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Weekend z podróżnikami za nami
Jubileuszowe 20. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 

Żeglarzy i Alpinistów za nami. Ostatniego dnia imprezy wręczo-
no nagrody za podróżnicze osiągnięcia dokonane w 2017 roku. 

Laureatów wybiera Kapituła Kolosów. Kolosy są przyznawane 
w pięciu równorzędnych kategoriach: podróże, żeglarstwo, alpinizm, 
eksploracja jaskiń oraz wyczyn roku. Jest też nagroda za całokształt 
osiągnięć. Super Kolos to honorowe wyróżnienie przyznawane za ca-
łokształt osiągnięć lub w uznaniu wybitnego historycznego dokonania.

Super Kolosa 2017 za całokształt osiągnięć otrzymała Anna 
Czerwińska. To wybitna himalaistka, zdobywczyni sześciu ośmioty-
sięczników. Jest pierwszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi.

– To najważniejsze wyróżnienie w moim życiu. Już bardziej super 
nie będzie, więc jestem dumna. Do dziś, tak właściwie nie zdawałam 
sobie sprawy, jak ja długo po tych górach deptałam. I jeszcze się 
nachodzę. Mam jeszcze głód gór w sobie – mówi laureatka.

Więcej na 3 str. „Ratusza”.

Gdynia na wiosnę zakwitnie
Dla Biura Ogrodnika Miasta zima to 

czas intensywnych przygotowań do 
nadchodzącej wiosny. To właśnie wtedy 
nabierają kształtów główne zadania i pro-
jekty, których realizacja rozpoczyna się 
gdy na dworze zrobi się cieplej. W tym 
roku nie zabraknie nowości. Na miejskich 
rabatach pojawią się rośliny warzywne.

Pierwsze rabaty warzywne powstaną 
przy skwerze Kościuszki. Rośliny zostaną 
posadzone we wzorze. Znajdziemy tam m.in. 
ozdobną pietruszkę i buraczki. Gatunków ro-
ślin będzie więcej. Wiadomo, że na kapustę 
poczekamy do jesieni.

– Nie chcemy od razu zdradzać wszyst-
kich niespodzianek. Prosimy o uważne 
przyglądanie się gdyńskim zieleńcom. 
W najbliższych tygodniach z niecierpliwością 
będziemy czekać na kwitnienie roślin cebu-
lowych, które zostały posadzone w poprzed-
nich latach, ale też wzbogacone jesienią 
ubiegłego roku o nowe gatunki i miejsca. Są 
to tulipany, narcyzy, ale też czosnki, cebu-
lice, szafirki i śnieżniki. Mamy nadzieję, że 
niektóre z nich mile zaskoczą mieszkańców 
i turystów – mówi Hanna Niedźwiecka-Pa-
sternak, kierownik Biura Ogrodnika Miasta. 

Więcej na 5 str. „Ratusza”.

19 lat Polski w NATO
Oficjalne obchody 19. rocznicy przyję-

cia Polski do NATO odbyły się 12 marca 
na skwerze Kościuszki. Na płycie pomni-
ka Marynarza Polskiego złożono kwiaty.

– Członkostwo w najpotężniejszym soju-
szu polityczno-wojskowym na świecie dało 
Polsce nie tylko gwarancje bezpieczeństwa 
w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, 
ale doprowadziło do wzrostu pozycji i zna-
czenia kraju na arenie międzynarodowej 
– mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca 
Rady Miasta. – Polska regularnie wydziela 
dowództwa i pododdziały do Sił Odpowie-
dzi NATO.  Regularnie odbywają się u nas 
ćwiczenia, np. „Anakonda”, która uzyskała 
status największego w regionie międzyna-
rodowego ćwiczenia wojsk sojuszniczych 
i partnerskich – dodaje.

ONICO 
Gdynia Półmaraton

W nadchodzący weekend ulicami 
naszego miasta przebiegną uczestnicy 
ONICO Gdynia Półmaratonu. 

O zmianach w organizacji ruchu piszemy 
na 11 str. bieżącego wydania.

Gdyńskie muzea 
z nowymi wystawami

Gdyńskie muzea postanowiły powitać 
wiosnę nowymi wystawami. W najbliższy 
weekend odbędą się wernisaże w Muzeum 
Emigracji (ul. Polska 1) i Muzeum Miasta 
Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1).

Wystawa „Lekcja dizajnu” przygotowana 
przez Muzeum Miasta Gdyni to doskonała 
okazja do spotkania i konfrontacji świata 
najmłodszych, gdzie króluje nieograniczona 
wyobraźnia, ze światem projektantów kieru-
jących się przede wszystkim logiką.

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 marca 
o godz. 18.00.

Przejmujące relacje emigrantów, tajne 
dokumenty partyjne czy też emocjonalna in-
stalacja Krystyny Piotrowskiej to elementy 
wystawy przygotowanej przez Muzeum Emi-
gracji. Ekspozycja „Rozproszenie. Emigracja 
Marca ’68” organizowana jest w 50. rocznicę 
wydarzeń marcowych. Wernisaż odbędzie 
się 17 marca o godz. 17.00.

Więcej o wystawach piszemy na 6 str. 
„Ratusza”. 
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Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) 
zaprasza:

– 22 marca o godz. 17.00 odbędzie się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Mały Kack 
i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej 
od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. 
Zwycięstwa.

– 28 marca o godz. 17.00 na dyskusję 
publiczną  nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Mały 
Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej 
i Parkowej.

Dzieje się w InfoBoksie

17 marca o godz. 15.00 w kościele 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. 
Piotra Rybaka (ul. Portowa 2) odbędzie 
się msza św. w intencji zaginionych na 
morzu w związku z 73. rocznicą zatopienia 
statków pasażerskich „Wilhelm Gustloff”, 
„Steuben” i „Goya”. 

Po mszy odbędzie się uroczystość zło-
żenia kwiatów oraz zapalenie zniczy pod 
tablicą pamiątkową na terenie kościoła oraz 
na nabrzeżu przy molo Południowym. 

Msza św. w intencji 
zaginionych na morzu

Port kupi tereny po Naucie

13 marca Gdynię odwiedzili goście 
z Chorwacji: Ivan Soža – prezes Izby 
Handlowej regionu Šibenik-Knin i Joško 
Bačelić – prezydent Rady Turystycznej. 
Celem wizyty jest  rozwój współpracy ze 
stocznią Crist, firmą Deep Ocean Techno-
logy i oczywiście z Gdynią. 

Goście zostali zaproszeni do Urzędu 
Miasta na spotkanie z przedstawicielami: 
prezydenta Gdyni, Krajowej Izby Gospodarki 
Morskiej, Polskiej Izby Turystycznej i firmy 
Deep Ocean Technology.

Wyrazili wolę współpracy z Gdynią dla 
rozwoju inicjatywy Trójmorza oraz Korytarza 
Bałtyk-Adriatyk, a nawet nawiązania formal-
nego partnerstwa miast Gdynia-Szybenik. 
Miasta wiele łączy, wymienić można chociaż-
by nadmorskie położenie i walory kulturalne 
oraz turystyczne. 

Szczegóły – Wydział Współpracy i Analiz 
Samorządowych tel. 58 668 21 11.

Gdyński port kupi działkę przy ul. Wa-
szyngtona 1 w Gdyni. Teren sprzedaje 
Stocznia Remontowa Nauta. Nadal będzie 
tam prowadzona działalność portowa. Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia S.A. złożył 
najkorzystniejszą ofertę w procedurze 
przetargowej.

– O przeznaczeniu terenu zadecydowały 
mechanizmy rynkowe. Port dba o swój roz-
wój i uznał, że ten teren jest mu niezbędny. 
W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniliśmy działkę jako 
teren miejski albo portowy. W ten sposób 
zostawiliśmy otwarte drzwi dla potencjalnych 
inwestorów. Nie wykluczyliśmy wariantu, że 
to właśnie port będzie gospodarzem tego 
miejsca. – mówi Marek Stępa, wicepre-
zydent Gdyni. – Należy przypuszczać, że 
decyzja o zakupie terenów postoczniowych 
oznacza, że będą tam realizowane funkcje 
portowe. To nie przekreśla tego, co już się 
dzieje obok – na styku lądu i morza powstaje 
prestiżowa dzielnica – Śródmieście Morskie.  

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo 
miasta na działce nie będzie mogła być pro-

wadzona uciążliwa działalność produkcyjna.
– Jako jeden z podmiotów gospodarki 

morskiej cieszymy się, że tereny przy Wa-
szyngtona pozostaną częścią portu i wierzy-
my, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia bę-
dzie na nich realizować interesujące projekty, 
które przyniosą wiele korzyści zarówno w 
wymiarze lokalnym, i jak krajowym. Dla nas 
sprzedaż tych terenów kończy pewien etap 
w historii spółki i pozwoli skupić się na reali-
zacji naszej podstawowej działalności, w tym 
między innymi tak prestiżowych kontraktów 
jak okręt rozpoznania radioelektronicznego 
(SIGINT) dla Królewskiej Szwedzkiej Mary-
narki Wojennej oraz udział w konsorcjum 
realizującym projekt Ratownik dla Marynarki 
Wojennej RP, o czym informowaliśmy w 
poprzednim roku – tłumaczy Paweł Brzo-
zowski, wiceprezes zarządu Nauty.

