
 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Gdynia z okazji swoich urodzin ma dla mieszkańców, obecnych 
i przyszłych, trzy ciekawe niespodzianki. Każdy nowo meldujący się 
gdynianin otrzymuje pakiet powitalny od miasta. Każdy, kto w tym roku 
rozliczy swój podatek w Gdyni, może wziąć udział w loterii. Oprócz tego 
wszyscy otrzymujemy elektroniczną mapę tego, co powstanie lub zostało 
zbudowane w gdyńskich dzielnicach w ostatnich latach. 

Dla każdego dynamicznie rozwijającego się miasta bardzo istotne jest 
budowanie trwałych relacji z jego mieszkańcami. Dzieje się to m.in. poprzez 
meldowanie się w miejscu stałego zamieszkania, ale i rozliczanie podatku w 
mieście, w którym się mieszka. 

Meldunek się liczy
Meldunki, a więc informacja o dokładnej liczbie mieszkańców umożliwia 

prognozowanie potrzeb miasta z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic. 
Dzięki posiadanej na podstawie liczby meldunków wiedzy przewidywane są 
m.in. potrzeby dotyczące transportu publicznego czy tworzenia nowych miejsc 
w żłobkach i przedszkolach. Nie jest to bez znaczenia również dla inwestycji 
w dzielnicach. Gdynia od wielu lat konsekwentnie wspiera procesy partycypa-
cyjne oparte o budżet obywatelski czy zwiększanie możliwości Rad Dzielnic. 

Więcej na 3 str. „Ratusza”.

Dołącz do gdyńskiej rodziny

10 lutego świętowaliśmy 92. rocznicę nadania Gdyni praw 
miejskich. Tego dnia odbyły się oficjalne uroczystości i te mniej 
formalne wydarzenia. Zwieńczeniem była uroczysta sesja Rady 
Miasta w Teatrze Miejskim, podczas której wręczono medale 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 
i nagrody „Czas Gdyni” dla najlepszych inwestycji w 2017 roku.

Co roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni wręczane 
są medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla 
Gdyni”. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Radę 
Miasta Gdyni. W tym roku Rada zadecydowała o nadaniu go trzem 
zasłużonym dla naszego miasta osobom: Marii Jolancie Obarze 
– wieloletniej pielęgniarce społecznej gdyńskiego szpitala, Tade-
uszowi Palmowskiemu – profesorowi nauk o ziemi, badaczowi 
gospodarczych przemian Gdyni i doradcy Rady Miasta Gdyni oraz 
Monice Płocke – dyrektor zarządzającej pionu IT Nordea AB.

Marta Jolanta Obara dba o zdrowie gdynian od prawie 40 lat
– To wspaniałe wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich 

pracujących w Gdyni pielęgniarek. To trudny zawód i cieszę się, że 
został dostrzeżony i nagrodzony. Dbamy o zdrowie całej gdyńskiej 
społeczności. Zarówno ja, jak i moje koleżanki ze szpitala jesteśmy 
dumne z faktu, że znalazł się ktoś, kto docenił naszą bardzo trudną 
pracę – mówiła Maria Jolanta Obara.

Tadeusz Palmowski przebywa aktualnie w Nowej Zelandii, gdzie 
między innymi promuje Gdynię. Nie mógł uczestniczyć w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni. W jego imieniu medal odebrała jego żona, 
Joanna Palmowska.

– Tadeusz jest prawdziwym miłośnikiem naszego miasta, jest 
bardzo zaangażowany w jego sprawy i jest wielkim propagatorem 
Gdyni – mówiła Joanna Palmowska, żona nagrodzonego.

Trzeci medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi 
dla Gdyni” został przyznany i wręczony Monice Płocke.

Dokończenie na 2 str. „Ratusza”.

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i nagrody „Czas Gdyni” rozdane

Gdynia Karwiny i Gdynia Sport – przystanki 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z potencjałem

Aż o 91 procent wzrosła liczba osób 
korzystających z nowych przystanków 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdy-
ni. W styczniu, czyli pierwszym pełnym 
miesiącu ich funkcjonowania, skorzysta-
ło z nich 9 tysięcy pasażerów.

Z przystanków Gdynia Stadion i Gdynia 
Karwiny korzysta coraz więcej osób. W po-
równaniu z grudniem ubiegłego roku liczba 
podróżnych wzrosła na nich blisko dwukrot-
nie. W styczniu, czyli pierwszym pełnym 
miesiącu ich funkcjonowania, skorzystało 
z nich 9 tysięcy pasażerów.

Tylko na przykładzie przystanku Gdynia 
Karwiny widać, jak potrzebna była to zmiana. 
Zastąpił on istniejący dotychczas przystanek 

Wielki Kacku. Porównując liczbę pasażerów 
z Wielkiego Kacka z listopada 2017 r. – 3,2 
tys. z liczbą pasażerów Karwin ze stycznia 
2018 r. – 5,5 tys., zauważamy znaczny 
wzrost. Z przewozów kolejowych korzysta-
ją nadal mieszkańcy tych samych dzielnic 
Gdyni, jednak nowy przystanek położony 
jest bliżej nowych osiedli, dzięki czemu kolej 
stała się obecnie atrakcyjniejszym środkiem 
transportu dla większej liczby osób.

Aż o 91 procent wzrosła liczba osób 
korzystających z nowych przystanków Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni. Od 
marca w kursowaniu pociągów Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej nastąpią zmiany ko-
rzystne dla podróżnych.

Jeszcze przez 12 dni można składać 
projekty do tegorocznego gdyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Kto potrzebuje 
pomocy, by ująć swój pomysł na zmiany 
w mieście w ramy wniosku, powinien 
przyjść na jeden z maratonów pisania 
wniosków do Budżetu Obywatelskiego 
w soboty 17 lub 24 lutego. 

Maraton pisania wniosków to specjalne 
spotkanie, podczas którego mieszkańcy 
mogą porozmawiać z urzędnikami wszyst-
kich wydziałów magistratu zaangażowanych 
w realizację gdyńskiego Budżetu Obywa-
telskiego. 

Najbliższe maratony oraz podstawowe 
informacje o BO na 3 str. „Ratusza”.

Wnioski do BO 
krok po kroku

fot. Karol Stańczak
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Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) 
zaprasza:

– 16 lutego o godz. 17.00 na spotka-
nie w ramach projektu „Domowy kodeks 
odpowiedzialnego korzystania z mediów 
cyfrowych”. Warsztaty organizowane przez 
LIs we współpracy z Fundacją Dbam o mój 
zasięg skierowane są do dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

 – 22 lutego o godz. 17.00 na dyskusję 
publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście (re-
jon ulic Abrahama, Kilińskiegoo i Traugutta).

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

Gdynia InfoBox zaprasza

Podczas odbierania medalu z rąk prezy-
denta Gdyni, Wojciecha Szczurka powie-
działa: – Medal im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego to dla mnie wielki zaszczyt. Z Gdynią 
jestem związana od najmłodszych lat. Tu 
dorastałam, tu się uczyłam, tu rozwijałam 
się zawodowo w Prokom Software SA, a 
następnie w Grupie Nordea. Wyróżnienie 
bardzo mnie zaskoczyło, ale też ogromnie 
ucieszyło. 

To niezwykła satysfakcja poczuć, że naj-
droższe sercu miasto, jego przedstawiciele, 
dostrzegli wartość mojej pracy w kontekście 
rozwoju gospodarczego i potencjału innowa-
cyjnego Gdyni. Dziękuję i obiecuję, że pra-
cując w międzynarodowym środowisku będę 
nadal jak najlepszą ambasadorką mojego 
miasta – dodała Monika Płocke, laureatka 
medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 
wybitne zasługi dla Gdyni”. 

Tradycją uroczystych jubileuszowych 
sesji Rady Miasta jest rozstrzygnięcie 
i przyznanie Nagrody Przewodniczącej Rady 
Miasta „Czas Gdyni” za najlepszą gdyńską 
inwestycję.

Czas Gdyni jest nagrodą dla inwestorów 
i architektów. Kapituła docenia inicjatywy 
nietuzinkowe, ich walory architektoniczne 
i wpływ na otoczenie. Brane są pod uwagę 
realizacje dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

– Bardzo dziękuję członkom kapituły, któ-
rzy jak co roku obejrzeli i wybrali najlepsze 
gdyńskie realizacje. Wybór nie był łatwy, 
gdyż do konkursu zgłoszono 35 bardzo 
różnorodnych obiektów. Gratuluję wszyst-
kim nominowanym. W tym roku do grona 
laureatów nagrody dołączą kolejne niesza-
blonowe inwestycje wyróżniające się w skali 
miasta – mówiła podczas Sesji Rady Miasta 
jej przewodnicząca Joanna Zielińska.

Nagrodę „Czas Gdyni” kapituła przyznała 
za realizację inwestycji siedziby głównej i hali 
produkcyjno-magazynowej przy ul. Chwasz-
czyńskiej 135, zrealizowanej przez Mariusza 
Swendrowskiego w części budowlanej 
oraz firmy Flowair, która dokonała adaptacji 
budynku do swoich potrzeb.

Wyróżnienia w tej samej kategorii przy-
znano:

– Zarządowi Morskiego Portu Gdynia 
S.A. za magazyn wysokiego składowania o 
funkcji usługowo-biurowej wraz z infrastruk-
turą przy ul. Polskiej 19-23,

– Firmie Quiza PUH, Krystyna Szatkow-
ska za realizację inwestycji hali spedycyjnej 
i magazynowej oraz rozbudowę Przechowali 
Owoców oraz Nowej Dojrzewalni Bananów 
przy ul. Rdestowej 49,

Nagrody Przewodniczącej Rady Miasta 
„Czas Gdyni”w Kategorii Architektura kapi-
tuła zdecydowała przyznać zrealizowanemu 
przez Invest Komfort zespołowi 4 dwupię-
trowych budynków – Rivus.

Wyróżnienia w tej samej kategorii przy-
znano:

– Inwestycja firmy Invest Sarko – Villa 
Monaco przy ulicy Mariackiej 5 na Kamien-
nej Górze, która bardzo dobrze wkompo-
nowała się w okoliczną, wcale nie homo-
geniczną stylistycznie, zabudowę. Projekt 
jest efektem pracy architektów pracowni 
Schleifer & Milczanowski Architekci.

– Budynek u zbiegu orłowskich ulic Wro-
cławskiej i Oficerskiej firmy Veroni Sp. z o.o. 
również nawiązuje do wzorców utrwalonych 
w gdyńskiej architekturze modernistycznej 
wybierając z tej tradycji zupełnie inne ele-
menty. 

Projekt architektoniczny wykonany został 
przez Autorską Pracownię  Architektury 
Planer.

Radny Miasta Tadeusz Wolszczak od-
szedł 25 stycznia w wieku 81 lat. W pamięci 
gdynian pozostanie jako Radny Miasta Gdyni 
I i II kadencji (1990-1998), a także Przewod-
niczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
w latach 1990-1994.

Z wykształcenia mgr inż. budownictwa 
wodnego. Pracował w Biurze Projektów 
z dziedziny wodociągów i kanalizacji na sta-
nowisku asystenta projektanta, projektanta 
oraz kierownika pracowni.

W latach 1994-98 pełnił funkcję członka 
Zarządu Miasta, kierowanego przez Fran-
ciszkę Cegielską. W późniejszych latach był 
radnym dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana.

Od 1990 r. był członkiem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, od 1995 r. – 
członkiem Rady Osiedla Mieszkaniowego 
Moniuszki. W tym samym roku został rów-
nież członkiem Stowarzyszenia Miłośników 
Gdyni. Angażował się także w działalność 
Stowarzyszenia Akcja Katolicka – w latach 
2006-2014 był jej przewodniczącym.

Aktywnie działał na rzecz lokalnej spo-
łeczności skupionej na Wzgórzu św. Mak-
symiliana.

Pożegnanie Tadeusza Wolszczaka od-
było się we wtorek 30 stycznia na cmentarzu 
witomińskim w Gdyni.

Odszedł 
Tadeusz Wolszczak

Sportowe dotacje dla dzieci i młodzieży
Blisko milion złotych przyznał pre-

zydent Gdyni Wojciech Szczurek na 
sportowe szkolenie dzieci i młodzieży 
w pierwszym półroczu 2018 roku. Dotacje 
otrzyma 51 gdyńskich klubów sporto-
wych, które wzięły udział w konkursie 
ogłoszonym przez miasto.

O wysokości dofinansowania decydowały 
przede wszystkim: atrakcyjność progra-
mowa oferty (w tym wymiar i cykliczność 
pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba 
uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe 
uzyskane w zawodach objętych ogólnopol-
skim systemem współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży.

– Gdyńskie kluby niezwykle profesjonal-
nie podchodzą do sportowego szkolenia 
dzieci i młodzieży. W zdecydowanej większo-
ści z nich funkcjonuje dobrze przemyślany 
system, który doskonale uzupełnia się z 
programem przygotowanym przez miasto. 
Efekty widać doskonale: regularnie cieszymy 
się z sukcesów naszych talentów – mówi 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Liderami w wysokości przyznanych 
środków są: piłka nożna, żeglarstwo, koszy-
kówka, judo, lekkoatletyka, pływanie, piłka 
ręczna i gimnastyka artystyczna. 

Wysokość dotacji na poszczególne dys-
cypliny:

– 264 600 zł: piłka nożna (10 klubów),
– 178 400 zł: żeglarstwo (5 klubów),
– 65 700 zł: koszykówka (4 kluby),
– 65 400 zł: judo (5 klubów),
– 60 429 zł: lekkoatletyka (2 kluby),
– 58 800 zł: pływanie (3 kluby),
– 56 400 zł: piłka ręczna (2 kluby),
– 42 100 zł: gimnastyka artystyczna (2 

kluby).
Dotacje otrzymały również kluby repre-

zentujące m.in. sporty walki, siatkówkę, 
rugby, strzelectwo sportowe, sztuki walki i 
tenis stołowy. Dokładna suma przyznanych 
dotacji to 944 629 złotych. Pełne zestawienie 
znajduje się na stronie www.gdyniasport.pl.

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i nagrody 
„Czas Gdyni” rozdane – cd.

Bruno i Weronika urodzili się w święto miasta
10 lutego, w 92. urodziny Gdyni, przy-

była nam dwójka nowych mieszkańców. 
To Bruno i Weronika. W poniedziałek 
maluchy i ich mamy odwiedzili w szpitalu 
Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni 
oraz Beata Szadziul – pełnomocnik pre-
zydenta ds. rodziny, którzy wręczyli im 
drobne prezenty. Upominki otrzymały 
też wszystkie inne dzieci, które obecnie 
dochodzą do zdrowia w obu gdyńskich 
szpitalach.

Gdynia, w dniu swojego święta, zyskała 
dwójkę nowych mieszkańców. Pierwszy 
urodził się Bruno. Przyszedł na świat o 
godz. 2.59, ma 56 centymetrów i waży 3750 
gram. Jego rodzice to Natalia Strzeżewska 
i Łukasz Górzny. Mały Bruno to ich pierwsze 
dziecko i 10 lutego sprawił im niespodziankę.

Później na świat przyszła Weronika. 

Urodziła się o godz. 4.30. Mierzy 57 centy-
metrów i waży 4270 gram. To druga córka 
Karoliny i Tomasza Markiewiczów. Dziew-
czynka ma się dobrze, a rodzice cieszą się, 
że urodziła się właśnie w dniu 92. urodzin 
Gdyni.

Jak co roku, nowych gdynian i ich mamy 
odwiedził prezydent Wojciech Szczurek 
i Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta 
ds. rodziny. Wręczyli oni rodzicom drobne 
prezenty: pluszowe misie, rożek, podusz-
kę oraz specjalne książeczki. Dodatkowo 
dumne mamy otrzymały list gratulacyjny od 
prezydenta.

Z okazji urodzin Gdyni nie zapomniano 
też o innych małych pacjentach obu gdyń-
skich szpitali. Odwiedziła ich Beata Sza-
dziul, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny 
i wręczyła im symboliczne upominki.
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Zakończył się pierwszy z trzech eta-
pów inwestycji, w ramach którego 
zmodernizowano energetycznie siedem 
mieszkalnych budynków w Gdyni. Ozna-
cza to lepsze zabezpieczenie przed utratą 
ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię i jej zużycia. Dla gospodarstw do-
mowych to oczywiste oszczędności, a dla 
środowiska poprawa jakości powietrza. 
Kolejne etapy projektu realizowane będą 
w tym i w 2019 roku.

