 
w stronę skrzyżowania ulic: Małokackiej, 
Rolniczej, Chwarznieńskiej i Wielkokackiej.

 Ruch pojazdów bez ograniczeń zostanie 
przywrócony w ciągu ok. 0,5 godz. po meczu. 
Uczestników imprezy prosimy o stosowanie 
się do poleceń służb biorących udział w za-
bezpieczeniu imprezy.
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Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
na IV piętrze przy pokoju 431 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni położonych w Gdyni:
– przy ul. Leszczynki 52 (część działki nr 1874 obręb 0018 Leszczynki o pow. ca 200 m²) 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7370/18/VII/P Prezydenta Miasta 
Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
– przy ul. Kalksztajnów 11a (działka nr 1332, część działki nr 1330, 1331, 1647, 1667, 1669, 
1677 obręb 0018 Leszczynki o pow. ca 230 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas 
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do 
Zarządzenia NR 7371/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem 
na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
– przy ul. Poleskiej/Litewskiej (część działki nr 1443, 1444 obręb 0013 Działki Leśne o pow. ca 
950 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7369/18/VII/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży 
meblarskiej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 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 dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405 zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdy-
nia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
3.03.2018 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu 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.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego 
i R. Traugutta.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) oraz uchwały nr XXVII/658/16 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2016 r. zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Trau-
gutta obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. 
J. Kilińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta, od 
zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
19.02-13.03.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, 
w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
22.02.2018 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia 
i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta 
na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 
428 wykazu nieruchomości (zał. nr 1 do 
Zarz. Prezydenta Miasta Gdyni nr 7358/18/
VII/P z 23.01.2018 r.) stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta 
Radtkego 32, oznaczonej jako część działek 
nr 1012 i 1015 obręb 0026 Śródmieście, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony 3 lata na rzecz osoby prawnej 
z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykaz wywieszo-
no na okres od 25.01.2018 r. do 15.02.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta 
przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu 
nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie 
Mały Kack przy ul. Halickiej 7a oznaczonej 
jako działki o numerach 976/2, 972/3, 973, 
974 oraz 975 o łącznej pow. 5.005 m2 objętej 
KW nr GD1Y/00024645/5 prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej 
do sprzedaży w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego. Wykaz (załącznik do Za-
rządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 7357/18/
VII/P z 23.01.2018 r.) wywieszono na okres 
od 25.01.2018 r. do 15.02.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
na podstawie Zarządzenia nr 7384/18/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów pro-
wadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu 
wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu koniecz-
ne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, 
należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność po-
żytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych 
w przestrzeni miejskiej w 2018 roku“. 
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 
16 lutego 2018 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia. 

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV pię-
trze przy pok. 428, wykazu nieruchomości 
(załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 7396/18/VII/P z 30.01.2018 
r.) stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni położonych przy Gdyni przy al. Jana 
Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul.  Ej-
smonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej, al. 
Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzier-
żawienia na czas oznaczony: 1.05.2018 r.-
30.04.2019 r. w drodze 2-etapowego przetar-
gu z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomicznych w mobilnych punktach 
gastronomicznych pojazdach typu food truck 
(z wyłączeniem napojów alkoholowych). 
Wykaz wywieszono na okres 5-26.02.2018 r. 

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta 
Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy 
pok. 428 wykazu nieruchomości (załącznik nr 
1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 
nr 7417/18/VII/P z 30.01.2018 r.) stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia położonej 
w Gdyni przy ul. Miętowej (dz. nr 1314 obręb 
Dąbrowa o pow. 462 m²) przeznaczonej do 
wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, 
przeznaczenie: działka przydomowa. Wykaz 
wywieszono od 1.02.2018 r. na okres 21 dni.
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Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Referat Relacji z Mediami. 
Redakcja: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202.
Redaktor Naczelna: Małgorzata Omachel-Kwidzińska, e-mail: m.omachel@gdynia.pl, tel. 58 668 81 26, skład 
i redakcja: Karolina Szypelt, tel. 58 668 81 28, e-mail: ratusz@gdynia.pl, współpraca: Agnieszka Wołowicz, Paweł 
Jałoszewski, Dorota Nelke, Michał Kowalski, Marta Jaszczerska, Magdalena Czernek.
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy jest dostarczany w każdy piątek do 160 punktów w Gdyni. Jest również 
dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl/Ratusz
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie: www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną wy-
łącznie do piątku poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów, a także zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia.
Ze względu na brak miejsca prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też,              
że nie publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych posłów, i senato-
rów) oraz szefów jednostek samorządowych, Straży Miejskiej i Policji. Informacje, które przyjmujemy do „Ratusza”, 
powinny być zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk:  Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego w Tczewie.
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip.

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

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

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

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

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy 
ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 431, został wywieszony wykaz pomieszczeń użytkowych, 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,  przeznaczonych  do wynajmu w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego.
Wykaz  wywieszono na okres od 29.01.2018 r.  do 19.02.2018 r.

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na usługi pełnienia nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadań w ramach: „Modernizacji 
11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowy 
29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ru-
chem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni 
poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, 
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp123.
Termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 
o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni po-
przez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” 
nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.448.000 euro na modernizację 11 zatok przy-
stankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowę 29 tablic infor-
macji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR 
w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje 
infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp122.
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 
o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni po-
przez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” 
nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy 
pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
– przy ul. Morskiej, wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7394/18/VII/P z 30.01.2018 r., 
oznaczonej jako część działki nr 467 obręb 0018 Leszczynki o pow. 97 m², przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – sprzedaż artykułów spożywczych, 
zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017305/8; 
– przy ul. Morskiej, wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7395/18/VII/P z 30.01.2018 r., 
oznaczonej jako część działki nr 1950 obręb 0012 Cisowa o pow. 40 m², przeznaczonej do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017302/7; 
– przy ul. Zbożowej, wykaz  stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7393/18/VII/P z 30.01.2018 r., 
oznaczonej jako część działki nr 2167 obręb 0012 Cisowa o pow. 1280 m², przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 2 lata na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy z przeznaczeniem na zieleń i uprawy jednoroczne, zapisanej w księdze wieczystej 
GD1Y/00003503/5.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 1.02.2018 r. 
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