Sprzedany teren obejmuje łącznie po-
wierzchnię 61.935 m2 i aktualnie zabu-
dowany jest magazynami, budynkami 
warsztatowym, produkcyjnym i biurowym. 
Posiada pełną infrastrukturę techniczną oraz 
komunikacyjną.

Goście z Chorwacji 
odwiedzili Gdynię

Zostanie sporządzone studium, któ-
re ma na celu zbadanie możliwości 
i celowości budowy przystanków SKM 
Gdynia Śródmieście oraz SKM Gdynia 
Wielkopolska. Dzisiaj w Warszawie zo-
stało podpisane porozumienie PKP, SKM 
oraz Miasta Gdyni w sprawie wspólnego 
przeprowadzenia badania.

Przystanek SKM Gdynia Śródmieście od 
lat jest wpisany w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gdyni. Nie definiowano jednak terminu 
jego powstania. Badanie zasadności budowy 
przystanku SKM Gdynia Wielkopolska to 
nowość.

12 marca w Warszawie prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, prezes PKP SKM 
Maciej Lignowski, Bartłomiej Buczek – 
członek zarządu PKP SKM w Trójmieście 
oraz prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński 
i członek zarządu PKP S.A. Andrzej Ol-
szewski podpisali porozumienie dotyczące 
przygotowania tego dokumentu.

Studium ma dać odpowiedź na pytanie 
odnośnie możliwości i celowości budowy 
dwóch nowych przystanków na zarządzanej 
przez SKM linii kolejowej 250 – SKM Gdynia 
Śródmieście i SKM Gdynia Wielkopolska i 
połączenia linii kolejowych 250 i 201 (tzw. 
linii kościerskiej) w rejonie przystanku SKM 
Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana.

– To dobry przykład znakomitej współpra-
cy między spółką kolejową a samorządem. 
Rozwój Gdyni jest nierozerwalnie związany 
z rozwojem Szybkiej Kolei Miejskiej. – mówi 
Bartłomiej Buczek, dyrektor ds. przewozów 
SKM.

Sprawdzone mają być potrzeby i ocze-
kiwania pasażerów SKM i mieszkańców 
Gdyni. Badanie ma na celu znalezienie 
sposobu na podniesienie jakości, dostęp-
ności i atrakcyjności publicznego transportu 
zbiorowego.

Studium wykaże, w jaki sposób wpłynie 
taka lokalizacja przystanków w kwestii 
dostosowania do układu dróg rowerowych, 

komunikacji miejskiej, czy też miejsc par-
kingowych.

Inwestycje mają być ocenione pod wzglę-
dem zasadności ich realizacji w ramach 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
2021-2027.

Studium ma za zadanie zbadać możliwo-
ści i celowość rozbudowy infrastruktury linii 
kolejowej nr 250 Gdańsk – Rumia w grani-
cach administracyjnych Gdyni, w zakresie:

1. Budowy nowego przystanku SKM 
Gdynia Śródmieście,

2. Budowy nowego przystanku SKM 
Gdynia Wielkopolska,

3. Połączenia dwóch linii kolejowych, tj. 
linii kolejowej nr 250 i linii kolejowej nr 201 
(zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A.) w rejonie przystanku SKM Gdynia 
Wzgórze Świętego Maksymiliana,

4. Budowy innych przystanków SKM na 
linii kolejowej nr 250 w granicach administra-
cyjnych Gminy.

Zbadamy, czy potrzeba nowych przystanków SKM w Gdyni

„Statek Roku 2018” – nominacja dla stoczni Crist
Spory powód do dumy ma gdyńska 

stocznia Crist. Znamy już nominacje do 
nagród Marine Propulsion Awards w Am-
sterdamie. P 310 „Elektra”, wybudowany 
w całości w Gdyni nowoczesny prom 
pasażersko-samochodowy ma szansę 
na zdobycie tytułu „Statek Roku 2018”.

P 310 „Elektra”, czyli prom pasażer-
sko-samochodowy zbudowany w całości 
w gdyńskiej stoczni Crist na zamówienie 
fińskiego armatora Finferries ma szansę na 
walkę o prestiżowy tytuł „Statku Roku 2018”. 
Opublikowano już listę nominowanych do 
branżowych nagród Marine Propulsion 
Awards, które są wręczane w Amsterdamie.

Jednostka P310 „Elektra” to hybrydowy 
prom typu „double-ended ferry”. Na co dzień 

pływa pomiędzy fińskimi Nauvo a Parainen. 
Prom pomieści na swoim pokładzie 90 po-
jazdów i maksymalnie 372 osoby. To przede 
wszystkim jednostka ekologiczna, która jako 
jedna z nielicznych w Europie posiada na-
pęd hybrydowy – trzy wysokoprężne silniki 
dieslowo-elektryczne radzą sobie nawet przy 
trudnych warunkach pogodowych.

Innowacyjny prom, który powstał w stocz-
ni Crist w zeszłym roku, ma 96 metrów 
długości i ponad 15 metrów szerokości. 
Co ciekawe, obsługuje go zaledwie trzech 
pracowników. Wyposażono go w baterie, 
których żywotność sięga do 10 lat, a ładowa-
nie akumulatorów odbywa się każdorazowo 
podczas załadunku i rozładunku.

Znamy pierwszych artystów Globaltiki
Gili Yalo, Duo Sabîl i Adam Strug & 

Kompania, to artyści których usłyszymy 
w trakcie 14. edycji Festiwalu Kultur Świa-
ta. Globaltica odbędzie się w parku Ko-
libki w Orłowie w ostatni weekend lipca.

Gili Yalo (Etiopa/Izrael) jest młodym 
artystą na obecnej scenie muzycznej. Jego 
muzyka łączy etiopskie korzenie z soulem, 
funkiem i jazzem.

Duo Sabîl: Ahmad Al Khatib & Yous-
sef Hbeisch (Palestyna) poprzez muzykę 
wyrażają pragnienie wolności, które tchnie 
nowego ducha w arabską klasykę.

Adam Strug (Polska) jest śpiewakiem i 
instrumentalistą, autorem piosenek, kompo-
zytorem muzyki teatralnej i filmowej, scena-
rzystą filmów dokumentalnych.

Więcej na www.globaltica.pl.
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Weekend z podróżnikami za nami – cd.
Kolosa w kategorii „Podróże” otrzymali 

Norbert Pokorski i Marek Połchowski za 
„Grenlandzką podróż w czasie”.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do To-
masza Wojtowicza za to, że obleciał świat 
awionetką, Macieja Besty za samotne przej-
ście przez Góry Byrranga oraz Magdaleny 
Konik za dokumentację pasterskiego życia 
w Tuszetii.

Kolosa w kategorii „Alpinizm” otrzymał 
Marek Raganowicz za dwa przejścia na 
Ziemi Baffina.

Wyróżnienia w tej kategorii dostali 
Katarzyna Ośka i Michał Czech za wy-
prawę El Capitan klasycznie oraz Marcin 
Tomaszewski jako kierownik wyprawy do 
północno-zachodnich wybrzeży Grenlandii. 
Kolosa w kategorii „Wyczyn roku” otrzymał 
Aleksander Doba za Trzecią Transatlantyc-
ką Wyprawę Kajakową.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do Mi-
chała Kiełbasińskiego za projekt runDOG. 
Jukon i Alaska śladem psich zaprzęgów 
oraz Kamili Kielar za Pacific Crest Trail 
i Romualda Koperskiego za samotny rejs 
przez Atlantyk łodzią wiosłową.

Kolosa w kategorii „Eksploracja jaskiń” 
otrzymał Speleoclub Wrocław za eksplo-

rację jaskiń Picos.
Wyróżnienie w tej kategorii zdobył Wiel-

kopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego 
za eksplorację jaskiń Gór Przeklętych.

W kategorii „Żeglarstwo” Kolosa nie 
przyznano. Natomiast wyróżnienia otrzy-
mali Michał Palczyński za 6-miesięczny 
rejs po trudnych wodach Arktyki oraz Piotr 
Czarniecki za samotny rejs przez Atlantyk.

Nagrodę specjalną Kolosów 2017 otrzy-
mał Henryk Widera – niegdyś skrzypek, 
który po przejściu na emeryturę oddał się 
żeglarskiej pasji. Podróżował na maleńkim 
jachcie „Gawot”. Dotarł najpierw na Wyspy 
Kanaryjskie, a potem okrążył Europę (za co 
dwukrotnie został wyróżniony na Kolosach).

Nagrodę dziennikarzy otrzymał Krzysztof 
Story za podróż rowerową: #Za drzwiami: 
Polska pod jednym adresem.

Nagroda publiczności za najlepszy po-
kaz w hali Gdynia Arena trafiła do Piotra 
Strzeżysza za opowieść o podróży rowerem 
z Patagonii na Alaskę.

Nagrodę publiczności za najlepszy pokaz 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicz-
nym otrzymali Ewelina i Paweł Chwastowie 
za prelekcję: Zamiast pracy, podróż przez 
pół świata.