W ramach projektu, którego pełna na-
zwa brzmi „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków komunalnych 
mieszkalnych na terenie Gdyni”, łącznie 
w 14 budynkach przeprowadzone zostaną 
prace polegające m.in. na przyłączeniu 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowie 
dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, montażu 
lub modernizacji instalacji C.O. i C.W.U., 
dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów 

piwnicznych i stropodachów, wymianie sto-
larki okiennej i drzwi zewnętrznych.

W grudniu 2017 r. zakończył się pierwszy 
etap inwestycji, w ramach którego zmoder-
nizowano energetycznie siedem budynków 
zlokalizowanych przy ulicach: Zamenhofa 9, 
Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31, Zielonej 
32 A, Zielonej 32 B, Ujejskiego 23 oraz Wójta 
Radtkego 44. Lepszą klasę zużycia energii 
zyskały łącznie 302 lokale mieszkalne znaj-
dujące się w tych budynkach. W rezultacie 
przeprowadzonej modernizacji nastąpi 
istotne zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną do ogrzania budynków 
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
a w efekcie zużycie energii pierwotnej – od 
ok. 47% w budynku przy ul. Zamenhofa 13 
do 89% w budynku przy ul. Zielonej 32 B.

Oprócz znacznej oszczędności w zużyciu 
energii, głęboka modernizacja energetyczna 
budynków przyniesie efekty w postaci lep-

szego wykorzystania zasobów naturalnych 
i poprawy jakość powietrza. Nastąpi spadek 
emisji do atmosfery gazów cieplarnianych 
(CO2) oraz pyłu PM10.

Kolejne etapy projektu obejmą moderni-
zację budynków mieszkalnych komunalnych 
przy ulicach: Chwarznieńskiej 6, Chwarz-
nieńskiej 8 i Dickmana 38 – w 2018 r. oraz 
Kołłątaja 44, Kalksztajnów 3, Kalksztajnów 
11 i Wileńskiej 93 – w 2019 r.

Realizacja projektu, którego całkowity 
koszt wynosi 13 189 363,21 zł jest możliwa 
dzięki dotacji otrzymanej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość dotacji unijnej wynosi 7 383 
391,89 zł, co stanowi 59,12% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Pozostała część 
kosztu finansowana jest z budżetu miasta.

5 898 400 zł – taką kwotę mieszkańcy 
Gdyni mogą spożytkować na realizację 
przedsięwzięć dotyczących estetyzacji, bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycji 
czy rekreacji. 

Projekt do gdyńskiego Budżetu Obywa-
telskiego może zgłosić każdy gdynianin, 
niezależnie od wieku. Można przygotować 
dowolną liczbę projektów w dowolnej dziel-
nicy Gdyni – nie musi to być ta, w której 
mieszkamy. Ważne, by wartość naszego 
pomysłu nie przekroczyła puli środków na 
daną dzielnicę. W tym roku po raz pierwszy 
stworzono możliwość, by część działań 
opisanych we wniosku była realizowana na 
terenie różnych dzielnic. Będzie to możliwe 
pod warunkiem, że: chodzi o teren w bez-
pośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której 
realizowana jest większość działań, a reali-
zacja projektu na terenie innej dzielnicy jest 
niezbędna dla osiągnięcia celów projektu.

O tym, jakimi kwotami dysponują po-

szczególne części miasta, przeczytać 
można na stronie www.bo.gdynia.pl. Tam 
też dostępne są wzory wszystkich dokumen-
tów niezbędnych do złożenia projektu oraz 
dokładne wskazówki dotyczące wypełnie-
nia formularzy. Wypełniony wniosek wraz 
z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 
(decyduje data wpływu do LIS).

– elektronicznie – wypełniając wniosek 
na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl, 

– osobiście – składając formularz w La-
boratorium Innowacji Społecznych (al. Zwy-
cięstwa 96/98), od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-17.00,

– za pośrednictwem poczty – przesyłając 
wniosek na adres Laboratorium Innowacji 
Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, 81-
451 Gdynia), z dopiskiem „Projekt – Budżet 
Obywatelski”. 

Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowa-
niu wniosku – zapraszamy na jeden z trzech 
zaplanowanych jeszcze do końca lutego 

maratonów pisania wniosków:
– 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 (PPNT Gdynia, budynek 
III, al. Zwycięstwa 96/98).

To okazja do spotkania z pracownikami 
wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miej-
skich odpowiedzialnych za późniejszą reali-
zację projektów zwycięskich w głosowaniu 
mieszkańców. 

We wszystkich sprawach związanych 
z tegorocznym gdyńskim Budżetem Oby-
watelskim można kontaktować się z Labo-
ratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, 
al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, PPNT 
w Gdyni, wejście od ulicy Stryjskiej), e-mail: 
bo@gdynia.pl, tel. 58 727 39 10 (od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00 – 17.00).

Wnioski do BO krok po kroku – cd.

W przypadku tych ostatnich, ich coroczny 
budżet jest wyliczany na podstawie liczby 
osób zameldowanych w dzielnicach. 

Rozlicz PIT w Gdyni
Rozliczanie podatku w miejscu zamiesz-

kania to jeden z kluczowych elementów 
zasilających budżet miasta. Aż 37 procent 
podatku płaconego przez mieszkańców do 
urzędu skarbowego wraca do gminy, która 
została wskazana jako miejsce zamieszka-
nia i nie jest to w żaden sposób powiązane z 
meldunkiem. Wiele osób jest przywiązanych 
do miejsca, w którym zawsze składało PIT, 
pomimo tego, że od krótszego czy dłuższego 
czasu zamieszkuje w nowym miejscu. 

– Wśród mieszkańców Gdyni jest coraz 
więcej osób, które przeprowadziły się z 
różnych zakątków Polski, wybierając nasze 
miasto jako swoje wymarzone miejsce do 
życia. Chcemy, aby razem z nami budowali 
i rozwijali Gdynię – mówi Katarzyna Gru-
szecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. – 
Każda z osób, która rozliczy podatek w gdyń-
skim urzędzie skarbowym dołoży cegiełkę, 
dzięki której miasto od lat jest wskazywane 

jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do 
życia w Polsce, będzie dalej zapewniało 
najwyższe standardy swoim mieszkańcom.

Witaj w Gdyni
Chcąc zatem zachęcić nowych mieszkań-

ców do formalnego dołączenia do gdyńskiej 
społeczności poprzez meldunek i jednocze-
śnie pragnąc uczcić kolejne urodziny Gdyni, 
rozpoczynamy akcję „Witaj w Gdyni”. 

– Dla wszystkich meldujących się po 
raz pierwszy w Gdyni osób przygotowali-
śmy pakiet powitalny zawierający karnety 
umożliwiające skorzystanie z atrakcji, które 
pomogą zaprzyjaźnić się z nowym miastem. 
– zapowiada Wojciech Szczurek, prezy-
dent Gdyni. – Pakiet obejmujący karnety 
do Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emi-
gracji, Centrum Experyment, Gdyńskiego 
Centrum Filmowego i na mecz Arki Gdynia, 
ma umożliwić nowym mieszkańcom Gdyni, 
zarówno tym najmłodszym, jak i starszym, 
poznanie urody miasta, jego unikatowej hi-
storii i najciekawszych miejsc. Wszystko po 
to, by jak najszybciej poczuli się gdynianami,  
dumnymi i zakochanymi w swoim mieście.

Sam proces meldunku jest prosty i cała 
procedura trwa zaledwie kilka minut. Urząd 
Miasta Gdyni, jako jeden z nielicznych 
w Polsce, przyjmuje zainteresowanych 
także w soboty w godz. 8:00-14:00, a od 1 
stycznia br. zameldować się można również 
przez internet za pośrednictwem platformy 
ePUAP. Większa liczba zameldowanych 
pozwoli na jeszcze lepsze projektowanie 
usług i przestrzeni oraz nowe inwestycje w 
naszym mieście, a to bezpośrednio wpłynie 
na komfort życia wszystkich gdynian. 

Mapa zmian w Twojej okolicy
Żeby przybliżyć mieszkańcom skalę 

inwestycji w mieście i poszczególnych 
dzielnicach opracowaliśmy „Mapę zmian 
w twojej okolicy”, na której zaznaczyliśmy 
przeszło 1200 inwestycji zrealizowanych w 
latach 2014-2017 oraz ok. 650 realizowa-
nych obecnie i planowanych do realizacji. Na 
mapie pokazane są nie tylko spektakularne 
i powszechnie znane mieszkańcom reali-
zacje, ale także te mniejsze jak np. budowa 
chodnika czy placu zabaw w najbliższym 
sąsiedztwie. 

Dołącz do gdyńskiej rodziny – cd.

Cieplej, taniej i ekologicznie – termomodernizacja w Gdyni
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Centrum Kultury zaprasza:
– 16 i 17 lutego o godz. 19.00 na 

spektakl „O co biega?” w reż. Tomasza 
Podsiadłego. Anglia. Małe miasteczko. Dom 
wielebnego pastora.  „O co biega?” to czarna 
komedia omyłek, gwarantowana kapitalna 
zabawa w gwiazdorskiej obsadzie. 

Bilety: 35/30 zł
– 18 lutego o godz. 12.00 i 16.00 na „Su-

perświetnie” Szymona Jachimka w reż. 
Magdaleny Bochan-Jachimek. Spektakl 
grupy „W Kaczych Butach” to bajka dla dzieci 
i opowieść dla dorosłych. Mała Oliwia co i 
rusz dostaje nowy prezent: misia, lalkę czy 
świecącą piłkę. Odłożone na półkę zabawki 
postanawiają zawalczyć o jej uwagę… 

Bilety: 20 zł

– 22 lutego o godz. 19.00 na spektakl 
„Sonata Belzebuba” w reż. Tomasza 
Podsiadłego. 

Po sukcesie „W małym dworku” przyszedł 
czas na kolejne dzieło Mistrza Witkiewicza. 
Historię o tych i dla tych, którzy próbują two-
rzyć. Próbują wyjść ponad przeciętność. I są 
skłonni oddać oraz poświęcić w imię sztuki 
dosłownie wszystko. Do końca, do śmierci. 
Nie zawahają się nawet wtedy, gdy sam 
diabeł upomni się o ich duszę. 

Bilety: 20 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: 

– 16, 21 i 25 lutego o godz. 19.00 na 
komedię „Następnego dnia rano” Petera 
Quiltera w reż. Grzegorza Kempinsky’ego.

Nieoczekiwane konsekwencje przebu-
dzenia w obcym miejscu. Następnego dnia 
rano wszystko jest możliwe. Spektakl dla 
dorosłych. 

– 17 lutego o godz. 19.00 i 18 lutego 
o godz. 17.00 na „Amadeusza” Petera 
Shaffera  w reż. Jacka Bały.

Wirtuoz i prowokator. Amadeusz Mozart. 
Genialne dziecko, histeryczny artysta, 
nieokiełznany duch. Historia jego życia i 
twórczości obfituje w przypadki śmieszne 
i straszne, intrygi, ubóstwo, władzę i pełen 
sprzeczności związek z żoną Konstancją. 
Porywał tłumy i możnych całego świata, ale 
miał też i wrogów. Wciągająca i prawdziwa 
historia awangardowej muzyki, przebiegłej 
intrygi, wielkiej miłości i zazdrości, która nie 
wybacza…

Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

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

zaprasza:
– 17 lutego godz. 19.00 na spektakl 

„Pan Kot” według „Kota w butach” Angeli 
Carter, w reż. Idy Bocian. Alternatywna, 
pełna erotycznej zmysłowości wersja baśni 
o obutym kocie, który dzięki swojemu spry-
towi sprawia, że jego pan zyskuje majątek 
i piękną małżonkę. 

Bilety: 30/35 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. 
– 24 lutego godz. 19.00 na „Kazanie 

XXI” insp. tekstami Leszka Kołakowskiego 
w reż. Grzegorza Szlangi.  

Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy 
nie grzeszyli? Jak przestrzec przed grze-
chem biedne owieczki, skoro nawet Słowo 
Boże nie działa? Czas najwyższy znaleźć 
odpowiedź na ten fundamentalny problem, 
bo w końcu: iam enim securis ad radicem 
arborum posita! (przyłożona jest już siekiera 
do korzenia!). 

Gościnny spektakl Chojnickiego Studia 
Rapsodycznego.

Bilety 30/35 zł. 
Repertuar na www.teatrgdyniaglowna.pl.

Koncerty
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza 18 lutego o godz. 
17.00 na Koktajl Artystyczny w Riwierze. 
Koncert „Pod Żaglami Zawiszy” w wykonaniu 
Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czar-
ny odbędzie się w sali kolumnowej.

Wstęp wolny za okazaniem wejściówki. 
Bezpłatne wejściówki od 12 lutego od godz. 
12.00.

***
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:
– 16-21 lutego o godz. 18.00 – „I tak 

Cię kocham” w reż. Michaela Showaltera,
– 16-21 lutego o godz. 20.15 – „Niemi-

łość” w reż. Andrieja Zwiagincewa.
Cena: 10 zł.
Repertuar na www.klubfilmowy.pl.

„Kształt wody”, „Czwarta władza”, 
„Czas mroku”, „Niemiłość” – filmy no-
minowane do Oscara można oglądać w 
Gdyńskim Centrum Filmowym. W reper-
tuarze są również polskie tytuły: „Pomię-
dzy słowami” i „Plan B”. W sobotę dzieci 
czeka poranek filmowy z cyklu „Bajka 
w Centrum”. Miłośnicy kotów mogą się 
wybrać na seans z okazji Światowego 
Dnia Kota. W weekend nie zabraknie 
także filmowego akcentu związanego z 
Urodzinowym Biegiem Gdyni. 

Jedną z filmowych premier tego tygo-
dnia jest „Kształt wody”, wyróżniony 13 
nominacjami do Oscara, 7 nominacjami do 
Złotych Globów, 12 nominacjami do nagród 
Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i 
Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji 2017. 
Najnowszy film wizjonerskiego reżysera 
Guillermo del Toro to baśń dla dorosłych, 
której akcja rozgrywa się w czasie zimnej 
wojny w Stanach Zjednoczonych. 

Gwiazdorska obsada – Meryl Streep 
i Tom Hanks w rolach głównych – oraz 
reżyseria Stevena Spielberga to atuty 
filmu „Czwarta władza”, opowiadającego o 
konflikcie pomiędzy dziennikarzami a ame-
rykańskim rządem. 

Jeszcze jednym nominowanym do Osca-

ra filmem, który można oglądać w Kinie Stu-
dyjnym GCF, jest „Czas mroku”, z wybitną 
kreacją Gary’ego Oldmana w roli Winstona 
Churchilla. Wybrać można się również na 
„Niemiłość”, film będący rosyjskim kandy-
datem do najważniejszej filmowej nagrody 
na świecie. 

Gdyńskie Centrum Filmowe i Gutek Film 
zapraszają na przedpremierowy pokaz 
thrillera „W ułamku sekundy”, nagrodzo-
nego Złotym Globem dla Najlepszego Filmu 
Nieanglojęzycznego 2018. Seans odbędzie 
się 21 lutego o godz. 20.20 w ramach DKF 
„Wysokie Obcasy”. 

W repertuarze nie brakuje również filmów 
polskich. Na ekrany wchodzi właśnie dramat 
„Między słowami” w reżyserii Urszuli 
Antoniak, z Jakubem Gierszałem w roli 
głównej. Powodzeniem cieszy się również 
film obyczajowy „Plan B” w reżyserii Kingi 
Dębskiej. 

W sobotę, 17 lutego o godz. 10.00 
Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza dzieci 
na kolejny poranek filmowy z cyklu „Bajka 
w Centrum”. Najmłodsi widzowie zobaczą 
wybrane odcinki współczesnych polskich 
serii animowanych: „Przytul mnie” i „Bear 
me”. Z dziećmi spotka się „prawdziwy” miś, 
a aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, Rafał 

Ostrowski, przeczyta fragmenty bajek. 
Również w sobotę, z okazji Światowego Dnia 
Kota, Kino Studyjne GCF zaprasza na pokaz 
filmu dokumentalnego „Kedi. Sekretne 
życie kotów” o godz. 15.10.

Specjalny pokaz filmu „Biegacze”, do-
kumentu opowiadającego o uczestnikach 
ultramaratonu, odbędzie się w Gdyńskim 
Centrum Filmowym 17 lutego, o godzinie 
17.00. Zawodnicy Biegu Urodzinowego 
z PKO Bankiem Polskim, którzy stawią się 
w Kinie Studyjnym GCF z numerami starto-
wymi, zobaczą film w promocyjnej cenie 11 
złotych. Gość specjalny, Piotr Suchenia, 
opowie o swoim doświadczeniu biegowym, 
między innymi o  wygranej w maratonie na 
biegunie północnym.