Poza Kolosami podczas ceremonii 
przyznawane są również dwie finansowe-
nagrody. Nagroda im. Andrzeja Zawady to 
wyróżnienie przyznawane młodym i odważ-
nym podróżnikom, którzy nie ukończyli 35 
lat. Ułatwia ona globtroterom realizację ich 
ambitnych eksploracyjnych celów. Druga 
to nagroda Wiecznie Młodzi przyznawana 
podróżnikom po 65. roku życia. Laureat 
otrzymuje 15 tysięcy złotych z przeznacze-
niem na organizację wymarzonej wyprawy. 

Obie nagrody wręczył prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek.

Nagrodę im. Andrzeja Zawady otrzymał 
Tomasz Owsiany za pomysł na podróż 
reporterską do Gujany Francuskiej.

Nagrodę Wiecznie Młodzi otrzymał Lech 
Flaczyński za pomysł wyprawy na Makalu.

Przyznano również Grand Prix wystawy 
FotoGlob. Nagrodę otrzymała Dominika 
Mizerska za zdjęcie „Wyjście z cienia”.

Nagrodę publiczności za najlepszą pre-
zentację oraz najlepszą fotografię towarzy-
szącej Kolosom wystawy FotoGlob zdobył 
Artur Filipczak za fotografię „Niebiańskie 
poletko”.

Gratulujemy.

Najbliższa niedziela stanie pod zna-
kiem troski o trójmiejskie lasy. To również 
okazja, by wyjść z domu i zamanifestować 
swoje wsparcie dla fauny i flory Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego. 18 marca 
starzy i młodzi mogą wziąć udział w 
projekcie „Rajd i Morsowanie dla lasu”.

– Niepokoi nas sytuacja, że Trójmiejski 
Park Krajobrazowy jest traktowany jak las 
gospodarczy. Wykorzystuje się go maksy-
malnie, bo niestety sama nazwa nie obliguje 
nikogo do tego, żeby ten park chronić bar-
dziej. Wielu przyrodników i działaczy zwraca 
uwagę na ten problem od lat – tłumaczy 
Mateusz Kozielecki z ruchu społecznego 
LoveLasy.

Wydarzenie jest podzielone na 3 części: 
oficjalną i dwa poprzedzające ją marsze.

Szlak pierwszy – start na skrzyżowaniu 
ulicy Chylońskiej i Morskiej o godz. 8.00. 

Trasa wiedzie przez Trójmiejski Park Krajo-
brazowy i wynosi ok. 10 km.

Szlak drugi – start z przystanku autobu-
sowego CH Klif w Orłowie o godz. 9.30. Wy-
nosząca ok. 5 km trasa pokrywa się z żółtym 
szlakiem PTTK i poprowadzi uczestników 
brzegiem morza.

Część oficjalna – o godz. 12.00 spotka-
nie na plaży przy chatce gdyńskich morsów 
w pobliżu Polanki Redłowskiej. 

Organizatorzy przygotowali pogadan-
ki o ochronie lasów, a po nich wspólne 
morsowanie i pamiątkową fotografie. A na 
zakończenie ognisko, poczęstunek i roz-
danie symbolicznych nagród za najbardziej 
pomysłowe stroje.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Mor-
sy Gdyńskie im. Jana Bobczyka, Fundacja 
Fly i ruch społeczny LoveLasy. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Lodowata kąpiel i marsz dla lasu

ORP Sokół, okręt podwodny typu Kob-
ben, obecnie jeden z trzech, które posiada 
polska Marynarka Wojenna, zostanie 
wycofany ze służby w połowie roku. Ta 
niezwykła jednostka stanie się wtedy 
obiektem muzealnym Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

– ORP Sokół po wycofaniu ze służby 
stanie na lądzie jako okręt-muzeum. Otrzy-
maliśmy na to zgodę Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Nie wydarzy się to jednak od 
razu. To początek skomplikowanego proce-
su. Przygotowanie jednostki do nowej roli, 
jak i miejsca, w którym miałby zostać wyeks-
ponowany, może zająć nawet 2-3 lata. Trze-
ba stworzyć dokumentację przystosowania 

jednostki do nowej funkcji, opracować całą 
ścieżkę zwiedzania, a także sporządzić kon-
cepcję jej przetransportowania. Najbardziej 
optymalnym miejscem do wyeksponowania 
okrętu byłoby molo Południowe, w okolicy 
skweru Kościuszki, gdzie znajduje się już 
Dar Pomorza i ORP Błyskawica. Większą 
ilością informacji na pewno będziemy dyspo-
nować w ciągu najbliższych kilku miesięcy – 
mówi Aleksander Gosk, zastępca dyrektora 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

 ORP Sokół to jeden z trzech okrętów 
podwodnych typu Kobben, jakie posiada 
polska Marynarka Wojenna. Jednostka jest 
przystosowana do działania we wszystkich 
rejonach świata. Do jego podstawowych 

zadań należy przede wszystkim zwalczanie 
okrętów nawodnych i podwodnych oraz 
transportów przeciwnika, prowadzenie 
rozpoznania oraz transport i desant grup 
rozpoznawczo-dywersyjnych. Prowadzi 
także osłonę przejścia bojowych zespołów 
okrętowych oraz szlaków komunikacyjnych.

Obecnie w służbie, oprócz Sokoła, pozo-
stają jeszcze ORP Bielik i ORP Sęp. 

ORP Sokół jest spadkobiercą zaszczyt-
nych tradycji jednego z najsłynniejszych 
okrętów podwodnych II wojny światowej. 
Okręt został wcielony do służby 4 czerwca 
2002 roku i w tym też dniu pierwszy raz pod-
niesiono na nim polską banderę wojenną.

ORP Sokół trafi do Muzeum Marynarki Wojennej

Jest nas coraz więcej. Minął miesiąc od 
rozpoczęcia akcji „Witaj w Gdyni”, która 
ma zachęcać nowych mieszkańców do 
tego, żeby formalnie dołączyli do gdyń-
skiej społeczności. W tym czasie w Gdyni 
zameldowało się 266 osób. Każda z nich 
otrzymała pakiet powitalny od miasta. 
Najwięcej osób zameldowało się w dziel-
nicach zachodnich.

Akcja „Witaj w Gdyni” ma zachęcić no-
wych mieszkańców do tego, żeby formalnie 
dołączyli do gdyńskiej społeczności. W ra-
mach akcji każda osoba, która zamelduje 
się w Gdyni po raz pierwszy, otrzymuje od 
miasta pakiet powitalny. W ciągu ostatniego 
miesiąca (do 12 marca) w Gdyni zameldo-
wało się 266 osób. To o 46% więcej niż w 
analogicznym czasie w 2017 roku. Najwięcej 
– 28 osób zameldowało się na Chwarznie
-Wiczlinie.

Witaj w Gdyni

 Francja zagości w gdyńskich restauracjach
21 marca Gdynia weźmie udział w 

międzynarodowej akcji „Goût de France”. 
Wydarzenie promujące francuską kuch-
nię na świecie, w Polsce odbędzie się 
już po raz czwarty. Weźmie w nim udział 
około 130 polskich restauracji. 

Ogółem blisko 3,5 tysiąca restauracji ze 
150 krajów weźmie udział w tegorocznej od-
słonie „Goût de France”. 21 marca około 130 
restauracji z całej Polski zaproponuje swoim 

gościom francuskie menu. Polska zajęła 
drugie miejsce, tuż po Francji, pod względem 
liczby zgłoszonych do akcji restauracji.

„Goût de France” to akcja zainicjowana 
w 2015 roku przez francuskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych i Rozwoju Między-
narodowego. Ma promować francuską 
gastronomię na świecie. Co roku restau-
racje w ponad 150 krajach oraz francuskie 
ambasady na całym świecie serwują kolację 

à la française.
W tym roku na miejsce konferencji za-

powiadającej „Goût de France” Ambasada 
wybrała Gdynię. 

Gdyńskie restauracje biorące udział w 
wydareniu można znaleźć pod linkiem: 
pl.ambafrance.org/Restauracje-w-Polsce
-biorace-udzial-w-Gout-de-France-Good
-France-2018#GDYNIA.
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Centrum Kultury zaprasza:
– 16 marca o godz. 19.30 i 18 marca 

o godz. 16.30 na spektakl „Psiunio” w reż. 
Grzegorza Chrapkiewicza. Tragikomedia, 
która dzięki humorystycznym dialogom 
i brawurowej grze aktorów obnaża słabości 
związku pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz 
przedstawia relacje międzyludzkie w zupeł-
nie nowym świetle. 

Bilety: 35/30 zł. 

– 19 marca o godz. 18.00 oraz 20 marca 
o godz. 11.00 na spektakl „Księżniczka na 
ziarnku grochu” w reż. Tomasza Podsia-
dłego. Klasyka według mistrza Andersena 
w dowcipnej przeróbce Jana Brzechwy. 
Spektakl dla dzieci powyżej 4. roku życia. 