Kino Studyjne GCF czynne jest codzien-
nie. W Gdyńskim Centrum Filmowym przy 
placu Grunwaldzkim na widzów czekają 
trzy nowoczesne sale kinowe: Warszawa, 
Goplana i Morskie Oko. Na miejscu działa 
filmowa kawiarenka FaBuła. Bilety kosztują 
kosztują 17 i 14 złotych (normalny/ulgowy), a 
w Tanie Poniedziałki – 13 i 11 złotych. Posia-
dacze Metropolitalnej Karty do Kultury mogą 
skorzystać z oferty promocyjnej również w 
każdy wtorek. 

Repertuar znajduje się na www.gcf.org.pl.

Trwa konkurs na plakat firmujący 
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port.

Projekt graficzny plakatu powinien obej-
mować logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni, 
logotyp Miasta Gdynia oraz logotyp festiwalu 
wraz z datą: (data może ulec zmianie): 13. 
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@
Port 13 - 20 maja 2018.

Maksymalnie zaprezentować można trzy 
pomysły. 

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

Prace można zgłaszać do 16 marca.
Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Trwa konkurs na plakat 
Festiwalu R@port
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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

Już za kilka tygodni pogoda będzie 
zachęcać do wycieczek, zarówno rowero-
wych jak i pieszych. Dlatego zachęcamy 
do odwiedzenia trasy wzdłuż morza. 

W celu poprawy czytelności przebiegu 
drogi w parku w Gdyni Kolibkach, zostały 
zaprojektowane i wykonane nowe tabliczki 
i drogowskazy. Szlak został oznaczony od 
Polanki Redłowskiej do granicy z Sopotem. 
Został on poprowadzony z uwagi na to, 
że turyści gubili się, nie wiedzieli, w którą 
ścieżkę wjechać, aby dotrzeć do Centrum.

Na odcinku około 4 km zamontowanych 

zostało prawie 90 tabliczek i drogowskazów 
ułatwiających życie rowerzystom. Na no-
wych tabliczkach strzałką zaznaczony jest 
kierunek jazdy, odległość do wskazanego 
celu, stopień nachylenia drogi oraz czy ist-
nieje możliwość przejechania trasy rowerem. 
Dzięki informacjom zamieszczonych na 
tabliczkach będziemy wiedzieć, którą trasą 
swobodnie dotrzemy do Centrum Gdyni 
czy Sopotu, a dzięki której przejdziemy się 
brzegiem morza.

Planując wycieczkę warto wiedzieć, że 
jednym z trudniejszych fragmentów trasy jest 

podjazd z okolic ul. Anny Waligóry (koło rzeki 
Kaczej) drogą leśną w stronę Kępy Redłow-
skiej. Drugi odcinek wymagający wysiłku 
prowadzi od Polanki Redłowskiej lasem w 
stronę ulic Orląt Lwowskich i Redłowskiej. 
Jednakże te kilkaset metrów nie powinno 
nas zniechęcać do wycieczki. Możliwość 
obcowania z przyrodą i próba pokonania 
własnych słabości powinna wynagrodzić 
nasze trudy.

Koszt wszystkich tabliczek z montażem 
wyniósł 9 460 zł.

Nowe tabliczki i drogowskazy dla rowerzystów

Od niedawna użytkownicy smartfonów 
mogą samodzielnie sprawdzać jakość 
powietrza za pomocą różnych aplikacji, 
pokazujących jego stan w Gdyni i w każ-
dym innym miejscu w Polsce. Czym 
więc różnią się te aplikacje i jakie plany 
ma Gdynia, jeśli chodzi o monitoring 
powietrza? Wg danych Polskiego Alar-
mu Smogowego Gdynia znalazła się na 
samej górze tabeli, zestawiającej miasta 
o najniższej zawartości pyłu PM10 w po-
wietrzu.

W Gdyni działają obecnie trzy stacje Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska – na ulicy 
T. Wendy, Szafranowej i Porębskiego. Są 
one zarządzane przez Fundację ARMAAG, 
założoną w 1993 roku przez trójmiejskie 
samorządy.

– Stacje pomiarowe, aby stać się częścią 
takiego systemu, muszą spełnić i spełniają 
szereg rygorystycznych warunków. Całko-
wity koszt każdej z tych stacji wynosi około 
800.000 zł – mówi Bartosz Frankowski, 
naczelnik Wydziału Środowiska UM Gdyni.

Oprócz danych ze stacji pomiarowych 
ARMAAG użytkownicy smartfonów mogą 
pozyskiwać dane z czujników niskobudżeto-
wych działających w ramach różnych sieci, 
np. Airly czy LookO2. Wyniki otrzymywane z 
czujników niskobudżetowych (koszt jednego 
nie przekracza 700 zł) nie są jednak równie 
miarodajne jak te uzyskiwane z systemu 
ARMAAG. 

Popularna aplikacja „Kanarek” w Gdyni 
pokazuje wyniki pomiaru powietrza pocho-
dzące z sześciu stacji: trzech z sieci Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska (a więc 
z sieci ARMAAG) i trzech bazujących na 
tzw. czujnikach niskokosztowych. Użytkow-
nik traktuje te wyniki w sposób jednakowy. 
Okazuje się, że nie powinien.

– Wyniki zaburza przede wszystkim 
wilgotność powietrza, wpływająca na masę 
pyłu – zwiększa jego objętość, gdyż każda 
cząsteczka pary wodnej jest traktowana 
jak cząsteczka pyłu. W profesjonalnych 
czujnikach wilgoć jest usuwana. Jeśli cho-
dzi o objętość przepływu, te czujniki nie 
posiadają jego miernika i bazują na ukła-

dzie wentylatora lub układu termicznego. 
Z czasem zanieczyszczeniu ulega także 
układ optyczny. Ponieważ takie czujniki nie 
są konserwowane, elementy mechaniczne 
ulegają szybkiemu zużyciu i wskazania są 
obarczone coraz większym błędem. Ich ży-
wotność zazwyczaj nie przekracza jednego 
roku – mówi dr inż. Krzysztof Klejnowski, 
szef Zakładu Ochrony Powietrza w Instytu-
cie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej 
Akademii Nauk w Zabrzu.

Obecnie dostępne na rynku czujniki ni-
skokosztowe nie odpowiadają standardom 
zapisanym w prawie środowiskowym. Tym-
czasem wyniki pomiarów dokonywanych 
na stacjach ARMAAG są gwarantowane 
certyfikatem potwierdzającym ich zgodność 
z metodą referencyjną. Mierzą na bieżąco 
stężenia pyłu, co umożliwia pokazywanie 
wyników tych pomiarów w trybie „on-line”, 
między innymi w aplikacji GIOŚ „Jakość 
powietrza w Polsce”.  

Nad takim czujnikiem – niskokosztowym 
miernikiem pyłu zawieszonego odpowiada-
jącym standardom – pracuje firma Excento 
z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 
Politechniki Gdańskiej. Mierniki stworzone 
przez firmę są testowane we współpracy 
z Fundacją ARMAAG.

– Po zakończeniu testów gdyński samo-
rząd chce zakupić takie urządzenia i zain-
stalować na terenie miasta. To znakomite 
uzupełnienie dla obecnie funkcjonującej sieci 
stacji pomiarowych ARMAAG. W przyszłości 
w Gdyni będzie więcej stacji pomiarowych, 
na których będzie można polegać w stu pro-
centach. Operatorem tych czujników będzie 
Fundacja ARMAAG, tak by analizy i ich wyni-
ki miały jednego gospodarza i były udostęp-
niane w sposób czytelny dla mieszkańców 
– mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. 
– Mamy najczystsze powietrze w Polsce. Od 
ponad 18 lat udzielamy dotacji na wymianę 
pieców, dofinansowujemy odnawialne źródła 
energii, przeprowadzamy termomoderniza-
cję budynków. Dokładamy wszelkich starań, 
byśmy mogli oddychać w Gdyni pełną piersią 
– dodaje wiceprezydent. 

 Już wkrótce więcej czujników jakości powietrza

***
Schronisko mieści się przy ul. Ma-

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

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

Artanis to ostatni z trójki muszkieterów, 
którzy trafili pod opiekę Schronisku „Ciap-
kowo” w Gdyni. Jego rodzeństwo znalazło 
nowe domy a on sam został w schronisku. 
Dzieciństwo spędzone w klatce, ciągła walka 
z kocim katarem i długotrwała antybiotykote-
rapia odcisnęły na nim swoje piętno. Artanis 
stopniowo nabiera zaufania do człowieka. W 
jego przypadku nie możemy obiecać, że od 
początku będzie łatwo. 

Artanis będzie potrzebował dużo czasu, 
by się zadomowić i zaufać człowiekowi. 
Prawdopodobnie obecność w domu drugiego 
kota, bardzo by mu w tym pomogła. 

Szukamy domu spokojnego i doświad-
czonego, który da mu czas na oswojenie się 
z nową sytuacją i zaakceptuje go takiego, 
jaki jest.

Artanis jest podopiecznym OTOZ Ani-
mals Schronisko „Ciapkowo” w Gdyni.

Zakochani w kotach
 W związku z generalnym remontem 

trwającym w kociarniach, aby uczcić nad-
chodzący Dzień Kota, Ogólnopolskie To-
warzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” 
zaprasza 17 lutego w godz. 11.00-14.00 
Was na kocie pogawędki do „Białego 
Kota” (ul. Władysława IV 7-15).

Przy smacznej kawie i ciastach będzie 
można pomiziać ośmiu puchatych rezy-
dentów, którzy w kociej kawiarni czekają na 
nowy dom.

Na miejscu goście zastaną również 
stoisko fundacji „Animals’’, gdzie będzie 
do wyboru wiele psich i kocich gadżetów. 

Częściowy dochód ze sprzedaży pyszności 
oraz całkowity ze stoiska charytatywnego zo-
stanie przeznaczony na rzecz bezdomnych 
kotów z Ciapkowa.

Podczas spotkania będziecie mogli po-
rozmawiać z behawiorystami pracującymi 
w kociarniach oraz rozpieścić mieszkające 
tam kociaki.

Będzie również zbiórka prezentów dla 
podopiecznych schroniska. Potrzebne są 
drapaki, poduszki, koce, zabawki, miski, 
kuwety oraz karma sucha i mokra (zarówno 
dla kotów, jak i dla psów).

Więcej na www.facebook.com/ciapkowo.
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Dzieje się w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach 
w całym mieście.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 
96/98) oraz Micro Art Studio zapraszają 16 
lutego o godz. 17.00 na niezwykły pokaz 
figurkowej gry bitewnej Wolsung Steampunk 
Skirmish.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 
96/98) zaprasza młodzież powyżej 13. roku 
życia 17 lutego o godz. 11.00 na dyskusję 
z psychologiem Wojciechem Klupsiem 
wokół książki i serialu „13 powodów”.

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) za-
prasza 19 lutego o godz. 17.00 na kolejne 
spotkanie z cyklu warsztatów tworzenia 
biżuterii, prowadzone przez Barbarę Jarych 
– pasjonatkę rękodzieła. 

Liczba miejsc ograniczona – wymagane 
wcześniejsze zapisy (tel. 58 625 08 16 lub 
e-mail: filianr1@bibliotekagdynia.pl). 

20 lutego o godz. 18.00 Biblioteka 
z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98) zaprasza 
na monodram „Poeta płacze” w wykonaniu 
gdyńskiej licealistki, Darii Dudy, stanowiący 
próbę stawienia czoła trudnemu tematowi 
czerpania inspiracji ze smutku, złości, aż do 
uzależnienia się od negatywnych emocji.

Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” (ul. 
Kartuska 20 B) zaprasza dzieci 20 lutego 
od godz. 17.30 na obchody Światowego 
Dnia Kota. 

Będzie m.in. głośne czytanie kocich opo-
wieści, a także zabawy plastyczne. 

Biblioteka Karwiny (ul. Brzechwy 3/5) 
zaprasza dzieci 21 lutego o godz. 17.00 na 
spektakl Teatru Qfer „Królewna Śnieżka”.

22 lutego o godz. 17.00 Biblioteka Gra-
bówek (ul. Morska 113) zaprasza dzieci na 
spektakl Teatru Duet „Koziołek Pacanołek”. 

Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” 
(ul. Kartuska 20 B) zaprasza 22 lutego 

o godz. 17.00 na spotkanie z Łukaszem 
Kosikiem, autorem książki dla dzieci „Bajki 
ze zrozumieniem i konfiturką”.

23 lutego o godz. 18.00 Biblioteka 
z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98) zaprasza 
na spotkanie z Dorotą Karaś, dziennikarką 
gdańskiego oddziału Gazety Wyborczej, 
współpracującą z Wysokimi Obcasami 
i Dużym Formatem, autorką książki „Szafa, 
czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokra-
jowcami” oraz biografii „Cybulski. Podwójne 
salto”.

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. Regu-
lamin na www.bibliotekagdynia.pl

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

Wystawy
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę stałą „Gdynia – dzieło 

otwarte”. Historia Gdyni, jak każda po-
rządna historia, ma wiele wątków. W cieniu 
wielkich dziejowych i społecznych procesów 
toczyło się wszakże zwykłe życie. Gdynianki 
i gdynianie kończyli gdyńskie szkoły, w gdyń-
skich kościołach brali śluby, na gdyńskich 
cmentarzach chowali swoich zmarłych, dbali 
o gdyńskie kamienice, do pracy w stoczni 
jeździli trolejbusami, w gdyńskiej hali robili 
zakupy, z Gdyni wypływali w morze, do 
Gdyni wracali. 

Wystawa potrwa do 31 grudnia 2024 r.
– 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 kil-
kumetrową multimedialną instalację globu 

poświęconą polskiej obecności na świecie.
Szczegóły na www.polska1.pl.

***
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.

***
Gdyńskie Centrum Filmowe (pl. Grun-

waldzki 2) zaprasza na wystawę Piotra 
Krajewskiego „Miłość”. Wstęp wolny.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę instalacji Romana Timofie-

juka „Kod”. Wstęp wolny.
Wystawę będzie można oglądać w Małej 

Galerii im. admirała floty Andrzeja Karwety 
do 22 lutego. 

– 23 lutego o godz. 18.00 na wernisaż 
wystawy „Pocket Parks Gdynia”.  

Wystawa prezentuje projekty przestrzeni 
publicznej Gdyni. Prace powstały w Katedrze 
Architektury Przestrzeni Kulturowej w pra-
cowni dr. hab. Jana Sikory. 

Wystawę będzie można oglądać do 
28 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. Na wystawie prezentowane są wybra-
ne zdjęcia, które na oficjalnym profilu Gdyni 
na Facebooku (www.facebook.com/gdynia) 
cieszyły się największą popularnością. 

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. 

***
Stowarzyszenie Aktywni dla Zdrowia 

zaprasza do Gdyńskiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) na 
wystawę prac Krystyny Jaskólskiej, Ewy 
Lewandowskiej, Anny Lichnerowicz, 
Kornelii Sikory, Ireny Taraszkiewicz, Alicji 
Wiśniewskiej pt. „Morze, nasze morze”.

Wystawę można oglądać od poniedział-
ku do piątku w godz. od 9.00-19.00 do 
15 marca.

Warsztaty rodzinne w Centrum Nauki Experyment
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 zjawi-
sko bioluminescencji oraz które naturalne 
produkty, które każdy ma w domu, mogą 
emitować światło. 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.

Kaszubskie Forum Kultury, Gdyński 
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oraz Wydawnictwo Region za-
praszają do siedziby KFK przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 w środę 21 lutego o godz. 
17.00 na spotkanie autorskie promujące 
książkę „Gdynia. Przewodnik” autorstwa Ja-
rosława Ellwarta, Danuty Król i Tomasza 
Rembalskiego.

Wstęp wolny.

Przewodnik po Gdyni

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań 
Poetycka Strych zapraszają 28 lutego 
o godz. 19.30 na wydarzenie pt. „Trzę-
sawiska”.

W programie wydarzenia spotkanie 
autorskie z poetą Kamilem Galusem oraz 
promocja debiutanckiego tomu wierszy 
„Trzęsawiska”.

Oprócz tego będzie cykliczna akcja „Do-
rzuć do pieca” – chętni z publiczności mogą 
jak zwykle zaprezentować próbki swojej 

twórczości. 
Urodzinową lutową tradycją jest już 

„Wolnogdynianka”, czyli konkurs na 1 wiersz 
poświęcony Jubilatce Gdyni.

Autorem oprawy muzycznej będzie 
Krzysztof Nawrocki.

Spotkanie w Cafe strych (pl. Kaszubski 
7B) poprowadzą Wojtek Boros i Paweł 
Baranowski.

Więcej na profilu Przystani Poetyckiej 
na FB.

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza 21 lutego o godz. 
17.00 na „Spotkanie ze Sztuką”. 