Bilety: 20 zł. 
– 21 i 22 marca o godz. 11.00 na spek-

takl „Superświetnie” Szymona Jachimka 
w reż. Magdaleny Bochan-Jachimek. To 

bajka dla dzieci i opowieść dla dorosłych. 
Mała Oliwia wciąż dostaje nowe prezenty. 
Odłożone na półkę zabawki postanawiają 
zawalczyć o jej uwagę. 

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 i 17 marca o godz. 19.00 oraz 18  
marca o godz. 16.00 i 19.00 na komedię 
„Następnego dnia rano” Petera Quiltera 
w reż. Grzegorza Kempinsky’ego.

Nieoczekiwane konsekwencje przebu-
dzenia w obcym miejscu.  On budzi się w jej 
łóżku i – zostaje tam na zawsze. Następnego 
dnia rano wszystko jest możliwe. Spektakl 
dla dorosłych. 

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 marca godz. 19.00 na „Without Mu-

sic I Am Nothing”. Reżyseria i choreografia: 
Josué Joseph La Época oraz Przemysław 
Wereszczyński. Fuzja dwóch ciał, dwóch 
żywiołów, dwóch sztuk, dwóch miast, zde-
rzenie dwóch energii: Nowego Jorku i Gdyni. 

Bilety: 30/35 zł. 
– 18 marca o godz. 12.00 w ramach Sta-

cji Bajek na sztukę „Dzielny Kapitan Ahab” 
inspirowany „Moby Dickiem” Hermana 

Melville’a w reż. Grzegorza Kujawińskie-
go. Awanturnicza podróż morska. Pory-
wająca opowieść przenosząca widzów na 
pokład statku, którym wspólnie przemierzą 
niespokojne odmęty mórz. 

Bilety 25 zł.
– 18 marca o godz. 18.00 na dodatkowy 

spektakl „Od wesela do wesela” wg „We-
sela „Stanisława Wyspiańskiego w reż. 
Ewy Ignaczak. Bilety: 30/35 zł.

– 24 marca godz. 19.00 na spektakl 
„Batszeba” według noweli „Bat Seba” 

Torgny’ego Lindgrena, scenariusz i reżyse-
ria: Ida Bocian. W świecie zdominowanym 
przez mężczyzn Batszeba bierze sprawy 
w swoje ręce. W procesie toczącym się prze-
ciw Batszebie na ławie przysięgłych zasiądą 
widzowie i to oni zdecydują o jej winie. 

Bilety: 30/35 zł
Kontakt: www.facebook.com/TeatrGdy-

niaGlowna, tel. 58 351 15 12, tel. kom. 600 
306 634; 600 306 632 i teatr@teatrgdynia-
glowna.pl. Repertuar na www.teatrgdynia-
glowna.pl.

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF

Szkoła Muzyczna (ul. Bp. Dominika 
13A) zaprasza 17 marca o godz. 16.00 
na koncert z cyklu „Scena dla Młodych” 
pt. „W dęciakach moc”. Wystąpią uczniowie 
Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu i 
Perkusji. Szczegóły na www.szkolamuzgdy-
nia.pl lub na stronie facebookowej szkoły.

Wstęp wolny.
***

Chór „Symfonia” zaprasza 25 maja 
o godz.14.00 do kościóła pw. św. Antoniego 
(ul. Ujejskiego 40) na koncert pieśni pasyj-
nych i wielkopostnych. Dyryguje: Bogna 
Swiłło. Wstęp wolny.

***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 

60) oraz Rada Dzielnicy Chwarzno-Wicz-
lino zapraszają 28 marca o godz. 18.00 
na koncert z cyklu „Muzyczne Spotkania na 
Chwarznie”. Wystąpi Marcin Kozioł (gitara).

Prowadzenie koncertu: Iwona Różańska.
Wstęp wolny.

***
Centrum Kultury zaprasza 18 marca 

o godz. 12.00 na poranek muzyczny dla 
dzieci pt. „Piotruś i wilk czyli przygoda 
z bajkową orkiestrą” w ramach Małej Gdyń-
skiej Filharmonii (ul. Rotterdamska 9). Bajka 
symfoniczna Sergiusza Prokofiewa. Hi-
storia Piotrusia ma szczęśliwe zakończenie 
i pouczający morał. Wykonawcy: Orkiestra 
Kameralna pod dyrekcją Ariela Ludwiczaka.            

Bilety: 10 zł.

Koncerty

Najlepsze filmy dyplomowe Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej, nagradzane na festiwa-
lach w Polsce i za granicą, można oglądać 
w Kinie Studyjnym GCF. W najbliższą 
sobotę dla dzieci zaplanowano kolejny 
poranek filmowy z cyklu „Bajka w Cen-
trum”. W tygodniu natomiast dorośli 
mogą się wybrać na przedpremierowy 
pokaz w ramach DKF Wysokie Obcasy. 

Trzy znakomite krótkometrażowe filmy 
fabularne – „Matka” w reż. Łukasza Ostal-
skiego, „Dzień babci” Miłosza Sakow-
skiego i „Koniec widzenia” Grzegorza 
Mołdy – oraz poruszający film dokumentalny 
„Między nami” w reż. Macieja Millera to 
zestaw najlepszych filmów dyplomowych 
absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. 
Teraz każdy może obejrzeć je w Kinie Stu-

dyjnym GCF. Blok filmowy „Gdyńska Szkoła 
Filmowa. The Best Of” trwa ok. 2 godz. 

Wybrane odcinki polskiej serii animo-
wanej „Baśnie i bajki polskie” wypełnią 
kolejny poranek filmowy z cyklu „Bajka w 
Centrum” 17 marca o godz. 10.30. Pod-
czas spotkania reżyser Robert Turło stwo-
rzy z widzami krótką animację poklatkową 
według historii wymyślonej przez dzieci.

Gdyńskie Centrum Filmowe i Gutek Film 
zapraszają na przedpremierowy pokaz filmu 
pt. „Nigdy cię tu nie było” 21 marca w 
ramach DKF „Wysokie Obcasy”. 

Do repertuaru Kina Studyjnego GCF od 
piątku trafia m.in. polski film sensacyjny 
„Pitbull. Ostatni pies” w reż. Władysława 
Pasikowskiego. A na pierwszy dzień wiosny 
Gdyńskie Centrum Filmowe zaplanowało 

seanse angielskiego filmu przyrodniczego 
„Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety”.

21 marca od godz. 19.00 można będzie 
na żywo posłuchać poezji. Centrum Kultury, 
GCF i Kwartalnik Artystyczny „Bliza” za-
praszają na „Gdynia Slam”, czyli konkurs 
poetycki, w którym każdy może się zmierzyć 
z każdym. Poetyckie spotkanie odbędzie 
się na Forum Studenckim GCF obok Sali 
Warszawa. Decyzję o tym, który wiersz jest 
lepszy, podejmuje publiczność.

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

Szczegółowy repertuar Kina Studyjnego 
GCF dostępny jest na www.gcf.org.pl.

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawi-
szy Czarnego 1) zaprasza 20 i 27 marca 
o godz. 18.00 na pokazy filmów nagrodzo-
nych podczas 11. edycji Festiwalu Najlep-
szych Niezależnych Krótkich Filmów Świata 
Grand Off 2017:

20 marca od godz. 18.00: „Le Soutien-
Gorge” (Francja), „The Servants” (Francja), 
„Watu Wote” (Niemcy), „How to save your 
darling” (Włochy), „Inside the Wardrobe” 

(Francja), „On Time” (USA).
27 marca o godz. 18.00: „Master of the 

class” (Francja), „Bus Story” (Hiszpania),  
„Nie sądzić” (Polska), „A terrible Hullabaloo” 
(Irlandia), „Ja i mój tata” (Polska).

Festiwal Grand OFF to najważniejsza ini-
cjatywa promująca kino niezależne w Polsce. 

Seanse przeznaczone dla widzów od 16. 
roku życia, czas trwania ok. 2 godzin.

Wstęp wolny.

Kino niezależne w „Riwierze”

Letni Festiwal Teatralny „Pociąg do 
miasta” z roku na rok przyciąga coraz 
większą grupę miłośników sztuki. Tym 
razem odbędzie się w nieco innej formu-
le. Chęć występu mogą zgłaszać osoby 
indywidualne i grupy. Hasło tegorocznej 
edycji to „Stacja Niepodległa”.

Główna zasada Festiwalu pozostanie 
niezmienna. Zobaczymy 13 prezentacji 
teatralnych w ciągu siedmiu dni.

– Tym razem otwieramy się na gości z in-

nych teatrów offowych i nadajemy festiwalo-
wi hasło przewodnie: „Stacja Niepodległa”. 
– tłumaczy Grzegorz Kujawiński, rzecznik 
prasowy festiwalu.

Wśród przedstawień pokazane zostaną 
trzy wybrane przez jury konkursu. Na propo-
zycje organizatorzy czekają do 30 kwietnia.  

Regulamin i formularz zgłoszeniowy na 
www.teatrgdyniaglowna.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja 
„Klinika Kultury” we współpracy z miastem.

„Pociąg do miasta” czeka na artystów offowych
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Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy 
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą 
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt Animals. 