Tematem pierwszego spotkania w tym 
roku będzie piękno ludzkiego ciała w malar-
stwie i rzeźbie. Wykład Aleksandry Szwarc 
„Historia aktu w sztuce” odbędzie się w sali 
213. Wstęp wolny.

„Spotkanie ze sztuką”
„Trzęsawiska” w Przystani Poetyckiej
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Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza:

– 17 lutego o godz. 11.00 na warsztaty 
projektowe dla dzieci „Pokład: Tu byłem! 
– szkoła”.

Zapisy mailowe: zapisy@muzeumgdynia.
pl lub tel. 58 662 09 35/36/37. Koszt warsz-
tatów: 10 zł (rodzeństwo: 5 zł, opiekunowie: 
bezpłatnie).

– 17 lutego o godz. 14.00 na oprowa-
dzanie po wystawie stałej „Gdynia – dzie-
ło otwarte” dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku. 

Wstęp bezpłatny. 
– 17 lutego o godz. 14.00 na oprowa-

dzanie kuratorskie po wystawie stałej 
„Gdynia – dzieło otwarte”. 

Oprowadzanie wliczone w bilet wstępu. 
– 22 lutego o godz. 18.00 na na wykład 

historyka sztuki dr. Jacka Friedricha pt. 
„Sztuka i Reformacja”.

Wykład jest częścią wydarzeń towarzy-
szących wystawie „Luter w Gdyni?”

Wstęp bezpłatny. 
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.

Luty w Muzeum Miasta

Towarzystwo Miłośników Gdyni (ul. 
Władysława IV 51) oraz Akademia Głosów 
Tradycji zapraszają w dniach 24-25 lutego 
na warsztaty w ramach projektu „Pieśni 
na zimowe wieczory-lubelskie”

W dniach 24-25 lutego w siedzibie To-
warzystwa Miłośników Gdyni odbędą się 
warsztaty śpiewu tradycyjnego. 

Organizatorzy zapraszają zarówno osoby 
początkujące, jak i kontynuujące przygodę 
ze śpiewem tradycyjnym. Przygotowanie 
muzyczne nie jest wymagane. Prowadząca: 
Agata Harz.

Informacje, regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie FB „Towarzystwo 
Miłośników Gdyni” oraz  „Akademia Głosów 
Tradycji”. Kontakt: glosytradycji@gmail.com

Udział w warsztatach jest płatny: 50 zł.
Organizator: Towarzystwo Miłośników 

Gdyni (www.tmg.org.pl). Warsztaty są re-
alizowane dzięki wsparciu finansowemu 
miasta.

Warsztaty „Głosy 
Tradycji w Gdyni”

Przedstawienie z Centrum Kultury 
w Gdyni wróciło ze stolicy Śląska z Na-
grodą Publiczności 11. Katowickiego 
Karnawału Komedii.

Pojedynek na humor rozegrał się między 
teatrami z Gdyni, Warszawy, Krakowa, Cho-
rzowa i Katowic. Za najzabawniejszą sztukę 
publiczność uznała wystawianą w gdyńskim 
Centrum Kultury „Zacznijmy jeszcze raz”.

– Pojechaliśmy na katowicki festiwal 
wiedząc, że jest tam wyrobiona publiczność 
i bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. 
Przyjęcie przez widownię przerosło jednak 
nasze oczekiwania. Kameralna sala wypeł-
niona była po brzegi. Graliśmy z niesamo-
witą energią i wspaniałym odbiorem – mówi 
reżyser i odtwórca głównej roli Tomasz 
Sapryk.

Autorką spektaklu jest Aleksandra 

Wolf. Znana m.in. z telewizyjnego kabaretu 
„Rozmowy w Tłoku” w programie „Szymon 
Majewski Show”, do którego pisała teksty.

– Ola pochodzi z Katowic. Okazuje się, 
że poczynione przez nią obserwacje ludz-
kiej natury ogląda się dobrze nie tylko w 
Trójmieście. Mam nadzieję, że doskonałe 
poczucie humoru rozwiało nieco katowicki 
smog – mówi Tomasz Sapryk.

Sztuka została napisana specjalnie dla 
Tomasza Sapryka i Aldony Jankowskiej. 
To duet, któremu bliska jest komedia we 
wszystkich jej odcieniach. Oboje występują 
w kabaretach, spektaklach komediowych i 
uprawiają stand-up.

Drugą Nagrodę Publiczności otrzymała 
„Pomoc domowa” w reżyserii Krystyny Jan-
dy. Nagrodzone teatry otrzymały Maski We-
neckie wykonane specjalnie na zamówienie.

Sztuka Centrum Kultury z Nagrodą Publiczności

Idziesz Świętojańską i dostajesz po-
wiadomienia o wydarzeniach w pobliżu. 
Mieszkasz w dzielnicy będziesz poin-
formowany o imprezach w bibliotece. 
Od dziś użytkownicy aplikacji Gdynia.pl 
mogą otrzymywać powiadomienia o im-
prezach w Gdyni.

 Działająca od ponad pół roku aplikacja 
Gdynia.pl poza wiadomościami z życia 
naszego miasta, komunikatami, posiada 
także rozbudowany kalendarz wydarzeń. 
Nowością jest możliwość otrzymywania 
powiadomień o wszystkich imprezach lub 
o imprezach w zasięgu. Użytkownik sam 
ustala zasięg od 100 metrów do 2 km. Powia-
domienia o wydarzeniach będą przychodzić, 
gdy aplikacja będzie działać w tle, ale nie 
wymaga włączonego GPS.

– Chcemy, żeby użytkownicy aplikacji 
gdynia.pl mieli łatwy dostęp do gdyńskiego 
kalendarza, dlatego wzbogacamy go o geo-
lokalizację. Spacerując Gdynią, mijając teatr 

czy muzeum, otrzymamy powiadomienia o 
najbliższych imprezach – mówi Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informa-
cji Ewa Kosakowska. 

Każdą informacją można podzielić się na 
Facebooku lub Twitterze. Można dodać ją 
do ulubionych oraz ustawić przypomnienie 
o imprezie.

Zapraszamy do pobierania aplikacji gdy-
nia.pl, która dostępna jest dla systemów An-
droid i iOS, odpowiednio w sklepach Google 
Play oraz App Store. Osoby, które mają już 
zainstalowaną aplikację, będą musiały ją 
uaktualnić.

Nowe funkcjonalności pojawiły się także 
na stronie gdynia.pl. Do sekcji aktualności: 
Gdynia zielona, Gdyński modernizm oraz 
Rewitalizacja doszło 6 nowych działów. Są 
to: Sport i zdrowie,  Kultura, Społeczeństwo, 
Gdynia innowacyjna,  Gdynia mobilna oraz 
Witaj w Gdyni. Natomiast Edukacja została 
zastąpiona Nauką.

Nowe funkcjonalności aplikacji gdynia.pl

Gdynianin wyróżniony w międzynarodowym 
konkursie fotografii mobilnej

Dariusz Sobiecki zdobył 2 wyróżnienia 
w jednym z największych konkursów 
fotografii mobilnej – Mobile Photography 
Awards! Gdynianin otrzymał 2 wyróżnie-
nia w kategorii Architektura & Design.

Mobile Photography Awards to konkurs 
poświęcony zdjęciom wykonanym za po-
mocą urządzeń mobilnych – smartfonów i 
tabletów. Idea przedsięwzięcia koncentruje 
się wokół tego, że nie jest potrzebny drogi, 
profesjonalny sprzęt, by zrobić dobre zdjęcie. 
W tegorocznej, 7. edycji Polacy zdobyli 31 

wyróżnień, aż dwa z nich otrzymał Dariusz 
Sobiecki, mieszkaniec Gdyni.

Międzynarodowe jury konkursowe wyróż-
niło dwie prace gdynianina: zdjęcie zatytu-
łowane „Modernist Elegance” wykonane w 
Gdyni i drugie „Through The Spiral” zrobione 
w  Poznaniu.

Zgłoszenia do kolejnej edycji można 
nadsyłać do 16 grudnia 2018 roku. Więcej 
informacji o konkursie oraz wszystkie wy-
różnione prace dostępne są pod adresem: 
http://mobilephotoawards.com.

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-
prasza rodziny z dziećmi powyżej 5 lat 
25 lutego w godz. 11.00-12.00 na kolejną 
warsztatową podróż z prawdziwymi me-
gamocnymi bohaterami. 

Drużyna MEGamocnych to cykl poświę-
cony polskim emigrantom, którzy życiem 
i pasjami rozsławili Polskę. Tym razem 
uczestnicy poznają Sarę Lipską – polską 
malarkę, rzeźbiarkę, projektantkę mody 
i wnętrz pochodzenia żydowskiego, od 1912 
przebywającą w Paryżu.

25 marca w godz. 11.00-12.00 uczestni-
cy przeżyją Animowaną przygodę z Warner 
Brothers, 15 kwietnia spotkają się z malar-
ką Olgą Boznańską, a 24 kwietnia z aktorką 
Polą Negri.

Na warsztaty obowiązują zapisy: warsz-
taty@muzeumemigracji.pl (imię i nazwisko 
dziecka, jego wiek, numer telefonu opiekuna 
oraz termin warsztatów i ich nazwę).

Koszt pojedynczych zajęć to 10 zł, jeśli 
w zajęciach będzie uczestniczyło rodzeń-
stwo, to dla kolejnej osoby – 5 zł. Opieku-
nowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.

Szczególy na www.polska1.pl.

Weekendowe warsztaty
z MEGamocnymi

„Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej 
Zelandii. Tułacze wspomnienia” to tytuł 
publikacji prezentującej wspomnienia 
młodych polskich emigrantów, których 
zawierucha II wojny światowej rzuciła na 
drugi koniec świata. Ich wspomnienia 
zebrano i udostępniono. Nową kolekcję 
emigracyjnych historii możemy oglądać 
na stronie Archiwum Emigranta.

Na początku II wojny światowej tysiące 
Polaków przesiedlono do obozów pracy w 
głębi Rosji. Po ociepleniu stosunków między 
Polską a Związkiem Radzieckim 120 000 
z nich ewakuowano do Iranu. Wśród nich 
było ok. 20 tys. dzieci, których rodzice nie 
przetrwali zsyłki i długiego marszu z obozów 
na Syberii lub zgłosili się do Polskiej Armii 
na Uchodźstwie. Rząd Polski zaapelował 
do Ligi Narodów o pomoc w znalezieniu 

schronienia dla sierot. Odpowiedziała tylko 
Nowa Zelandia.

Ostatecznie do tego kraju przypłynęło 733 
dzieci. 31 października 1944 roku młodzi pol-
scy emigranci zeszli z okrętu w Wellington.

Zebrane po 60 latach wspomnienia dzieci 
z Pahiatua są dostępne na stronie Archiwum 
Emigranta. Na kolekcję składają się: ponad 
500-stronicowa publikacja „Dwie ojczyzny. 
Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze 
wspomnienia”, wywiady z emigrantami 
i dziesiątki zdjęć

Archiwum Emigranta to projekt powołany 
do życia przez Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Osobiste historie Polek i Polaków zebrane 
i zaprezentowane w zdigitalizowanej formie 
tworzą szeroką i niezwykłą panoramę obec-
ności Polaków na wszystkich kontynentach.

Szczególy na www.polska1.pl.

Losy polskich dzieci z Pahiatua
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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

Centrum Współpracy Młodzieży za-
prasza 28 lutego w  godz. 16.30-18.30 na 
spotkanie na temat możliwości wyjazdu 
na wolontariat za granicę dla osób w wie-
ku 18-30 lat.  

Podczas spotkania wolontariuszka An-
zhelika Zozulia opowie o tym, dlaczego 
sama zdecydowała się zostać wolontariusz-
ką  i przedstawi zasady i możliwości wyjazdu 
w ramach Programu Erasmus+. 

Spotkanie odbędzie się w biurze Centrum 
Współpracy Młodzieży (ul. św. Piotra 21/4).

Szczegóły na www.cwm.org.pl.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria poszukuje wolontariuszy. 

Do zadań wolontariusza należy wspólne 
spędzanie czasu, pomoc w życiu codzien-
nym, wsparcie w nauce. 

Kontakt pod nr. tel. 664 909 144. 

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 wy-
chowawczych, dla osób z doświadczeniem 
przemocy, osób z niepełnosprawnością oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo
-materialnej. 

Portal zawiera aktualną bazę bezpłatnych 
form wsparcia.

Wsparcie dla gdynian

Potrzebni wolontariusze

21 lutego w godz. 10.00-12.00 w Urzę-
dzie Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24), 
w sali nr 107 odbędzie się szkolenie pro-
wadzone przez pracowników tutejszego 
Urzędu Skarbowego pt. „JPK_VAT dla 
mikroprzedsiębiorców”. 

W godz. 12.00-14.00 pracownicy gdyń-
skiej skarbówki pomogą przy wypełnianiu 
zeznań podatkowych PIT i składaniu ich 
drogą elektroniczną. Celem warsztatów 
jest ukazanie sposobu rozliczenia w szybki 
i prosty sposób. Należy przynieść doku-

menty niezbędne do wypełnienia rocznego 
zeznania podatkowego oraz o przyniesienie 
deklaracji za 2016 rok.

Urząd Skarbowy może również rozliczyć 
PIT-37 wraz z wybranymi ulgami podatko-
wymi. Podatnik chcący skorzystać z moż-
liwości rozliczenia zeznania podatkowego 
przez Urząd Skarbowy składa wniosek do 
16 kwietnia na formularzu PIT-WZ. Wniosek 
winien być złożony drogą elektroniczną. 

Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie www.finanse.mf.gov.pl

Będą analizować, oceniać, sprawdzać, 
ale także wyznaczać kierunki działań i do-
radzać prezydentowi. 25-osobowy zespół 
został oficjalnie powołany po to  by przez 
najbliższe trzy lata wspierać procesy 
gdyńskiej odnowy. To Komitet Rewita-
lizacji. Pierwsze spotkanie – 27 lutego.

Komitet Rewitalizacji powołano zarządze-
niem prezydenta Gdyni z 30 stycznia 2018. 
Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję 
forum dialogu między mieszkańcami, insty-
tucjami a samorządem. Sednem działalności 
tej grupy jest opiniowanie działań miasta 
oraz doradzanie prezydentowi w sprawach 
związanych z rewitalizacją we wszystkich 
sześciu obszarach.

– Najbliższe lata będą dla Gdyni okresem 
wielu zmian. Nie tylko w przestrzeni, infra-
strukturze, ale także w zakresie spójności 
społecznej. Wszystkie te działania będą 
angażować wielu partnerów – mówi Michał 
Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – 
Komitet ma być stałym łącznikiem wszyst-
kich stron zaangażowanych w gdyńską 
rewitalizację. To potrzebne, gdyż chcemy, 

by przemiany  maksymalnie odpowiadały 
na realne potrzeby mieszkańców.

Komitet Rewitalizacji tworzy 25 osób: 
czterech przedstawicieli mieszkańców te-
renów rewitalizowanych, siedmiu radnych 
dzielnic, czterech reprezentantów organi-
zacji pozarządowych, dwóch przedstawicieli 
właścicieli i podmiotów zarządzających nie-
ruchomościami na obszarach rewitalizacji, 
a także trzech radnych miasta oraz pięć 
osób wyznaczonych przez prezydenta, 
czyli m.in. naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji. 

Status działacza Komitetu Rewitalizacji 
jest tożsamy z pełnieniem funkcji społecznej, 
za tę pracę nie będzie wypłacane wynagro-
dzenie. Szczegółowe zasady działania oraz 
funkcjonowania grupy opracowano na pod-
stawie uwag i sugestii konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami, a także warsztatów 
dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji.

Komitet Rewitalizacji rozpoczyna pracę

 Przy herbacie 
o wolontariacie 

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

W dniach 17 i 18 lutego odbędzie się 
Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Pol-
skim. W związku z tym nastąpią czasowe 
zmiany w organizacji ruchu.

17 lutego w godz. 6.00-16.30 wyłączone 
z ruchu będą: ul. Olimpijska, ul. Sportowa 
(odcinek pomiędzy Wileńską a Kazimierza 
Górskiego), ul. Wileńska, ul. Kazimierza Gór-
skiego (odcinek pomiędzy Drogą Gdyńską 
a Sportową). Dodatkowo w godz. 8.00-ok. 
14.30 zamknięta dla ruchu kołowego będzie 
ul. Sportowa (fragment między skrzyżowa-
niami z ul. Kazimierza Górskiego i Łużycką).

18 lutego ulice: Olimpijska, Sportowa, Wi-
leńska, Kazimierza Górskiego (odcinek po-
między Drogą Gdyńską a Sportową) zostaną 

zamknięte dla ruchu w godz. 6.00-13.00. 
W godz. 9.00-13.00 dodatkowo wyłączone 
zostaną całkowicie z ruchu następujące 
ulice: Łużycka, Stryjska, al. Zwycięstwa (od 
skrzyżowania ze Stryjską do Świętojańskiej), 
Świętojańska (od skrzyżowania z al. Zwycię-
stwa do 10 Lutego, al. Marsz. Piłsudskiego 
(od bulwaru Nadmorskiego do Władysława 
IV), Zawiszy Czarnego, Baduszkowej, Armii 
Krajowej (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Za-
wiszy Czarnego a Abrahama), Władysława 
IV (pomiędzy skrzyżowaniami z al. Marsz. 
Piłsudskiego a al. Zwycięstwa).

Na fragmencie ul. Armii Krajowej po-
między skrzyżowaniem z ul. Borchardta 
a Zawiszy Czarnego prowadzony będzie 

nadzorowany przez druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej ruch wahadłowy.

Z uwagi na ok. 4-godzinne zamknięcie 
dla ruchu al. Zwycięstwa kierowcy jadący 
w kierunku Śródmieścia z południowych 
dzielnic i w przeciwnym kierunku powinni 
wybrać objazd Drogą Gdyńską.

Ruch na poszczególnych ulicach będzie 
sukcesywnie przywracany po zakończeniu 
biegu. Prosimy o podporządkowanie się 
do zmienionej organizacji ruchu oraz do 
poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy 
służb oraz przedstawicieli organizatora im-
prezy (Gdyńskie Centrum Sportu).

Informacja odnośnie funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej: www.zkmgdynia.pl.

Zmiany w organizacji ruchu w dniach 17-18 lutego
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R A T U S Z
W  D Z I E L N I C A C H

Podanie ludowe o powstaniu Babich Do-
łów przywołuje historię dwóch czarow-
nic, które żyły wśród gęstych zarośli,  

w jamie (dole) na północnym zboczu jaru, strze-
gąc ogromnych bogactw rabowanych przez pira-
tów. – Owo miejsce nosiło nazwę Babi Dół aż do 
roku 1971, kiedy to uchwałą Miejskiej Rady Na-
rodowej powołano do życia nową dzielnicę Gdy-
ni o nazwie w liczbie mnogiej, czyli  Babie Doły. 
Nie wiadomo, dlaczego. – mówi Adam Gmyrek, 
wiceprzewodniczący zarządu dzielnicy. – „Babi” 
dlatego, że nasi przodkowie nazywali mityczne 
czarownice „babami”, które siały postrach wśród 
mieszkańców. Legenda kończy się dobrze dla lu-
dzi: król z hufcem rycerzy uwięził obie wiedźmy, 
ich żywot zakończył się na stosie, a bogactwo 
zasiliło królewski skarbiec. 
Babi Dół był najpóźniej zasiedloną częścią dzielni-
cy. Pierwsze „odczarowywanie” tego miejsca rozpo-
częło się pod koniec lat 30. XX wieku, za II Rzeczpo-
spolitej, gdy na terenie obecnej jednostki wojskowej 
wybudowano szpital zakaźny. W czasie II wojny 
światowej Niemcy wykarczowali las, zbudowali 
ośrodek badawczy torped oraz baraki mieszkalne, 
lotnisko wojskowe z dojazdową na te tereny beto-
nową ulicą (dziś ul. Zielona). W latach 50. rozpoczę-
to budowę dzisiejszego osiedla bloków mieszkal-
nych dla rodzin polskich pilotów wojskowych. 
Historia czarownic nigdy do końca nie została wy-
jaśniona, ale zagadek na terenie Babich Dołów jest 

więcej. Dla przykładu, nie wszyscy wiedzą, dlacze-
go łodzie rybaków z powstałej w roku 1907  Ko-
lonii Rybackiej w Babich Dołach mają do tej pory 
nazwy zaczynające się od liter „OBŁ”. Otóż cały te-
ren dzisiejszej dzielnicy Babie Doły należał do wsi 
Obłuże, która w roku 1933 stała się nową dzielnicą 
„młodego” miasta Gdynia. Wśród mieszkańców 
Babich Dołów można do dziś spotkać potomków 
rodzin rybackich: Siewert, Tessmer, Macholl, Kon-
kol, Wruk i Walk – pionierów rzemiosła rybackiego 
i budowniczych Kolonii Rybackiej.
Przedwojenne Obłuże, wraz z dzisiejszymi Babimi 
Dołami, zdominowane było przez rolników, rybacy 
stanowili mniejszość. Dwaj bracia pochodzenia 
niemieckiego o nazwisku Thymian odziedziczyli 
po swym ojcu Bernhardzie w roku 1861 pokaźne 
folwarki. August otrzymał Stare Obłuże, teren tzw. 
Nowego Obłuża zasiedlił Teodor. Do dziś zacho-
wał się jego folwark przy ulicy Rybaków – pałac 
i czworaki, obecnie administrowane przez miasto. 
Niestety, losy rodziny Thymian urywają się wraz  
z końcem II wojny światowej. 
Dziś Babie Doły, dawniej „czarowane” przez mitycz-
ne wiedźmy - baby, są całkowicie „odczarowane”. 
Duże zmiany następują tu np. dzięki rewitalizacji. 
Współczesna dzielnica składa się z trzech części: 
najstarszego Nowego Obłuża (dawny folwark przy 
ul. Rybaków), późniejszej Kolonii Rybackiej (także 
przy Rybaków) oraz najmłodszego osiedla bloków 
przy ulicach Ikara i Dedala (dawny Babi Dół).

4 ( 5 ) / 2 0 1 8 B A B I E  D O Ł Y

Historia osiedla na Babich Dołach nie jest może 
najdłuższa, ale warunki, w jakich nasza dzielni-
ca powstawała, spowodowały, że mieszkańcy 
są wyjątkowo zgrani. Ludzie to jedna z naj-
większych wartości Babich Dołów. Przyszłość 
naszej dzielnicy to z pewnością dalszy rozwój, 
korzystamy między innymi z inwestycji w ra-
mach gdyńskiej rewitalizacji. W opinii wielu 
mieszkańców do pełnego zadowolenia przydałby 
się lepszy dojazd, który obecnie wiedzie jedy-
nie wzdłuż ulicy Zielonej. Widać też niedostatki  
w zakresie oferty zajęć dla lokalnej społeczności. 

Leszek
Gawiński

Przewodniczący 
Zarządu 
Dzielnicy 
Babie Doły

Dobrze zgrani

Dzięki lokalizacji i niepowtarzalnym walorom 
przyrodniczym możemy powiedzieć, że Ba-
bie Doły to najprawdziwszy kurort – tyle, że 
jeszcze nie został odkryty. Teraz, w trakcie 
gdyńskiej rewitalizacji, jest chyba najlepszy 
moment na to, aby Babie Doły właśnie odkryć 
na nowo i pokazać całej Gdyni oraz światu  
z jak najlepszej strony. Nasza dzielnica to 
miejsce, gdzie można wypoczywać na sło-
necznej plaży, w otoczeniu zieleni i ciszy, 
ciesząc oczy widokami z klifu na całą zatokę. 

Sylwester
Trzebiński 

Radny 
dzielnicy 
Babie Doły

Nieodkryty kurort

Odczarowane Babie Doły

Babie Doły - dzielnica mała, ale niezwykle urokliwa
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Już tego lata skorzystamy na Babich Do-
łach z nowego kąpieliska. Projekt reali-
zowny wspólnie przez miasto Gdynia i 

gminę Kosakowo zakłada utworzenie w god-
nego dojazdu do plaży ul. Zieloną, zapewnie-
nie udogodnień dla osób niepełnosprawnych 
oraz powstanie strefy sanitarno – gastrono-
micznej.
Miłośnicy słonecznych kąpieli będą mieli do 
dyspozycji 200 m strzeżonej plaży. Projekt 
jest kompleksowy. I tak, wykorzystane zostaną  
- w miarę możliwości - istniejące nawierzchnie. 
Na końcu drogi (najbliżej plaży) wyznaczona 
zostanie pętla autobusowa, a na oddalonym 
od plaży placu -  miejsca postojowe.  Z myślą 
o pieszych wydzielony zostanie chodnik. Dla 
foodtrucków, w których plażowicze będą mogli 
zaopatrywać się w posiłki i napoje, wyznaczony 
zostanie specjalny plac. 
Wiadomo już także, że autobusy będą kursowa-
ły do pętli w czasie wakacji szkolnych. Z jaką 
częstotliwością, jest jeszcze kwestią ustaleń.

Co ważne, dostęp do nowej plaży będzie wolny 
do barier architektonicznych, co ułatwi korzy-
stanie z niej osobom z niepełnosprawnościami, 
mającym problemy z poruszaniem się czy też 
mamom z dziećmi w wózkach. Likwidacji barier 
architektonicznych sprzyjać też będzie lokali-
zacja pętli autobusowej tuż przy plaży. To duża  
i ważna zmiana – na plażę z Babich Dołach wio-
dą dziś bowiem wąskie i strome schody, który-
mi trzeba zejść z klifu. 
Środki na rewitalizację Babich Dołów pochodzą 
z budżetu miasta. Szacowany koszt utworzenia 
nowego kąpieliska to 1,45 mln zł.
Nad stworzeniem w Babich Dołach nowej stre-
fy przyjaznej wypoczywającym pracuje zespół 
interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą 
przedstawiciele władz miasta Gdyni i jedno-
stek miejskich, reprezentanci gminy Kosakowo, 
Agencji Mienia Wojskowego i Urzędu Morskiego 
w Gdyni.
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realiza-
cję dojazdu do plaży

Intrygująca pamiątka 
złych czasów 

Od 1942 roku krajobraz Babich Dołów wzbo-
gaca zatopiona częściowo w wodzie, znaj-
dująca się około 300 metrów od brzegu, po-
niemiecka torpedownia. Powstała w latach 
okupacji i była ważnym elementem hitle-
rowskiej machiny wojennej – strategicz-
nego poligonu ośrodka badania lotniczych 
torped Torpedowaffenplatz Hexengrund. 
Wraz z końcem wojny torpedownia straciła 
na znaczeniu, od 1945 roku jej działalność 
była już historią.
Do dziś przetrwała szkieletowa konstruk-
cja, doskonale widoczna z brzegu. Stanowi 
wdzięczny obiekt dla miłośników fotogra-
fowania, przyciąga odkrywców głębin (choć 
nurkowanie w jej pobliżu nie jest do końca 
legalne), stanowi też jedną z najlepiej 
rozpoznawalnych wizytówek Babich Dołów. 
Czasami pojawia się w kadrach filmowych 
planów, np. można ją dostrzec w jednym 
z odcinków serialu „Czterej pancerni i pies”.
Jest też coraz bardziej popularnym tłem 
plenerów fotograficznych - np. sesji ślub-
nych.
Czy przyszłość pozwoli na odbudowanie 
bryły torpedowni z myślą o przeznaczeniu 
na funkcje turystyczne? Wydaje się to 
wątpliwe, z drugiej strony nie ma planów, 
aby Babie Doły pozbawić widoku na wyjąt-
kową w skali Europy pamiątkę po latach 
wojennej zawieruchy.

TORPEDOWNIA Nowy sezon na nowym kąpielisku

Plaża na Babich Dołach z torpedownią w tle

Mówisz: Babie Doły, myślisz: lotnisko… I to 
nie byle jakie! To miejsce, gdzie jeszcze 
do niedawna stacjonowały - strzegąc 

polskiego nieba - odrzutowe myśliwce MIG 21-
BIS. Ostatni z nich odleciał z Gdyni w 2004 roku.
Historia lotniczej bazy na Babich Dołach sięga 
czasów II wojny światowej. Pierwszy pas startowy 
wybudowali tu Niemcy,  na potrzeby poligonu zwią-
zanego z Ośrodkiem Badania Torped. Po wojnie, na 
początku lat 50., teren zajęli polscy lotnicy wcho-
dzący w skład utworzonego 34. Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego. Dynamiczny rozwój jednostki przy-
padał na drugą połowę XX wieku. W tym czasie 
pułk stanowił elitarny element systemu Obrony Po-
wietrznej Kraju, uzbrojony już w topowe wówczas 
myśliwce MIG 21 MF, później w wersji BIS.
Jedną z mniej znanych ciekawostek związanych  
z tym niedostępnym powszechnie terenem jest hi-
storia kilkunastu niemieckich żołnierzy odnalezio-
nych trzy lata po zakończeniu działań wojennych! 
Schronili się w pobliskim magazynie żywnościo-

wym, który uległ częściowemu zasypaniu. Uwię-
zieni w podziemnej pułapce mężczyźni przetrwali 
ponad 1000 dni. Uratował ich pokaźny zapas żyw-
ności i wody. Tak jak w wielu podobnych przypad-
kach, po oswobodzeniu ich dalsze losy pozostały 
tajemnicą. 
W czerwcu 1987 roku na lotnisku Babie Doły wy-
lądował Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając 
tym samym trójmiejską część swojej pielgrzymki 
do ojczyzny.
Lotnicy chętnie wspominają pokazy Airshow, które 
w 1995 roku przyciągnęły na płytę lotniska tysiące 
pasjonatów podniebnych akrobacji. To właśnie wte-
dy, po raz pierwszy od 1945 roku, na pasie starto-
wym pojawiły się dwa niemieckie samoloty Torna-
do. Nasz elitarny 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 
wyszkolił wielu doskonałych pilotów. Do dziś jeden  
z weteranów pilotuje cywilnego Dreamlinera, kilku 
innych również kontynuuje pasję w lotnictwie cywil-
nym. Na terenie Babich Dołów znajduje się bardzo 
sentymentalna pamiątka związana z bracią lotni-

czą. Już w latach 70. powstał tu pomnik - samolot.  
TS – 8 Bies, który symbolicznie wznosi się do lotu. 
Po czterdziestu latach zostanie wyremontowany. 
Dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim 2017 
już niebawem zacznie się pierwszy etap renowacji  
- ekspertyza techniczna, która rozpocznie dalsze 
prace, przywracając ostatecznie blask żelaznego 
ptaka. Jednym z pilotów zasiadającym za jego ste-
rami jest płk (R) pil. Leopold Stachowski, mieszka-
niec Babich Dołów. 

Z głową w chmurach. O lotnisku na Babich Dołach

Od lewej: kmdr  por. dypl. pil. Paweł Padias, 
płk (R) pil. Leopold Stachowski, kpt. pil. Leszek 
Gawiński
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2,73 mln zł 
wartość inwestycji zrealizo-

wanych na Babich Dołach

11. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przepro-

wadzenie remontu budynków dawnego zespołu dwor-

sko-folwarcznego

12. Zagospodarowanie polany rekreacyjnej między  

ul. Rybaków a klifem

13. Dostęp do defibrylatora między ul. Dedala 6 a 8

Niewielkie Babie Doły przechodzą dużą 
zmianę. Szczególny wpływ na dzielnicę 
ma tocząca się tu już rewitalizacja, nie 

brakuje zadań realizowanych przez lokalną Radę 
Dzielnicy. Wszystko z myślą o mieszkańcach oraz 
gościach, którzy coraz częściej i chętniej odwie-
dzają ten urokliwy zakątek Gdyni.
Remonty chodników, czy budowa oświetlenia  
w najbardziej newralgicznej części dzielnicy to za-
dania o mniejszej skali, ale doceni je każdy miesz-
kaniec Babich Dołów. Utwardzenie ulicy Rybaków 
poprawia komunikację i wprowadza porządek  
w tej części dzielnicy, a z kolei plan instalacji defi-
brylatora – urządzenia, które może uratować ludz-
kie życie, daje poczucie bezpieczeństwa.
Największe zmiany dzielnica odczuje dzięki rewi-
talizacji. O szczegółach piszemy na stronie nr 4 
(str. 12 Ratusza).