Z Ciapkowa do ludzi

***
Schronisko mieści się przy ul. Ma-

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

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

Kontakt w sprawie adopcji pod numerem 
58 622 25 52 lub e-mailem: schronisko@
ciapkowo.pl. 

Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza na 
czwarte spotkanie z gdyńskimi rękodziel-
nikami z Centrali Rękodzieła w ramach 
wielkanocnej edycji Kiermaszu Rękodzieła 
w podziemiu zespołu Miejskich Hal Targo-
wych (ul. Wójta Radtkego 36/38/40).

Terminy: 16 marca w godz. 13.00-17.00, 
17 marca w godz. 9.00-15.00, 23 marca 
w godz. 13.00-17.00, 24 marca w godz. 
09.00-15.00, 25 marca w godz. 9.00-15.00.

***
Koło Plastyków Towarzystwa Miłośni-

ków Gdyni (ul. Władysława IV 51) zaprasza 
w dniach 19-25 marca na Kiermasz Przed-
świąteczny. Można będzie nabyć stroiki 
świąteczne, biżuterię, obrazy i inne wyroby 
rękodzieła artystycznego. 

Kiermasz czynny w godz. 15.00-19.00, 

w sobotę w godz. 11.00-19.00.
***

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 (ul. 
Witomińska 25/27) zaprasza  na Kiermasz 
Świąteczny „Dar Serca – Wielkanoc”, 
który odbędzie się w holu głównym Urzędu 
Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 w dniach 13-23 marca. Jak co roku 
będzie można nabyć kartki, upominki i ozdo-
by świąteczne wykonane przez uczniów.

***
Kaszubskie Forum Kultury oraz gdyń-

ski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zapraszają w dniach 24-25 
marca w godz. 10.00-15.00 na kiermasz 
wielkanocny rękodzieła i specjałów kuchni 
kaszubskiej w siedzibie Kaszubskiego Fo-
rum Kultury (al. Marsz. Piłsudskiego 18).

Kiermasze wielkanocne

Centrum Nauki Experyment zaprasza 
w dniach 17-18 marca od godz. 12.00 
weekendowe warsztaty rodzinne pod 
hasłem „Siła pod ciśnieniem”. 

Hasłem przewodnim spotkania będzie 
siła przyciągania. Edukatorzy postarają się 
przekonać gości, że fizyka wcale nie jest 
taka trudna. 

Po warsztatach jaśniejsze stanie się, 

czym jest ciśnienie atmosferyczne, pompa 
próżniowa oraz dlaczego niektóre ciecze nie 
mieszają się ze sobą. 

Warsztaty są dla dzieci powyżej 7. roku 
życia i ich opiekunów. Bilety w cenie 12 zł dla 
wszystkich (dzieci i dorosłych) są do kupie-
nia na stronie bilety.experyment.gdynia.pl.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej experyment.gdynia.pl. 

Warsztaty rodzinne w Experymencie

Pasibrzuch jest 4-letnim kocurkiem. To… 
kawał kocura do kochania. Do tej pory nie 
spotkaliśmy się z tak potężnym kotem. Zde-
cydowanie był kotem domowym. Niestety do 
dziś, nikt nie zgłosił się do schroniska po swo-
ją zgubę. Początkowo nieufny, chował głowę 
pod poduszkę. Dziś czujnym okiem zerka 
na człowieka, tuli się do głaskania, dumnie 
prezentuje swoje kształty. Niestety, kocurek 
ma problemy z układem moczowym i musi 
przyjmować specjalistyczną karmę urinary. 
Niewykluczone, że przy odpowiedniej opie-
ce jego problemy zdrowotne znikną, jednak 
musi być kontrolowany w kwestii wydalania 
moczu. Kotek jest wykastrowany.

Pasibrzuch jest potężnym kocurem o go-
łębim sercu – podaruj mu nowy dom.

Pierwsze jajo u gdyńskich sokołów
U gdyńskich sokołów gniazdujących 

na kominie elektrociepłowni wiosenne 
porządki już się zakończyły. W samą porę, 
bo 13 marca po południu pojawiło się tam 
pierwsze jajo.  

Gdyńskie sokoły to urodzony w 2010 
roku Bosman i młodsza o dwa lata Bryza. 
Pierwsza pojawiła się w Gdyni samica, 
która do naszego miasta przyleciała w 2013 
roku z oddalonego o 376 km Neustrelitz 
w Niemczech. Wkrótce dołączył do niej, z 
południa Polski – dokładnie z Wrocławia, 
samiec. Początkowo w gnieździe nie było 

młodych. Pierwszy lęg miał miejsce w 2015 
roku. Bosman i Bryza opiekowali się wtedy 
jednym pisklakiem – samiczką. Kolejne małe 
sokoliki – samiec i dwie samice przyszły 
na świat w następnym roku. W 2017 roku 
do rodzeństwa dołączyły cztery samiczki: 
Fregata, Reda, Marina i Laguna. Ile młodych 
pojawi się w tym roku, dopiero się okaże.

Gniazdo Bosmana i Bryzy możemy obser-
wować na żywo przez 24 godziny na dobę, 
dzięki zamontowanym kamerom. 

Podgląd na http://peregrinus.pl/pl/gdynia
-pge-podglad.

Gdynia na wiosnę zakwitnie – cd.

Powstanie ogród deszczowy na Meksyku
Ogrody deszczowe to oazy roślinno-

ści, które nie tylko mogą pięknie wyglą-
dać, ale przede wszystkim pełnią funkcję 
praktyczną – pomagają odprowadzać 
nadmiar wód opadowych. Takie też zada-
nie będzie miał ogród, który wiosną 2018 
powstanie na placu przy ulicy Śliwkowej 
w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk.

Ogród ma pomóc w uporaniu się z nad-
miarem wody w tym rejonie osiedla, z tego 
względu jego projekt (głębokość, dobór 
roślin) będzie przygotowany przez specja-
listów. Powstanie ogrodu zmieni sposób 
poruszania się po placu, dlatego przy jego 
projektowaniu ważne jest wskazanie przejść 
skracających drogę przez jego środek. 

Mieszkańcy projekt zaakceptowali. Od 
tego czasu utwardzono ulicę Palmową na 
odcinku od Brzoskwiniowej do Śliwkowej. 
Z biegiem czasu utwardzonych dróg osie-

dlowych będzie coraz więcej, co poprawi 
komfort lokalnej komunikacji. Powstał 
również projekt zagospodarowania placu 
przy ulicy Śliwkowej, za który odpowiada 
gdyńskie biuro architektoniczne MM Studio. 
Przedmiotem tego opracowania jest też 
wspomniany ogród deszczowy, który będzie 
stanowił centralną część placu.

–  Mamy nadzieję, że powstanie przyja-
zna przestrzeń wspólna dla mieszkańców, 
z której będą chętnie korzystać. Ma temu 
sprzyjać utwardzenie w środkowej części 
ogrodu – ciąg komunikacyjny w otoczeniu 
zieleni. – mówi Michał Smoleński z działu 
Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecz-
nych. – Konstrukcja ogrodu oraz nasadzona 
roślinność – drzewa, krzewy, byliny i trawy –  
będzie miała za zadanie dobrze absorbować 
wodę. Będą tam zatem rosły m.in. brzozy, 
wierzby, świdośliwy, róże czy powojnik.

Kolejny raz wiosenny projekt kwietnika 
przed Urzędem Miasta zostanie wykonany 
na podstawie propozycji dzieci ze Szkół 
Podstawowych. Pozwala to młodym gdy-
nianom poznać proces powstawania rabat, 
poczuć jak można wpłynąć na otoczenie 
i uzmysłowić, że twórcze myślenie może 
przybrać realne kształty i dać radość innym 
mieszkańcom.

– W obsadzie letniej nie zabraknie zna-
nych i lubianych kosmosów, aksamitek, 

szałwii, cynii, koleusów oraz petunii w 
otoczeniu dodających dynamiki i lekkości 
traw ozdobnych – wymienia Hanna Niedź-
wiecka-Pasternak. – Będą to nowe, często 
nietuzinkowe, połączenia i interesujące 
kompozycje, zarówno pod względem mate-
riału roślinnego, jak też układu i kolorystyki. 
Powiewem świeżości będą rośliny wa-
rzywne. Ich niewątpliwe walory estetyczne 
świat docenia już od lat. W Gdyni będzie to 
nowość – dodaje.

Odbiór RTV i AGD
Komunalny Związek Gmin „Dolina 

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

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bez-
pośrednio z domów i mieszkań po zgłoszeniu 
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem  
telefonu 58 624 66 11 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30 oraz za pomocą 
formularza dostępnego na stronie interneto-
wej www.kzg.pl. 

Szczegóły tel. 58 624 45 99 lub na stronie 
www.kzg.pl
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Dzieje się w Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach 
w całym mieście.

Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” 
(ul. Kartuska 20B) zaprasza najmłodszych 
16 marca o godz. 10.00 na spotkanie 
autorskie z Dominiką Kraską i wspólne 
czytanie „Opowieści magicznego Trójmiasta” 
oraz „Koników Gdyńskich” z elementami 
kamishibai.