ZREALIZOWANE

1. Utwardzenie nawierzchni przy ul. Rybaków 

(58 336,32 zł)

2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6-8 

(134 114,89 zł)

3. Modernizacja chodników przy ul. Ikara i Dedala 

     (Rada Dzielnicy Babie Doły  - 176 361,71 zł)

4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dedala (63 374 zł)

5. Opracowanie dokumentacji sanitarnej i wodociągowej  

w ul. Rybaków (97 539 zł)

6. Budowa blisko dwóch kilometrów sieci kanalizacji 

sanitarnej i jednego kilometra sieci wodociągowej pod  

ul. Rybaków (2 200 000 zł)

W TRAKCIE

7. Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do uli-

cy Ikara (32 926 zł)

8. Poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie do-

jazdu na przedłużeniu ul. Zielonej (1 450 000 zł)

9. Wykonanie nowej nawierzchni boiska na terenie SP 

nr 28

10. Remont samolotu-pomnika TS-Bies 

Poprawić komfort życia i bezpieczeństwo

Zi
el

on
a

Dickm
ana

Zi
el

on
a

Lotników

Ikara

Ikara

Ikara

Zielona
Dedala

Rybaków

Rybaków

Inwestycje zrealizowane, planowane i będące 
w toku

Biuro Rady Dzielnicy Babie Doły - Szkoła Podstawowa nr 28, 

ul. Zielona 53, tel. 58 665 84 14, poniedziałek 15.00 - 19.00, 

środa 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00, e-mail: rada.babie-

doly@gdynia.pl, www.facebook.com/radadzielnicybabiedoly

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich, ul. Zielona 

53, tel. 58 665 84 62, fax 58 665 84 40, e-mail ssp_28@wp.pl, 

strona internetowa sp28gdynia.pl

Punkt Informacyjny o rewitalizacji na Babich Dołach 

„Gdynia OdNowa”, ul. Dickmana 14, V LO Gdynia, 

czynne w każdy poniedziałek w godz. 15.00-19.00

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 Oksywieul. 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

Biblioteka Oksywie - Filia nr 13, ul. Podchorążych 10a, 

tel. 58 625 48 24, e-mail: filianr13@bibliotekagdynia.pl

PLANOWANE
Rada Dzielnicy Babie Doły

Piknik (w ramach „Przyjaznej dzielnicy”) - pod koniec czerwca

Laboratorium Innowacji Społecznych

• „Warsztaty Rodzinne” – V LO, 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. Na czas udziału w warszta-

tach 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, dzięki czemu nauka jest przyjemnością. 

Prowadzi Felicia, wolontariuszka EVS. Każdy poniedziałek, 

godz. 16.00

WKRÓTCE
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 13 

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

• „Rodziny na warsztat!” Warsztaty rodzinne. Rozwijamy zdol-

ności manualne i koncentracyjne maluchów w wieku 1-3 lata. 

Spotkania prowadzi Anna Gawrońska-Milczarek z Oksywskiej 

Grupy Zabawowej.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 

obowiązują zapisy. Środa, 21 lutego, godz. 11.30

• „Tak jak nasze mamy tak my teraz dziergamy”

Robótki ręczne. Warsztat prowadzą seniorki pani Krysia i pani 

Alicja. W miłym towarzystwie, wśród dobrych książek można 

stworzyć coś wyjątkowego. Czwartek, 22 lutego, godz.14.00 

• „Dawno, dawno temu…” Dzień Dinozaura. Z tej okazji uczest-

nicy zajęć wykonają foto-ściankę z ulubionym dinozaurem. 

Poniedziałek, 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 Gdyń-

skie”. Gość zaprezentuje swoje książki za pomocą teatrzyku 

kamishibai. Środa, 28 lutego,  godz. 10.00

MAJ/CZERWIEC
Festyn Rodzinny w SP nr 33 przy ul. Godebskiego 8

(w wybraną sobotę w godzinach przedpołudniowych, dokładny 

termin zostanie podany wkrótce)

16 czerwca 2018 – Pieszy Rajd Kaszubski po Oksywiu

Zajęcia i aktywności dla 
mieszkańców dzielnicy

Ważne adresy dla Babich Dołów
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4,7 mln zł  
wartość działań 

rewitalizacyjnych 
dla Babich Dołów
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To aktywności mieszkańców Babie Doły 
zawdzięczają fakt, że fragment dzielnicy 
został objęty Gminnym Programem Re-

witalizacji. Granice obszaru oraz listę działań 
do realizacji określono w trakcie konsultacji 
społecznych. Rewitalizacja poprawi jakość ży-
cia gdynian z ulicy Rybaków, ale też przyciągnie 
gości atrakcyjnymi terenami do rekreacji i wy-
poczynku. 
Objęta Gminnym Programem Rewitalizacji Mia-
sta Gdyni część dzielnicy Babie Doły jest naj-
mniejszym z sześciu gdyńskich obszarów, na któ-
rych prowadzone są zmiany. Mieszka tu zaledwie 
około 100 osób. Problemy, z jakimi do niedawna 
się borykali i argumenty, jakie przedstawili za 
koniecznością ich usunięcia sprawiły, że władze 
miasta zdecydowały o wpisaniu tego obszaru 
do Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze 
efekty rewitalizacji na Babich Dołach już widać. 
Przy ulicy Rybaków zakończyła się budowa bli-
sko dwóch kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej 
i jednego kilometra sieci wodociągowej. Wartość 
inwestycji to około 2,2 mln zł. 
Miejski konserwator zabytków pracuje natomiast 
nad przygotowaniem kompleksowej dokumen-
tacji umożliwiającej przeprowadzenie remontu 

budynków dawnego zespołu dworsko – fol-
warcznego, który przed wojną należał do Teodora 
Thymiana.
Ogłoszono już przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej dla budowy polan re-
kreacyjnych w trzech obszarach rewitalizacji 
– w tym dla Babich Dołów. Ostateczny projekt, 
wypracowany w trakcie warsztatów z miesz-
kańcami i także przez nich, trafi do realizacji  
w przyszłym roku. Będzie musiał uwzględnić le-
śny i kameralny charakter polany, włączając ją 
w system ścieżek wzdłuż klifu. Powstanie strefa 
piknikowa z wiatą, stołami i ławami, strefa zabaw 
z dziećmi, siedziska, palenisko, stojaki na rowery. 
W projekcie może zostać też uwzględniona roz-
kładana scena (z widownią) czy urządzenia do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Dzięki zagospodarowaniu, teren do rekreacji po-
łożony w centralnej części Babich Dołów pomoże 
zintegrować mieszkańców i zatrzeć nieformalny 
podział dzielnicy na dwie enklawy. 
Jeszcze przed tegorocznymi wakacjami ma zo-
stać oddany do użytku nowy dojazd do plaży ul. 
Zieloną. Projekt zakłada otwarcie drogi na terenie 
udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowe-
go. Będzie tędy kursować autobus, w okolicy zbu-
dowany zostanie parking i chodnik. Powstanie 
200 metrów bezpiecznego kąpieliska: 100 m po 
stronie Gdyni i 100 m po stronie Kosakowa. Obie 
gminy będą dążyć do tego, aby obsługę plaży pro-
wadził jeden operator. Zorganizowana też zosta-
nie lokalna strefa sanitarno – gastronomiczna.

Co dwa tygodnie 4 strony o Twojej dzielnicy

2 marca 2018 - Witomino Radiostacja

„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

W rewitalizację części dzielnicy Babie Doły 
zainwestujemy z budżetu miasta ponad 
4,7 miliona złotych. Chcę gorąco pogratu-
lować mieszkańcom ich determinacji i za-
angażowania, ponieważ zakwalifikowanie 
Babich Dołów do działań gdyńskiej rewi-
talizacji to ich osobista zasługa. Podczas 
procesu konsultacji granic obszarów rewi-
talizacyjnych głosy mieszkańców Babich 
Dołów docierały do nas bardzo wyraźnie. 
W czasie spotkań dotyczących zapisów 
GPR wielokrotnie pojawiały się postulaty 
dotyczące oczywiście poprawy warunków 
życia tutejszych mieszkańców, ale też uła-
twienia dojścia do plaży w Babich Dołach, 
uporządkowania terenu w jej najbliższym 
sąsiedztwie, zagospodarowania dzielnico-
wej polany. Opracowując katalog działań 
rewitalizacyjnych wyszliśmy naprzeciw ich 
oczekiwaniom. Jednocześnie pamiętamy  
o tym, by nie stracić niczego z kameralnego, 
niepowtarzalnego klimatu tej części Gdyni. 
Czas działa na korzyść urokliwej dzielnicy. 
Rewitalizacja postępuje tu bardzo energicz-
nie, o czym może świadczyć zakończony już 
etap budowy kanalizacji przy ul. Rybaków  
i projekty związane z przebudową plaży i po-
lany na Babich Dołach.

Michał Guć

Wiceprezydent 
Gdyni
ds. innowacji

Zasługa mieszkańców

Dzielnica Babie Doły 
w liczbach:

powierzchnia  - 221,5 ha
mieszkańcy  - 2145 osób
Podobszar ulicy Rybaków 
w liczbach:

powierzchnia  - 33,9 ha
mieszkańcy  - 99 osób 

CIEKAWOSTKI

Rewitalizacja dzielnicy: 
wygoda dla mieszkańców, 
atrakcje dla gości 

Przy ulicy Rybaków zakończyła się już budowa blisko dwukilometrowej sieci kanalizacji
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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. 

– 24 lutego w godz. 9.00-14.00 do 
Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 
629 30 62). 

Stowarzyszenie zaprasza również dzieci 
w wieku przedszkolnym 21 lutego w godz. 
16.30-18.30 na spotkanie ze specjalistami 
(psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 
do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, 
tel. 58 620 01 44). 

Diagnoza i ewentualna terapia są bez-
płatne. Wstęp wolny. 

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.
***

Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne 
w Gdyni zaprasza na zajęcia nauki gry na 
instrumentach muzycznych. Zajęcia odby-
wają się w gdyńskich szkołach. 

Kontakt: 503 114 336; e-mail: gdynia@
ogniskomuzyczne.pl.

Więcej na www.ogniskomuzyczne.pl.
***

Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35) 
zaprasza dzieci w wieku 2.5-5 lat (nie-
uczęszczające na co dzień do przedszkola) 
24 lutego w godz. 9.30-11.30 na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.

Dla najmłodszych i trochę starszych

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

Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (ul. 
Wiczlińska 33) zaprasza rodziców z dzieć-
mi 1 marca w godz. 16.00-18.00 na Dzień 
Otwarty pod hasłem „Z małej szkoły w wielki 
świat”. Dzieci będą mogły wziąć udział w 
szkolnej grze, a rodzice zmierzą się z trze-
cioklasistą w turnieju z wiedzy ogólnej.

***
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: „Szalone laboratorium”, „Ciuciu-
babka w bibliotece”, „Zostań artystą – wycza-
ruj wielkanocną pisankę”, Sportowe emocje 
(rodzinny tenis, pokaz karate, piłka nożna), 
Mistrz planszówek, Wyginam śmiało ciało – 
taniec i rytmika, projekcja filmów o Tabaludze 
(maskotce szkoły) 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.    

***
Przedszkole „Promyczek” (ul. Merkure-

go 6) prowadzi zapisy. Poza podstawą pro-
gramową oferuje różnorodne zajęcia (j.an-
gielski, rytmika, szachy, kółko plastyczne). 

Kontakt tel. 508 878 701. 

Szkoła Podstawowa nr 51 oraz Po-
morska Fundacja Filmowa zapraszają 
do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego 
Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniow-
skich „Młode Albatrosy 2018”.

Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i oddziałów gimna-
zjalnych. Ma zainteresować młodzież two-
rzeniem filmów oraz propagować sztukę 
filmową.

Filmy zgłoszone do przeglądu powinny 
spełniać następujące warunki:

– gatunek (np. fabuła, dokument, anima-
cja, eksperyment), dowolny,

– czas trwania filmów do 10 minut.
– zapisane na płycie DVD/CD w formacie 

.mp4; płyty powinny być opisane i zawie-

rać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas 
projekcji.

Termin przesyłania prac: 15 maja 2018 r.
Jury przyzna autorom najlepszych filmów 

3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 na-
grody. Jury może przyznać także dodatkowe 
nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, 
oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktor-
ską, montaż, reżyserię, zdjęcia). Specjalną 
nagrodę przyzna także jury młodzieżowe. 

Gala zakończenia konkursu „Młode Al-
batrosy 2018” odbędzie się w czerwcu 2018 
r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin 
i karta zgłoszenia oraz bieżące informacje 
pod linkiem: www.gim11gdynia.pl/index.php/
mlode-albatrosy/edycja-2018.

CKZiU nr 2 oraz dr Jarosław Kłodziński 
zapraszają wszystkie gdyńskie szkoły 
oraz osoby pełnoletnie na Powiatową 
Olimpiadę Wiedzy o Kulturze Fizycznej 
o Puchar Przewodniczącego Komisji 
Sportu Rady Miasta. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 
Nagrody dla każdej kategorii wiekowej to: 
puchar, medale, sprzęt sportowy, sprzęt 
turystyczny dla laureata i jego szkoły.

Regulamin udziału i podstawowe informa-
cje na www.klodzinski.info.pl. 

Zgłoszenia do 18 marca przyjmuje sekre-
tariat CKZiU nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207), tel. 58 
622 08 22 lub mailowo: ckziu2.gdynia@wp.pl 
lub klodzinski.jaroslaw@wp.pl  

Ruszyły zgłoszenia do „Młodych Albatrosów 2018”

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcą-
cego klas o profilu prawniczym wzięli (już 
po raz czwarty) udział na międzynarodo-
wych zawodach prawniczych Internatio-
nal Moot Court w Hadze. 

Weronika Krzesicka-Kaszuba, Julia 
Pajkert, Łucja Madziar, Aleksandra Cibor, 
Anna Kaczmarek, Kamili Winkler i Hubert 
Kabaciński zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom, zdobywając uznanie przeciwników 
oraz sędziów. 

Hubert Kabaciński otrzymał nagrodę dla 
najlepszego mówcy drużyny. 

W rundzie finałowej w Pałacu Pokoju 
wygrała drużyna Holandii. 

Sędziami w finale byli m.in. Alphons Orie 
oraz Sir Howard Andrew Clive Morrison – 
sędziowie znani m.in. z prowadzenia spraw 
przed Międzynarodowym Trybunałem Kar-
nym dla byłej Jugosławii.

Zawody te są prestiżowym konkursem 

przeznaczonym dla młodzieży szkół śred-
nich myślącej o studiach prawniczych. Od-
bywają się co dwa lata. W zawodach bierze 
udział młodzież z 15 krajów świata. 

Młodzież wciela się w role obrońców 
i oskarżycieli w fikcyjnej sprawie przed Try-
bunałem Sprawiedliwości i przed prawdzi-
wymi sędziami z Trybunału Sprawiedliwości 
oraz ICC wygłasza swoje mowy prawniczym 
językiem angielskim.

Po finałowej rundzie zawodnicy z Gdyni 
gościli w Ambasadzie RP na zaproszenie 
Ambasadora RP, pana Marcina Czepelaka. 
Poza napiętym programem zawodów grupa 
zwiedzała Hagę, Amsterdam i Delft.

Uczniów przygotowywała pani Anna Ćwi-
klińska-Rutka przy wsparciu ze strony pani 
sędzi Magdaleny El-Hagin oraz prokuratora 
Mariusza Marciniaka.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: 
https://internationalmootcourt.nl/en/imc

Zapisy i dni otwarte

26 lutego o godz. 11.00 w sali C bud 
III PPNT (al. Zwycięstwa 96/98) odbędzie 
się półfinał Konkursu wiedzy O Gdyni. 
Wezmą w nim udział uczniowie, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki eliminacjach 
szkolnych.

W gronie półfinalistów znalazło się 
34 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
43 gimnazjalistów oraz 65 uczniów szkół 
podstawowych którzy rywalizować będą 
o wejście do finału. Organizatorzy zapraszają 
sympatyków Gdyni do obserwacji zmagań. 

Półfinał Konkursu 
wiedzy o Gdyni

Gdyńscy licealiści na International Moot Court

Olimpiada Wiedzy 
o Kulturze Fizycznej

Konkurs katyński
Miasto Gdynia zaprasza do udziału 

w XV Ogólnopolskim Konkursie Katyń-
skim. Tegoroczna edycja konkursu ma 
bardzo wymowny kontekst: 100-lecie 
odzyskania niepodległości.

Uczestnikami konkursu jest młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych, która dzięki 
konkursowi pozyskuje wiedzę i wrażliwość 
na tragiczny wymiar losu pokolenia II RP.   

Konkursowi patronuje przewodnicząca 
Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Terminarz konkursu:
– do 26 marca 2018 r. zgłoszenie szkoły 

lub indywidualnej osoby do udziału w kon-

kursie do sekretarza biura konkursowego 
(e-mailem lub faxem),

– do 15 czerwca 2018 r. przesłanie prac 
konkursowych na adres sekretarza biura 
konkursowego: Kazimierz Iwaszko, ul. 10 
Lutego 24 81-364 Gdynia (Wydział Współ-
pracy i Analiz Samorządowych), e-mail:  
k.iwaszko@gdynia.pl.

Kontakt tel. 58 668 21 16.
Organizatorzy: Gdynia (organizator biura 

konkursu), Stowarzyszenie „Rodzina Katyń-
ska” i Związek Sybiraków w Gdyni oraz Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.
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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

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria zaprasza na akcję „Bez bólu 
przez całą dobę” (kinesiotaping). Akcja 
skierowana jest do osób, które mają bóle 
mięśniowe, bądź stawowe i polega na aplika-
cji specjalnej taśmy. Odbywa się cyklicznie, 
2 razy w miesiącu. Zapisy tel. 664 909 144.

Flandria zaprasza

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
ul. Gen. Maczka 1 zaprasza 27 lutego 
o godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wspar-
cia „Sami sobie”. Omawiane będą tematy 
związane z opieką nad osobą z otępieniem 
i chorobą Alzhaimera. Organizatorzy zapra-
szają osoby zainteresowane, opiekunów, 
rodzinę, znajomych. Wstęp wolny.

Vip-Med Rehabilitacja (ul. Armii Krajo-
wej 38-42) zaprasza na bezpłatną diagno-
stykę bólu kręgosłupa i chorób kręgosłupa .

Należy umawiać się telefonicznie pod nr. 
tel. 536 000 535 od poniedziałku do piątku 
w godz.9.00-17.00.

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku 
w godz.8.00-19.00.

***
„AsoMed” zaprasza wszystkich gdynian 

na bezpłatne badania słuchu. Kontakt: 
Legionów 67 gab. 23 – tel. 58 351 30 20, 
Świętojańska 126/1 – tel. 58 620 81 98.

***
Przychodnia Doktor Krasicki (ul. Za-

kręt do Oksywia 3) w ramach akcji „Zadbaj 
o zęby” zaprasza na skalingi i przeglądy 

(bezpłatnie w ramach NFZ), wszystkich 
chętnych, a szczególnie dzieci i młodzież 
do 18. roku życia. 

Zapisy tel. 58 785 13 70 lub 71.
***

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (ul. Po-
wstania Styczniowego 1) zapraszają 
gdynianki w wieku 40-49 lat i panie w wieku 
50-69 lat na bezpłatne badania mammogra-
ficzne. Rejestracja od poniedziałku do piątku 
w budynku nr 26, pok. 11b przy ul. Powstania 
Styczniowego 1 lub telefonicznie w godz. 
8.00-13.00 pod nr 58 726 04 28. 

Programem nie są objęte kobiety ze 
zdiagnozowaną chorobą nowotworową oraz 
panie, które miały wykonaną mammografię 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” za-
prasza osoby z diagnozą nowotworową 
oraz ich bliskich 21 lutego o godz. 11.00 
na zajęcia choreoterapii do Młodzieżowe-
go Domu Kultury (ul. Grabowo 2).

Dla podopiecznych Fundacji „Gdyński 
Most Nadziei” zajęcia są bezpłatne. 

Dla osób towarzyszących i spoza fundacji 
zapisy pod nr. tel. 58 661 94 56.  

SOS Franciszkańskie Duszpasterstwo 
Chorych i Niepełnosprawnych w Gdyni 
na Wzgórzu św. Maksymiliana M. Kolbego 
zaprasza na msze św. w soboty o godz. 
14.00 w Kaplicy św. Antoniego (wejście od 
ul. Franciszkańskiej 1) w intencji chorych 
i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.  

Modlitwa za chorych

Zadbaj o zdrowie „Sami sobie”

Choreoterapia 
dla chorych i ich bliskich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gdynia zaprasza osoby z podwójną 
diagnozą problemową (uzależnienie + 
dodatkowa diagnoza psychiatryczna) do 
terapii grupowej. 

Grupa ma charakter zamknięty, zawiera 
elementy psychoedukacji. Czas trwania 

grupy 12 miesięcy, jeden raz w tygodniu po 
2 godz. Osoby prowadzące mają wykształ-
cenie psychologiczne oraz psychoterapeu-
tyczne. 

Zainteresowani powinni sie kontaktować 
pod nr. tel. 58 711 80 63 lub osobiście w Klu-
bie Abstynenta „Krokus” (ul. Traugutta 9).

Pomoc dla osób z podwójną diagnozą

Potrzebna jest krew do ratowania zdro-
wia i życia ludzi w pomorskich szpitalach. 
Na apel reagują kierowcy i pracownicy 
gdyńskiej komunikacji miejskiej, gdyńscy 
policjanci oraz pracownicy gdyńskiego 
magistratu.

Choć sytuacja nie jest dramatyczna i dla 
wszystkich potrzebujących przebywających 
w szpitalach odpowiednia ilość krwi jest 
zapewniona to poziom zapasów wymaga 
systematycznego uzupełniania. 

Krew mogą oddawać zdrowe osoby 
pełnoletnie. Na dzień przed planowanym 
oddaniem nie można pić alkoholu, należy 
też ograniczyć palenie wyrobów tytoniowych. 
Wystarczy mieć przy sobie dokument po-
twierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy). Oddawanie krwi nie 
uzależnia, choć z uwagi na dobro biorców 
najlepiej robić to cyklicznie.

 – Przed zabiegiem należy zjeść lek-
kie śniadanie i nawodnić organizm, pijąc 
wodę, herbatę, soki lub kawę. Zabieg jest 
całkowicie bezpieczny dla zdrowia, wyko-
rzystywany jest w nim sprzęt jednorazowego 
użytku. Oddając krew pełną, można to robić 
w odstępach co minimum 8 tygodni, kobiety 
maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 
maksymalnie 6 razy w roku – tłumaczy Iwo-

na Kondracka, prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta w Gdyni.

Przy Urzędzie Miasta w Gdyni (na pl. 
Wolnej Polski) ambulans staje cyklicznie. 
Łatwo zaplanować sobie terminy kolejnych 
donacji. Akcje przy Urzędzie Miasta w Gdy-
ni planowane są 23 lutego, 8 i 2 marca 
w godz. 9.00-13.00. 

W lutym w Gdyni odbędą się również 
akcje przy szkołach średnich:

 – Zespół Szkół Chłodniczych i Elek-
tronicznych (ul. Sambora 48) – 19 lutego 
w godz. 8.30-13.00.

 – Zespół Szkół Ekologiczno-Transporto-
wych (ul. Morska 186) – 20 lutego w godz. 
8.30-13.00.

 – Akademii Morskiej (ul. Morska 81-87) 
oraz przy Akademii Marynarki Wojennej 
(ul. Śmidowicza 69) – 21 lutego w godz. 
9.00-14.00.

 – Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79) – 26 
lutego w godz. 9.00-13.00.

Krew można oddać również w oddzia-
le terenowym Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdyni 
Redłowie (ul. Powstania Styczniowego 9b). 
Rejestracja dawców od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.15-13.00.

Oddaj krew w Gdyni - uratuj życie

Centrum Współpracy Młodzieży za-
prasza osoby z niepełnosprawnościami 
ruchowymi i niewidome/słabowidzące 
z Gdyni oraz pełnoletnich wolontariuszy 
do udziału w projekcie „REHakcja – Nie-
pełnosprawni w działaniu”. 

Celem projektu jest zwiększenie udziału 
osób niepełnosprawnych w życiu społecz-
nym. W ramach projektu uczestnicy i wolon-
tariusze będą wspólnie wymyślać, planować 
i realizować działania na rzecz innych. 

Zgłoszenia do 25 lutego.  
Kontakt: sonia.zajac@cwm.org.pl, 58 

620 24 80 
Szczegóły na www.cwm.org.pl

Czas na REHakcję
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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. 

Prowadzenie: historyk dr Tomasz 
Rembalski.

***
Fundacja Fly (ul. Świętojańska 

36/2) zaprasza na zajęcia w seme-
strze letnim w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wykłady: Spo-

tkania z Biblią, Bałkany znane i nie-
znane, Polska ilustracja dziecięca, 
Wykłady o kulturze, Prawo a życie, 
English Book Club, Psychologia 
pozytywna, Historia literatury dla 
dzieci i młodzieży oraz Konwersa-
cje z j. niemieckiego i Warsztaty 
rękodzieła. Zapisy oraz szczegóły 
w biurze od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-19.00.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskie-

go 26) prowadzi zapisy na II semestr 
roku akademickiego 2017/2018 
w ramach Gdyńskiej Akademii 
Srebrnego Wieku. W programie: 
m.in. „Ekologia” czy „Niekoniecznie 
apteka” (wykłady o zdrowiu) czy 
„Kreowanie wizerunku poprzez 
styl”. Zapisy w sekretariacie w dni 
powszednie w godz. 10.00-14.00. 

Szczegóły na stronie www.senio-
rzy.ymca.pl lub pod nr. tel. 58 620 
31 15 w. 26.

Wykłady 

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

– 19 lutego o godz. 15.00 na 
wyjątkowe „Spotkanie z piosenką”, 
które poprowadzą Maria i Józef 
Tuskowie. Niespodzianką spotka-
nia będzie występ grupy wokalnej 
„Witomino”. 

– 20 lutego o godz. 10.30 na ka-

raoke, które poprowadzą Zygmunt 
Kusch i Janusz Michalak. 

– 21 lutego o godz.13.00 do 
saloniku literackiego na spotkanie 
z „Mitologią Greków i Rzymian” pod 
hasłem: Historie miłosne rodem 
z mitologii. 

Prowadzenie: Klaudia Palmąka.
Wstęp na wydarzenia jest wolny.

W Chyloni nudy nie ma

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).

Dyżury polonistów

Senior w podróży
Polski Związek Emerytów 

(ul. Świętojańska 5/7) zaprasza:
– 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: Toruń (17-18 marca), 

Zakopane, Ludźmierz, Kraków, 
Łagiewniki (12-15 kwietnia).

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: 
– jednodniowe: Toruń (24.02), 

Ziemia chełmińska (3.03), Koło-
brzeg (10.03), Radzyń Chełmiński
-Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie 
(17.03), Elbląg (24.03).  

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

Warsztaty rękodzieła
Kaszubska Fundacja Pomocy 

Potrzebującym zaprasza senio-
rów na warsztaty haftu, robienie 
dekoracji, decoupage’u, makramy 
i batiku.

Zapisy w YMCA Gdynia (ul. Że-
romskiego 26) w godz. 9.30-12.00 
albo tel. 885 031 956.

Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej zaprasza seniorów do wzięcia 
udziału w XII Konkursie Poetyc-
kim „Na skrzydłach fantazji”. 

Prace konkursowe (trzy wiersze) 
należy przesłać do 30 kwietnia na 
adres: Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej, ul. Gen. Maczka 1, 81-417 
Gdynia lub adres e-mail: b.kluk@

mopsgdynia.pl. 
18 maja o godz.16.00 w Dzien-

nym Domu Pomocy Społecznej 
odbędzie się prezentacja nadesła-
nych do konkursu wierszy (recytacja 
autorska) oraz ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród. 

Szczegółowych informacji  udziela 
Barbara Kluk (tel. 58 622 24 24).

Ruszyły zgłoszenia do XII Konkursu Poetyckiego 

Klub Seniora Cisowa przy 
Fundacji Adaptacja (ul. Chy-
lońska 217) zaprasza 20 lutego 
o godz. 16.00 na wykład pod pt. 
„Pamięć 1,2,3” prowadzony przez 
psychologa oraz na cykliczne 
Warsztaty pamięci.

Warsztaty odbywają  się w ponie-
działki o godz. 15.30.

Wstęp na spotkanie jest wolny.
Koszt warsztatu: 5 zł.

Zapisy w biurze fundacji.  Więcej 
informacji pod nr tel. 570 045 955.

Aby senior pamiętał
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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. Nagietkowa 
73) zaprasza mieszkańców Gdyni:

 – na bezpłatny kurs tańca towarzyskiego. 
Zajęcia poprowadzą mistrzowie Agnieszka 
Majsterek i Maciej Drankowski. Tańce 
odbywają się w wybrane 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.
– 3 marca w godz. 10.00-18.00 do Szkoły 

Podstawowej nr 47 (ul. Nagietkowa 73) na 
„Dzień z grami planszowymi”. 

Wydarzenie dedykowane jest dzieciom, 
młodzieży i dorosłym. Będzie kilka nowych 
tytułów, odbędą się turnieje z nagrodami. 

Udział bezpłatny.

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 

(budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: 
rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych w 
środy w godz. 17.00-18.00: 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 Ju-
styna Wróblewska. W 1. i 3. środę miesiąca w 
godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji 
i Straży Miejskiej. 

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

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

***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomińska 

8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, tel. 58 
661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 
11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 i w środy 
w godz. 15.00-19.00. Dyżury radnych odbywają się 
każdorazowo w godz. 17.00-18.00 - 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: 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: 
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 ponie-
działki w godz. 16.00-20.00 oraz w środy i czwartki 
w godz. 9.00-14.00. Radni dzielnicy pełnią dyżury 
w poniedziałki w godz. 18.00-19.00: 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. 16.10-16.40 – 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: 19.02 – Włodzimierz Walczykowski, 
26.02 – Henryk Wereda, 12.03 – Jakub Furkal, 
19.03 – Norbert Kalwasiński, 26.03 – Julita Wir-
kus-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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Akademia Piłkarska Gdynia zaprasza 
chłopców i dziewczęta z roczników: 2011/12, 
2009/2010 i 2007/2008 oraz 2013 na treningi 
piłki nożnej. Zajęcia odbywają się na hali lub 
boisku GCS (ul. Olimpijska), w piątki, soboty 
i niedziele. Informacje pod nr. tel. 501 643 
089, lub e-mail: claudio33@wp.pl.

***

Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziew-
częta i chłopców ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz starszą młodzież na treningi 
minisiatkówki, siatkówki oraz siatkówki pla-
żowej. Zapisy: soboty i niedziele o godz. 9.00 
w ZS nr 15 (ul. Jowisza 60). Należy zabrać 
strój sportowy.

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

Zapisy sportowe

Tenisista Wojskowego Klubu Spor-
towego „Flota” Gdynia Filip Pieczonka 
uzyskał w ostatnim czasie rewelacyjne 
wyniki na arenie międzynarodowej.

Filip Pieczonka, tenisista WKS „Flota” 
Gdynia został powołany do Kadry Narodo-
wej Polskiego Związku Tenisa Ziemnego 
i już niedługo wystartuje w Mistrzostwach 
Europy U14. Młody tenisista jest obecnie 
sklasyfikowany na listach europejskich U14 

na 25. miejscu. Jest to najwyższe miejsce 
wśród zawodników z Polski.

W połowie stycznia 2018 roku Filip Pie-
czonka wygrał w singlu i deblu dwa turnieje 
z cyklu Tennis Europe, które odbyły się na 
Litwie i w Estonii.

W ubiegłym roku podczas Gali Gdyń-
skiego Sportu zawodnik gdyńskiego klubu 
otrzymał statuetkę w kategorii Nadzieja 
Gdyńskiego Sportu 2016.

Filip Pieczonka z powołaniem do kadry narodowej

Podsumowanie 2017 r. w Gdyni – cz. I Inwestycje
2017 rok jest początkiem działań in-

westycyjnych, których realizacja i kon-
tynuacja w kolejnych latach pozowali 
na podniesienie jakości życia gdynian. 
W minionym roku ruszyły pierwsze prace 
związane z realizacją Gminnego Progra-
my Rewitalizacji. Udało się przygotować 
nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach 
dla wciąż rosnącej liczby dzieci. Plano-
wane na kolejne lata  przedsięwzięcia 
prowadzone będą przede wszystkim 
w dzielnicach Gdyni.

Miniony rok rozpoczął się od dobrych 
wiadomości dla rodzin z małym dziećmi – 
już 2 stycznia mieszkańcy Dąbrowy cieszyli 
się z otwarcia żłobka, który zapewnił 52 
nowe miejsca. To był, jak się okazało, do-
piero początek inwestycji w najmłodszych. 
Później przyszła kolej na oddanie do użytku 
nowych przedszkoli, w tym dla 96 dzieci z 
Dąbrowy. Nowe oddziały zaczęły działać 
też na Karwinach i w Cisowej, na terenie 
Przystani Morskiej. 

Lato 2017 to dla Gdyni przede wszyst-
kim start prac przy ważnej przebudowie 
skrzyżowania ulic 10 Lutego, Dworcowej 
i Podjazd. Newralgiczny punkt w nowej wer-
sji ma usprawnić ruch w okolicach dworca 
PKP. W minionym roku wyremontowano 
ścieżki rowerowe i chodniki, utwardzono 
część dróg i wymieniono nawierzchnię 
oraz przebudowano kilka tych, które mają 
kluczowe znaczenie dla poszczególnych 
części miasta, między innymi: ul. Wybickie-
go, Armii Krajowej i placu Grunwaldzkiego, 
ul. Borchardta, skweru Kościuszki i al. Jana 
Pawła II, ul. Staniszewskiego, ul. Warszaw-
ska, Staffa i Aldony, Olgierda, Żniwnej, 
Chwarznieńskiej, Gierdziejewskiego ułatwiły 
komunikację w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,

– przebudowane chodniki ułatwiają 
mieszkańcom Pustek Cisowskich korzy-
stanie z pętli autobusowej przy Chabrowej,

– zakończono prace na Zwierzynieckiej, 
Bobrowej, Wilczej, Demptowskiej i Sakowi-
cza w Demptowie.