Biblioteka Oksywie (ul. Podchorążych 
10A) zaprasza dzieci powyżej 7. roku życia 
16 marca o godz. 14.00. na zajęcia „Bia-
ło-czarne, czarno-białe”, podczas których 
młodzi czytelnicy dowiedzą się wszystkiego 
o pandach. Będą mogli upodobnić się do 
misia poprzez malowanie buzi farbkami.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 
96/98) w ramach cyklu #pasjapopkultura 
zaprasza 16 marca o godz. 17.00 na 
pokaz Wolsung Steampunk Skirmish. Fi-
gurkowa gra bitewna pozwoli przenieść się 

w XIX wiek.
Biblioteka Grabówek (ul. Morska 113) 

zaprasza dzieci 19 marca o godz. 17.00 
na spektakl Teatru Duet pt. „Sówka mądra 
główka”. 

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) zapra-
sza młodzież i dorosłych 19 marca o godz. 
17.00 na warsztaty z tworzenia biżuterii, 
które poprowadzi Barbara Jarych. Liczba 
miejsc ograniczona. Wymagane zapisy tel. 
58 625 08 16 lub mailowe: filianr1@biblio-
tekagdynia.pl. 

Biblioteka Działki Leśne (ul. War-
szawska 3) zaprasza 20 marca o godz. 
18.00 na spotkanie autorskie z Magdaleną 
Witkiewicz.

Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Domini-
ka 3) zaprasza na wiosenne zajęcia edu-
kacyjno-plastyczne „Wzgórze z tradycją”, 
zorganizowane we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Trójwiejska”. 20 marca o godz. 
17.00 dzieci porozmawiają o tradycjach 

związanych z Niedzielą Palmową i wykonają 
palmy z bibuły. 

Biblioteka Obłuże zaprasza 22 mar-
ca o godz. 17.00 na warsztaty na temat 
komunikacji pokojowej (NVC – Nonviolent 
Communication). Spotkanie poprowadzi 
Joanna Wojniusz. Liczba miejsc ograni-
czona, wymagane zapisy tel. 58 625 08 16 
lub mailową: filianr1@bibliotekagdynia.pl.

Biblioteka Grabówek zaprasza 22 mar-
ca o godz. 17.00 na „Spotkanie z podróżni-
kiem”. Tym razem gościem będzie Tomasz 
Tarała, który powie o organizacji wyjazdu 
na Teneryfę i do Maroka bez biura podróży. 
Opowie również o wrażeniach z tych miejsc 
z punktu widzenia turysty indywidualnego. 

Biblioteka Chylonia „Pod Żabką” 22 
marca o godz. 16.30 zaprasza na rodzinne 
warsztaty wielkanocne. Dzieci z rodzicami 
stworzą piękne ozdoby, którymi ozdobią 
domy podczas tegorocznych świąt. 

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.
Szczegóły www.muzeumgdynia.pl.

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

prasza:
– 17 marca o godz. 17.00 na wernisaż 

wystawy „Rozproszenie. Emigracja Marca 
’68”. To rozpisana na wiele przejmujących 
głosów historia pokolenia, dla którego 
marzec 1968 roku stał się pryzmatem roz-
bijającym społeczeństwo na tysiące rozpro-
szonych jednostek. 

Wystawę będzie można oglądać w prze-
strzeni Magazynu Tranzytowego Dworca 
Morskiego (ul. Polska 1) do czerwca. 

– 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.

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

zaprasza do siedziby na wystawę prac 
uczestników warsztatów malarstwa „Pastelą 
i pędzlem malowane”. 

Wystawa czynna do 27 marca od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-19.00.

***
Towarzystwo Miłośników Gdyni – Koło 

Plastyków (ul. Władysława IV 51) zaprasza 
na wystawę malarstwa Renaty Piekarskiej. 

Wystawa będzie czynna do 30 marca.
***

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza na wystawę fotogra-
ficzną kmdr ppor. Piotra Sudzika „Nieusta-
jące fascynacje…” 

Wystawę można oglądać do 22 marca.
***

Stowarzyszenie Promocji Artystów 
Wybrzeża Era Art zaprasza na wystawę 
malarstwa „Obietnice Wiosny…” do lokalu 
artystycznego Tygiel (ul. Abrahama 86, wej-
ście od ul. Władysława IV). 

Wystawa będzie czynna do 25 kwietnia.
***

Gdyńskie Centrum Filmowe (pl. Grun-
waldzki 2) zaprasza na wystawę malarstwa 
Marii Szachnowskiej „Amerykańscy 
bogowie”.

Wystawę można oglądać do 2 kwietnia. 
Wstęp wolny.

***
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

„Akademia Wiedzy Koniecznej” w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza 16 
marca o godz. 16.00 na wernisaż wystawy 
Marka Wróbla „Morskie inspiracje”.

Wystawę można oglądać do końca marca 
w godzinach 15.00-20.00.

***
Gdyńskie Centrum  Organizacji Poza-

rządowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza na 
wystawę prac Jolanty Żelaznej-Stapf pt. 
„Piastowskie władczynie i królowe”.

Wystawę można oglądać od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9.00-19.00 
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych do 19 kwietnia. 

***
Młodzieżowe Centrum Innowacji Spo-

łecznych i Designu Wymiennikownia (ul. 
Kartuska 20B) zaprasza 17 marca w godz. 
17.00-19.00 na wernisaż zdjęć młodego 
gdyńskiego artysty Michała BuSzu Musz. 

Wystawa „Młody indywidualizm” to 12 
zdjęć prezentujących młodzież z otoczenia 
artysty. Motywem przewodnim jest potrzeba 
indywidualności, realizacji marzeń oraz wizji 
w sztuce. Wystawę będzie można oglądać  w 
Wymiennikowni do końca marca, następnie 
zostanie przeniesiona do Pracowni Labora-
torium Innowacji Społecznych (al. Zwycię-
stwa 96/98). 

Wstęp jest bezpłatny. 

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza na wydarzenia 
towarzyszące wystawom czasowym 
„Lekcja dizajnu” i „Odezwała się ziemia”.

Wystawa „Lekcja dizajnu” to rezultat 
dotychczasowych działań prowadzonych 
przez Instytut Dizajnu w Kielcach. Na wysta-
wie prezentowany jest owoc pracy polskich 
projektantów. 

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 mar-
ca o godz. 18.00. 

Druga z wystaw jest efektem prowadzo-
nych przez Muzeum Stutthof w Sztutowie 
archeologicznych prac poszukiwawczych 

na obszarze dawnego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego, poza 
obecnym terenem Muzeum.

23 marca o godz. 16.30 odbędzie się od-
słonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu 
witomińskim poświęconej pamięci pocho-
wanych tam więźniów obozu pracujących 
w jego gdyńskiej filii. 

Tego samego dnia o godz. 18.00 w Mu-
zeum Miasta Gdyni odbędzie się wernisaż. 

Wystawy czasowe będą czynne do 10 
czerwca („Lekcja dizajnu”) i do 30 czerwca 
(„Odezwała się ziemia”).

Więcej na www.muzeumgdynia.pl

Fundacja Bomalihu Galeria Malucha 
zaprasza na nowy cykl koncertów dla 
najmłodszych „Kameralne maluchy”. 

Na cykl koncertów składa się 10 spotkań 
prowadzonych przez artystów muzyków. 

Pierwsze spotkanie 17 marca o godz. 10.30.
Koncert dla dzieci do 3 lat. Wstęp wolny, 

ale wymagane zapisy na www.evenea.pl.
Projekt jest dofinansowany ze środków 

miasta.

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Po-
etycka Strych zapraszają 27 marca o godz. 
19.30 na prezentację pracy magisterskiej 
pt. Inicjatywy poetyckie w Trójmieście 
w latach 1989-2002 i spotkanie z autorką 
mgr Anetą Kozłowską.

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

Wstęp wolny.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza 17 marca o godz. 14.00 do Domku 
Żeromskiego na spotkanie autorskie 
z Aleksandrą Boćkowską i jej książką 
„Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL”.

Autorka sporo miejsca poświęciła m.in. 
fenomenowi Zegarkowa – orłowskiemu 
osiedlu dla marynarzy. 

Wstęp wolny. Wejście od ul. Zacisznej. 

Nowe wystawy czasowe w Muzeum Miasta Gdyni Spotkanie z książką

W „Przystani Poetyckiej”

Kulturalnie od małego
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GDYNIA  ARENA
6 kwietnia 2018 r., godz. 19.00

Bilety do nabycia: 
Księgarnie BookBook oraz Sklepy Riff 

www.abilet.pl    |   www.kupbilecik.pl
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Zdrowe ciało i duch
Firma Mat-Słuch zaprasza na bezpłatne 

badania słuchu w Przychodni „U źródła Marii” 
(ul. Gabrieli Zapolskiej 1A) w środy 9.00-
13.00 i czwartki 14.00-18.00. (rej. pod tel. 
58 660 03 23,  608 045 554) i we wtorki w 
Przychodni NZOZ „Obłuże-Oksywie” (ul. Su-
charskiego 2) (rej. pod tel. 608 045 554).

***
Centrum Zdrowia i Urody w Chyloni 

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

***
Przychodnia „Orłowo” (ul. Wrocławska 

54) zaprasza 16 kwietnia na bezpłatne kon-
sultacje logopedyczne dla dorosłych i dzieci, 
które przeprowadzi Ewa Jurczyk Kepke.

Więcej o akcji na www.skuteczny-logope-
da.pl. Na konsultację należy zarejestrować 
się tel. 539 910 214 lub 691 854 955

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o (ul. Armii Krajo-
wej 44) zaprasza panie (rocznik od 1949 do 

1968), na program profilaktyczny z zakresu 
mammografii (w ramach NFZ).

Bezpłatne badanie przysługuje paniom, 
które nie miały wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem 
nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozo-
waną chorobą nowotworową piersi.

Rejestracja tel. lub osobista od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-17.30. Bliższe 
informacje można uzyskać pod nr. tel. 58  
781 18 29.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny 

w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. 
Traugutta 9) prowadzi bezpłatne zajęcia 
oraz leczenie osób chorujących na schizo-
frenię.  Zajęcia są prowadzone przez zespół 
psychologów, specjalistę psychiatrę, peda-
goga, terapeutę zajęciowego. Odbywają 
się codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 81 70, wewn. 
43 lub 36.

Program zajęć obejmuje: psychoeduka-

cję, psychoterapię, psychorysunek, ćwicze-
nia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia 
integracyjne, terapię zajęciową.

***
Anonimowi Depresanci zapraszają 

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

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

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

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

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

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

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

Telefon zaufania: 517 836 076.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 22 
marca ambulansową zbiórkę krwi pod 
hasłem „Pracownicy magistratu krew 
oddają – gdynian również zapraszają” na 
placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Mia-
sta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w godz. 
9.00-13.00. 

Zbiórka krwi 
przy Urzędzie Miasta

Fundacja Podróże bez Granic zaprasza 
19 marca w godz. 17.00-19.00 na kolejne 
spotkanie w ramach cyklu Akcja: integra-
cja poświęcone pozyskiwaniu środków na 
likwidację barier, leczenie, sprzęt i rehabili-
tację przez osoby z niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbędzie się w Laboratorium 
Innowacji Społecznych, w Pomorskim Par-
ku Naukowo-Technologicznym Gdynia, al. 
Zwycięstwa 96/98, wejście od strony ul. 
Stryjskiej). 

Wstęp wolny. 
Szczegóły: www.fundacja.podrozebez-

granic.pl.

Poszukaj wsparcia w grupie
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” Aka-

demia Walki z Rakiem (ul. Władysława IV 
51) zaprasza do grupy wsparcia dla osób 
po zakończonym leczeniu onkologicznym. 
Program spotkań oparty jest na założeniach 
terapii Simontona oraz wybranych zagadnie-
niach i technikach trenerskich.

Zapisy i rejestracja mailowa lub telefo-
niczna: fundacja@mostnadziei.pl, tel. 58 
661 94 56.

***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gdyni zaprasza mieszkańców Gdyni do 
skorzystania z oferty Klubu 1,2,3 (ul. War-
szawska 42). Klub 1,2,3 jest miejscem 
spotkań dorosłych osób, doświadczających 

kryzysów psychicznych, bądź chorujących 
psychicznie. Nie jest wymagane orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności. Klub 
jest otwarty w poniedziałki i piątki w godz. 
11.00-18.00 oraz we wtorki, środy i czwartki 
w godz. 9.00-18.00. W ofercie m.in.: zajęcia 
psychoedukacyjne, grupa wsparcia, warsz-
taty terapii zajęciowej, warsztaty komputero-
we, trening pamięci, nauka tańca, wspólne 
wyjścia do kina, spotkania z psychologiem. 

Szczegółowy harmonogram zajęć oraz 
informacje dostępne są na stronie www.klu-
b123gdynia.pl lub pod nr. tel. 797 993 618.

***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

(ul. Gen. Maczka 1) zaprasza 27 marca 

o godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wspar-
cia „Sami sobie”. Spotkanie poprowadzi 
specjalista w dziedzinie opieki medycznej 
i środowiskowej mgr Wiesława Szychta. 

Cykliczne (w ostatnie wtorki miesiąca) 
spotkania grupy wsparcia „Sami sobie” 
przeznaczone są zarówno dla osób, które 
nie mają wystarczającej wiedzy na temat 
chorób otępiennych i sposobów radzenia 
sobie z opieką nad osobą chorą, jak i tych, 
które chciałyby podzielić się swoim doświad-
czeniem. Wydarzenie dedykowane opie-
kunom, rodzinie i bliskim osób dotkniętych 
chorobami otępiennymi. 

Wstęp wolny.

Akcja: integracja

W Gdyńskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych (ul. 3 Maja 27-31) w ramach 
Kampanii 1% ruszyły dyżury księgowych. 
Każdy, kto chce rozliczyć swoje roczne 
zeznanie podatkowe PIT (za rok 2017), 
może bezpłatnie skorzystać z pomocy 
księgowej w zamian za przekazanie 1% 
na rzecz dyżurującej organizacji.

Harmonogram najbliższych dyżurów:
− 20 marca w godz. 10.00-12.00 − RKS 

Gdynia,
− 21, 28, 30 marca w godz. 13.00-

15.00 − Stowarzyszenie Hospicjum św. 

Wawrzyńca,
− 21 marca w godz. 17.00-19.00 − Sto-

warzyszenie Challenge Dance,
− 22, 30, marca w godz. 17.00-19.00 − 

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa,
− 23 marca w godz. 13.00-15.00 − Fun-

dacja Gdyński Most Nadziei,
− 28 marca w godz. 17.00-19.00 − WKS 

Flota
− 29 marca w godz. 17.00-19.00 − Sto-

warzyszenie OVUM.
Kontakt GCOP: tel. 58 661 35 41, 58 621 

80 98, e-mail: biuro@gdyniapozarzadowa.pl.

Pomoc w rozliczaniu PIT-ów − dyżury

20 marca o godz. 17.00 w I Akade-
mickim Liceum Ogólnokształcącym (ul. 
Narcyzowa 6) odbędzie dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Witomino-Radio-
stacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej.

Weź udział w dyskusji 
o Witominie-Radiostacji

Zespół Placówek Specjalistycznych 
im. K. Lisieckiego „Dziadka” (ul. Wejhe-
rowska 65) organizuje VI edycję programu 
szkolenia i stażu zawodowego dla studen-
tów i absolwentów pedagogiki: Warsztaty 
Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną.

Zainteresowani mogą nabyć praktyczne 

umiejętności pozwalające zdobyć pracę.
O terminie realizacji programu poinfor-

mowane zostaną osoby, które do 31 marca 
prześlą CV na adres: wip@zpsgdynia.pl.

Więcej informacji na stronie www.zpsgdy-
nia.pl lub tel. 58 664 33 66.

Warsztaty dla studentów i pedagogów

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej zaprasza 17 marca 
w godz. 9.00-13.00 na kolejną Białą So-
botę, która odbędzie się w Przychodni 
Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych 
(ul. Powstania Styczniowego 9b). 

W związku z rosnącą aktywnością klesz-
czy odbędą się darmowe konsultacje przed 
szczepieniem przeciwko kleszczowemu 
zapaleniu opon mózgowych oraz chorobom 
tropikalnym. 

Ponadto centrum zaprasza na konsultacje 

przed  wyjazdem do tropików. Dur brzuszny 
i malaria to zaledwie część chorób, na jakie 
niezorientowany podróżnik może zachoro-
wać podczas wakacji. Przed szczepieniem 
zawsze należy poddać się badaniom lekar-
skim. Planując wyjazd do tropiku szczepie-
nia należy rozpocząć na 6-8 tygodni przed 
wyjazdem.

Kontakt pod nr. tel. 58 699 85 90, 58 699 
86 83 lub e-mail: przychodnia@ucmmit.
gdynia.pl.

Więcej na www.ucmmit.gdynia.pl.

Biała Sobota w UCMMiT
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R A T U S Z
W  D Z I E L N I C A C H

Witomino-Leśniczówka… Już sama na-
zwa dzielnicy przywołuje na myśl sko-
jarzenia bliskie każdemu miłośnikowi 

przyrody, spragnionemu ciszy, bliskości natury, 
czystego powietrza czy zapachu lasu. I taka wła-
śnie jest gdyńska Leśniczówka na Witominie.
Leśniczówka na Witominie powstała w 1884 roku. 
Był to parterowy budynek z czerwonej cegły, we-
wnątrz którego znajdowały się cztery pokoje ogrze-
wane kaflowymi piecami. Gospodarstwo mieściło 
także stodołę, wozownię i stajnię. Wokół zabudo-
wań porastał owocowy sad i ogród, a  przed leśni-
czówką znajdowały się dwa stawy rybne. Całości 
dopełniał dom dla pracowników leśnych. Pod ko-
niec lat 70. XX wieku zabudowania prawie stuletniej 
leśniczówki zostały rozebrane, a teren przeznaczo-
no na budowę nowego osiedla. Dziś w tym miejscu 
znajduje się pętla autobusowa na ulicy 2 Morskiego 
Pułku Strzelców  oraz market spożywczy.  
Dziś trudno jest odnaleźć ślady po dawnej leśni-
czówce, która zapoczątkowała rozwój dzielnicy i na 
trwałe pozostała w nazwie tej części Gdyni, ale las 
pozostał. Co więcej, teren zielony stał się naturalną 
częścią dzielnicy, chętnie odwiedzaną przez miesz-

kańców, oferującą niezliczone wręcz możliwości 
aktywnego wypoczynku, rekreacji, zabawy i kontak-
tu z naturą.
Mieszkańcom Leśniczówki niczego nie powinno 
brakować. Dzielnica jest dobrze rozwinięta, ma 
bogatą infrastrukturę i wygodną komunikację. Jest 
szkoła z nowoczesnym basenem, przychodnia, 
klub seniora, biblioteka i poczta. Rozwój dzielnicy 
trwa. Nadchodzące zmiany, wynikające z potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców, poprawią kom-
fort ich życia.