W technologii płyt Yomb wykonano: ul. 
Żaglową od Regatowej, ul. Radosną, ul. Maj-
kowskiego 2-12, ul. Niklową, ul. Srebrną, ul. 
Kadmową, ul. Stalową, ul. Osada Rybacka – 
dojazd do zejścia nr 4, ul. Rybaków – dojazd 
do punktu rekreacyjnego, ul. Kuśnierską, 
ul. Algierska, ul. Szkutniczą, ul. Rębaczy, 
ul. Słowiczą (dwa fragmenty): 4-14 i 22-28.

Zrealizowano modernizację nawierzch-
ni chodników w ulicach: Wielkopolskiej, 
Zapolskiej, Korzennej, Nałkowskiej, Ło-
wickiej, Narcyzowej, Granicznej, Wolności, 
Brzechwy, Jarzębinowej, Borówkowej, 

Dziurawcowej, Jagodowej, Anyżowej, Je-
miołowej, Sojowej, Szafranowej, Miętowej 
(serwisowa), Architektów, Buraczanej, Soko-
ła, Raduńskiej, Krokowskiej, Wejherowskiej, 
Benisławskiego, Stolarskiej.

Rok 2017 stał również pod znakiem 
rewitalizacji. Dziewięć miesięcy, które 
minęły od przyjęcia przez Radę Miasta 
Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji, 
przyniosło zmiany w każdym z sześciu ob-
jętych nim obszarów (rejon Opata Hackiego 
– Zamenhofa, Oksywie, osiedle Meksyk, 
osiedle Pekin i Babie Doły). Wiele działań 
już się rozpoczęło. W ciągu ostatnich trzech 
kwartałów zaplanowano istotne inwestycje, 
opracowano koncepcje oraz projekty.

Zrealizowane zostały także najciekawsze 
z pomysłów, które mieszkańcy wybrali wcze-
śniej swoimi głosami w Budżecie Obywatel-
skim. To w większości mniejsze inwestycje, 
które podnoszą jakość codziennego życia 
mieszkańców – tak samo jak 36 miękkich 
zadań wybranych w programie „Przyjazna 
dzielnica”, od bezpłatnych zajęć rekreacyjno
-sportowych po kino pod chmurką i warsztaty 
teatralne. Rady Dzielnic rozdzieliły ponadto 
na swoje inwestycje łącznie 11 milionów 
złotych zarezerwowanych wcześniej w bu-
dżecie miasta.

Warto podkreślić, że w 2017 roku ukoń-
czono budowę przystanków PKM Gdynia 
Karwiny i Gdynia Stadion. 

Z budżetu miasta realizowane są tak-
że remonty zabytkowych budynków. W 
minionym roku nowe oblicze zyskały dzięki 
temu obiekty przy ulicach:  Armii Krajowej 46 
oraz 23, pl. Konstytucji 5, ul. Korzeniowskie-
go 25a, 3 Maja 27-31, Morska 81-87, Piotra 
Skargi 9, Waszyngtona 38, Żeromskiego 
26, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 
Świętojańskiej 56, 57, 47 oraz 92-94, Zyg-
munta Augusta 13.

Jesienią w swoje progi zaprosiła „Bibliote-
ka z Pasją”, która mieści się na terenie Po-
morskiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go Gdynia. Także mieszkańcy Obłuża mogą 
korzystać z usług świeżo wyremontowanej 
filii biblioteki, a mieszkańcy Działek Leśnych 
z księgozbioru filii nr 16 przy ul. Warszaw-
skiej 47.

Rok 2017 w Gdyni to także czas przy-
gotowań, których efektem będzie realizacja 
inwestycji mających bezpośredni wpływ na 
środowisko. W trosce o przyrodę, dla której 
zawsze musi znaleźć się miejsce pośród 
nowoczesności, miasto realizuje zadania 
różnych rozmiarów.

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

podpisano w 2017 roku trzy umowy o stra-
tegicznym znaczeniu:

– bardziej ekologiczną komunikację miej-
ską zapewni 30 nowoczesnych trolejbusów 
i 55 autobusów, uda się zakupić też 21 
nowych baterii do trolejbusów, co znacznie 
ograniczy emisję zanieczyszczeń;

– zachęcić do przesiadania się z sa-
mochodów na komunikację publiczną ma 
między innymi węzeł integracyjny Gdynia
-Chylonia z podziemnym parkingiem na 140 
aut oraz kolejne buspasy i przebudowane 
przystanki połączone z tablicami informacji 
pasażerskiej;

– gospodarkę wodami opadowymi po-
prawi projekt, w ramach którego powstanie 
ponad 5 kilometrów kanalizacji deszczowej 
w Śródmieściu, Chyloni i na Pustkach Cisow-
skich oraz dwa zbiorniki retencyjne (w tym 
podziemny zbiornik), a nowego oblicza 
doczeka się przepust na rzece Chylonce.

Kolejnych kilka umów, które poprawią 
stan środowiska podpisano w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

– na budowę węzła integracyjnego. Po-
jawi się on w Gdyni-Karwinach, gdzie do 
przesiadki na PKM zachęci wielopoziomowy 
parking obok przystanku, a pobliskie ulice 
doczekają się przebudowy z uwzględnie-
niem nowych buspasów;

– miasto zużyje mniej energii i, co za tym 
idzie, wyemituje też mniej gazów cieplarnia-
nych dzięki modernizacji energetycznej 14 
wielorodzinnych budynków komunalnych 
i 17 budynków użyteczności publicznej 
(zakończono pierwszy etap tego projektu);

– do porzucenia samochodu na rzecz 
jazdy na rowerze ma przekonać mieszkań-
ców wspólny dla aż 14 gmin i miast system 
Roweru Metropolitalnego, a poruszanie się 
klasycznym rowerem ułatwi trasa R-10, czyli 
22-kilometrowy fragment międzynarodowej 
trasy rowerowej. 

Środowisko to również zwierzęta, o które 
miasto dba między innymi przez działalność 
schroniska „Ciapkowo”. Za blisko milion 
złotych wyremontowano dwa budynki pod 
kociarnię i nowe pomieszczenia socjal-
no-biurowe. Powstała też specjalna wieża 
lęgowa dla ptaków – konkretniej jeżyków 
– w Gdyni-Karwinach w ramach projektu 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”.

Gdynia, jak co roku, zadbała także o zie-
leń w swojej miejskiej przestrzeni. Pracowity 
rok w biurze miejskiego ogrodnika przyniósł 
nowe nasadzenia w parkach i terenach zie-
lonych z różnych dzielnic. 

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 ponad-
gimnazjalnych, które połączone będą z uro-
czystym 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
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Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości 
zamówienia przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „Usługa pełnienia nadzoru inwestor-
skiego nad nadbudową i przebudową 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń budynku użyteczności 
publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedz-
kiego wraz z biblioteką przy ul. Opata 
Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu 
„Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru 
Zamenhofa-Opata Hackiego”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stro-
nie internetowej TED (Suplement do Dzien-
nika Urzędowego Unii Europejskiej) pod 
numerem: 2018/S 025-053898 z 6.02.2018 r. 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do 
godz. 10.00 na adres: Urząd Miasta Gdy-
ni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział 
Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdu-
jącej się na III piętrze w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 
wywieszono wykaz nieruchomości położonej 
w Gdyni ul. Sochaczewska 6, oznaczonej 
w obrębie Mały Kack jako działka gruntu 
nr 1443 o pow. 483 m2, przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 7450/18/VII/P 
z 6 lutego 2018 roku wywieszony jest na 
okres 21 dni od 6 lutego 2018 roku do 27 
lutego 2018 roku. 

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.

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora W Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Geodezji – Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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/podinspektor-w-wydziale-gospodar-
ki-nieruchomosciami-i-geodezji-referacie-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej,517071.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 22 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 Dokumentacji Geodezyjnej 
I Kartograficznej – 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 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni robotnika do prac ciężkich – konserwatora w wymiarze 35/40.
Zatrudnienie od 1 marca 2018 r. Pożądane uprawnienia eksploatacyjne SEP, umiejętności  do 
naprawiania hydrauliki, elektryki, prac malarskich. Wymagane dokumenty: CV, podanie, dyplomy 
potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia (m.in. Uprawnienia eksploatacyjne SEP 
do instalacji sieci  o napięciu powyżej 1 KV), dokumenty potwierdzające okresy dotychczasowego 
zatrudnienia oraz referencje. 
Termin składania ofert: 23 lutego do godz. 14.00. Kontakt: tel. 58 622 18 33 w. 35, 46.

Dyrektor Przedszkola nr 43 
„Jantarek” (ul. Śmidowicza 59)

ogłasza konkurs na stanowisko głównej 
księgowej w wymiarze ¾ etatu.
Zgłoszenia i informacje można uzyskać na 
stronie BIP Urzędu Miasta Gdynia lub w 
gabinecie dyrektora w godz. 9.00-15.00. Do-
datkowe informacje pod nr. tel. 58 625 32 85.

Szkoła  Podstawowa nr 48 
(ul. Jowisza 60)

zatrudni w pełnym wymiarze godzin nauczy-
ciela matematyki, na zastępstwo.
Zgłoszenia mailem na adres: sekretariat@
sp48.pl do 23.02.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw zamówień publicznych.
Wymiar etatu: 40/40 – wymiaru czasu pracy. Zatrudnienie od 1 marca 2018 roku.
Rodzaj umowy: umowa o pracę zgodnie z kodeksem pracy.
Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe. Preferowane wykształcenie w dzie-
dzinie ekonomii lub zamówień publicznych.
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/praca,1172/ogloszenie-o-naborze-specjalisty-ds-zamowien-pu-
blicznych,517034.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV, list motywacyjny, oryginał lub odpis dokumentów 
potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie,  kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy, zalecana opinia 
o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem 
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw 
zamówień publicznych” do 23 lutego 2018 roku do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 roku poz. 922 
z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 marca 1990 roku O pracownikach samorządowych ( Dz. U 
z 2016 poz. 902 z 2017 r. poz. 60, 1930 z późn. zm.).
Telefon kontaktowy: 58 622 18 33 wewnętrzny 35, 41, 31, 50.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Porębskiego 21)
zatrudni nauczyciela języka angielskiego na umowę o pracę na czas określony (na zastęp-
stwo) w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 20 
lutego w godz. 8.00-15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7452/18/VII/R z 6.02.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na 
celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żyw-
nościowego”. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem 
wynosi do 142 800,00 zł. 
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni 
www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i Gdyńskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2018 r. do 31.03.2021 r. 
Termin składania ofert: 
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert: 1 marca 2018 
r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć 
w wersji papierowej – do 2 marca 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie MOPS w Gdyni. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdy-
nia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, 
na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 
(ul. Cylkowskiego 5) 

poszukuje pracowników na stanowisku: 
– kucharz (1 etat), 
– sprzątaczka (7/8 etatu).
Telefon: 58 622 14 34.
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Ważne telefony
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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
SOS Franciszkańskie Duszpasterstwo Chorych 
i Niepełnosprawnych........................................ 607 234 397
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne...............................  58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”.............................  513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem  
Gdyński Most Nadziei ........................................  58 661 94 56
Telefon interwencyjny Pomorskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego........................................... 800 060 000
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776    
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk...........  58 75 12 500
Teatr Muzyczny w Gdyni .................................  58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni .......................................  58 660 59 46
Centrum Kultury................................................  58  664   73  77

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

Wiadomości turystyczne
Klub Turystyczny „Wybrzeże” razem 

z NW Team Gdynia zapraszają 18 lutego 
o godz. 10.00 na Marsz walentynkowy 
„Trzy mola”. 

Obowiązują walentynkowe elementy 
ubioru. 

Dystans marszu: około 10 km. Trasa 
średnio trudna, prowadząca w sporej części 
brzegiem plaży.

Członkowie PTTK są ubezpieczeni, 
natomiast pozostali ubezpieczają się we 
własnym zakresie.

Prowadzenie marszu: Joanna Statuch.
***

Hufiec ZHP Gdynia zaprasza 23 lutego o 
godz. 18.00 na spotkanie Gdyńskich Warsz-
tatów Podróżniczych „Wyjdź w Świat” z Bart-
kiem Sabelą – podróżnikiem i reporterem 
który opowie o podróży do Demokratycznej 
Republiki Konga. 

Spotkanie odbędzie się w PPNT (al. 
Zwycięstwa 96/98). Projekt finansowany 
przez miasto.

Więcej na www.warsztatypodroznicze.pl. 
***

Klub Podróżników Akwarium Gdyńskiego 
(al. Jana Pawła II 1) zaprasza 22 lutego o 
godz. 18.00 na prezentację Włodzimierza 
Wojciecha Woźniaka „Portugalia – cz. III: 
Fatima, Coimbra, Braga, Porto”. 

***
W ramach cyklu „Nasze podróże dalekie 

i bliskie” Koło Gdyńskich Esperantystów 
zaprasza 22 lutego o godz. 15.00 do Gdyń-
skiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. 3 Maja 27-31) na prelekcję Elżbiety 
Stengert połączoną z pokazem slajdów 
pt. „Lato na Spitsbergenie”.

***
Klub „Z kompasem” zaprasza w dniach 

15-17 marca i 12-14 kwietnia na rejs do 
Szwecji i imprezę na orientację pt. „Kompas 
Wikingów”. Zapisy i informacje na www.
zkompasem.pl.

***
Muzeum Miasta Gdyni (ul. ZAwiszy Czar-

nego 1) zaprasza:
– 23 lutego o godz. 18.00 na kolejne 

spotkanie z cyklu „Kilometry – spotkania 
wokół podróży”. Andrzeja Szuksztul, fotograf 
i podróżnik, opowie o wyprawie do Norwegii. 

Wstęp bezpłatny.
– 24 lutego o godz. 14.00 na „Tajemnice 

Góry Donas” – spacer po Dąbrowie. Spacer 
poprowadzi Michał Miegoń, znawca gdyni, 
przewodnik i najmłodszy członek Koła Sta-
rych Gdynian.

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy pod 
adresem zapisy@muzeumgdynia.pl.

Start: Giełda Towarowa (ul. Rdestowa 7).

Biuro Ogrodnika Miasta zaprasza dzie-
ci klas I-III oraz IV-VI Szkół Podstawowych 
do wzięcia udziału w konkursie „Gdynia 
malowana kwiatami”.

W oparciu o zwycięską pracę zostanie 
wykonany kwietnik w jednym z najbardziej 
reprezentacyjnych miejsc Gdyni – przed 
Urzędem Miasta przy al. Marsz. Piłsud-
skiego.

Termin składania prac upływa 1 marca. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca.

Osoby do kontaktu: Hanna Pasternak 
i Zofia Dzielińska.

Biuro Ogrodnika Miasta (al. Zwycię-
stwa 291). 

Kontakt e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.
pl, z.dzielinska@gdynia.pl. Tel. 58 620 72 
86, 58 662 28 39.

Weź udział w konkursie i zaprojektuj 
kwietnik przy Urzędzie Miasta

W dniach 22-24 lutego odbędzie się XIX 
edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej Juniorów do lat 12 „Arka Gdynia 
Cup 2018”. 

„Arka Gdynia Cup 2018” to nie tylko 
współzawodnictwo sportowe ale także 
edukacja i integracja. W zawodach, które 
odbędą się już po raz 18, ich uczestnicy 
będą mogli m.in. nieodpłatnie zwiedzić 
ekspozycję Muzeum Marynarki Wojennej. 
Będą ponadto uczestnikami warsztatów edu-
kacyjnych, podnoszących ich indywidualne 
kompetencje.

Program:
23 lutego w godz. 9.00-18.00:

 – mecze eliminacyjne (grupy A i B), 
– Aukcja charytatywna na rzecz Hospi-

cjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” – 
hala Gdynia Arena,

– Ceremonia Otwarcia XIX AGC’2018,
– Warsztaty edukacyjne – sala konferen-

cyjna w hali Gdynia Arena
– mecze eliminacyjne (grupy C i D),
24 lutego od godz. 9.00:
– runda play off & mecze finałowe, 
– Ceremonia Medalowa – hala Gdynia 

Arena.
Mecze odbędą się w Gdynia Arenie 

(ul. Kazimierza Górskiego 8).
Wstęp wolny.

„Arka Gdynia Cup 2018”
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