O planach dotyczących rozwoju Leśniczówki pi-
szemy na stronie 3.

6 ( 7 ) / 2 0 1 8 W I T O M I N O - L E Ś N I C Z Ó W K A

Nasza dzielnica to szczególny zakątek Gdyni. 
Już kilka kroków po wejściu w granice Wito-
mina-Leśniczówki możemy poczuć wyjątkowy, 
podmiejski klimat. To oczywiście zasługa nie-
codziennej lokalizacji, wszak otacza nas wie-
loletni las, o który dbają leśnicy, ale też sami 
mieszkańcy. Całkiem niedawno organizowali-
śmy akcję sprzątania terenów zielonych, zebra-
liśmy pełen kontener śmieci. 
Las wykorzystujemy do organizowania imprez 
integracyjnych dla mieszkańców: cyklicznych 
zawodów w biegach przełajowych, czy zawo-
dów rowerowych. Są także marsze z kijami – 
to dyscyplina mocno rozwijająca się, dlatego  
w 2016 r. wspieraliśmy wytyczenie i oznakowa-
nie profesjonalnej trasy nordic walking. Liczy bli-
sko 10 kilometrów i jest dostosowana do możli-
wości każdego miłośnika spacerów po lesie.
Stawiamy na integrację przez sport. Na base-
nie przy SP 12 przy ulicy Stawnej rokrocznie 
organizujemy Mikołajkowy Turniej Pływacki. 
Od 2010 roku dofinansowujemy najmłodszym 
(klasy I-III) naukę lekcji pływania, raz w tygo-
dniu przez 45 minut. 
Z racji zróżnicowania wiekowego mieszkańców 
Leśniczówki propagujemy ideę dzielnicy krót-
kich odległości. Na głównych ciągach pieszych 
co roku przybywa ławek, gdzie głównie senio-
rzy mogą odpocząć podczas spaceru, czy zaku-
pów. W tym roku ustawimy 10 ławek. Chcemy, 
aby odległości pomiędzy miejscami odpoczyn-
ku nie były dłuższe niż 200 metrów.
Śledzimy plany rozwoju dzielnicy, wysłuchuje-
my propozycji i uwag mieszkańców. Reaguje-
my na bieżące oczekiwania, zarówno te małe 
(remonty chodników i przejść dla pieszych), 
jak i kompleksowe, np. niedawno udostępniony 
bus pas wzdłuż ulicy Małokackiej.

Marek
Szymański 

Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy 
Witomino-Leśniczówka

Podmiejski klimat Dobrze nam się tutaj mieszka

Witomino-Leśniczówka z lotu ptaka

8189 
osób mieszka  

na Witominie-Leśniczówce

3,28 km kw  
to powierzchnia dzielnicy
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Historia żołnierzy 2. Morskiego Pułku Strzel-
ców sięga 1937 roku, gdy uformowany zo-
stał pierwotny 2. Batalion Morski w Gdy-

ni. Zadaniem oddziału miała być obrona miasta 
na wypadek agresji Niemiec od strony Gdańska,  
a jako jedną z ważnych rubieży wskazywano za-
lesione witomińskie wzgórza. Rok później (1938) 
batalion przemianowano na 2. Morski Batalion 
Strzelców.
Żołnierze początkowo borykali się z trudnościami 
kwaterunkowymi, dlatego pododdziały stacjono-
wały na gdyńskim Oksywiu oraz w Wejherowie. 
Stopniowo batalion podnosił swoją wartość bo-
jową. W grudniu 1938 roku został zakwaterowany  
w koszarach w Redłowie. W tym samym roku gene-
rał dywizji Tadeusz Kasprzycki, ówczesny Minister 
Spraw Wojskowych, wskazał datę święta 2. Mor-
skiego Batalionu Strzelców na dzień 3 sierpnia. 
Na początku 1939 roku, wobec agresywnej po-
stawy Niemiec w sprawie Gdańska, żołnierze  
2. MBS stawiani byli kilkukrotnie w stan alarmowy. 
W czerwcu rozpoczęli przygotowywanie umocnień 
obronnych Gdyni od strony Gdańska. Tuż przed 
wybuchem wojny, po ogłoszeniu mobilizacji, ba-
talion przeformowano w 2. Morski Pułk Strzelców.  
Przy stanie osobowym liczącym około trzech ty-
sięcy żołnierzy ofiarnie stawiał opór najeźdźcom 
od pierwszych godzin wojny 1 września 1939 roku. 
W ciągu pierwszych siedmiu dni walk na wschod-
niej granicy Gdyni żołnierze 2. MPS pod dowódz-
twem ppłk. Ignacego Szpunara zatrzymywali 
wroga, płacąc bardzo wysoką cenę za wolność 
gdynian. Liczne potyczki i wypady nocne pokazały 
hart ducha bojowego Polaków, hitlerowcy nie zdo-

byli pozycji obronnych w bezpośredniej walce.
7 września 1939 pułk zmuszony był rozpocząć 
wycofywanie na Kępę Oksywską. Odwrót podykto-
wała bezpośrednia obawa przed odcięciem od in-
nych polskich oddziałów Lądowej Obrony Wybrze-
ża. Decyzja ta niewątpliwie uchroniła także Gdynię 
przed nieodwracalnymi wojennymi zniszczeniami 
i ofiarami wśród ludności cywilnej.
Ostatnia reduta – Kępa Oksywska, wytrwała do 19 
września. Rozkaz do kapitulacji wydał tuż przed 
śmiercią pułkownik Stanisław Dąbek. 
2. Morski Pułk Strzelców stracił około 400 żoł-
nierzy: około 150 zabitych i około 250 rannych. 
Za czyny wyjątkowego męstwa okazane w walce 
obronnej w 1939 r.
Naczelny Wódz w Londynie odznaczył 2. Morski 
Pułk Strzelców Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari V klasy. 

Matka Boża Gdyńska  

Ma 27 metrów wysokości 
  i od ponad 15 lat góruje nad 

Witominem-Leśniczówką. 
Upamiętniający wkrocze-
nie w Trzecie Tysiąclecie 
Chrześcijaństwa Pomnik 

Matki Bożej Gdyńskiej, 
ustawiony na skwerze ks. 
Józefa Mowińskiego u zbie-
gu ulic Stawnej i Wielkokac-
kiej, został poświęcony 
22 czerwca 2002 roku 
przez abp. Tadeusza Go-
cłowskiego. Na pomniku 
znajdują się figury wykona-
ne z brązu, umieszczone 
na trzech poziomach: 
stojąca symbolicznie 
na kuli ziemskiej Madonna 
z Dzieciątkiem, św. Woj-
ciech-chrzciciel Gdańska 
i pierwszy patron Polski, 
a także papież Jan Paweł II 
jako ten, który wprowadza 
Kościół w Trzecie Tysiąc-
lecie. 
Kamień węgielny pod bu-
dowę pomnika poświęcił 
Jan Paweł II 5 czerwca 
1999 roku w Sopocie, 

podczas papieskiej piel-
grzymki do Ojczyzny.

WARTO WIEDZIEĆ Zasłużony dla Witomina 2. Morski Pułk Strzelców 

Pomnik poświęcony 2. MPS stoi w Kolibkach

Poprawa dojazdu do Witomina - Leśniczówki 
i sąsiadującej Radiostacji to zadanie ważne 
na gdyńskiej mapie inwestycji. Mieszkań-
cy zauważają z zadowoleniem utworzone w 
ostatnim czasie bus pasy. Pierwszy powstał 
wzdłuż ulicy Kieleckiej, od niedawna rów-
nież na ulicy Małokackiej ruch autobusów 
usprawnia wydzielony pas ruchu w kierunku 
Witomina. W poniedziałek, 12 marca, zmie-
nił się rozkład jazdy linii nr 192,  co z kolej 
pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału 

gdyńskich przystanków PKM. Wszystko to 
dzieje się w trosce o poprawę komfortu życia 
w tej części Gdyni. 

Kolejna duża zmiana w organizacji ruchu cze-
ka Leśniczówkę za sprawą planowanej prze-
budowy ulicy Hodowlanej, co w połączeniu  
z inwestycją na ulicy Chwarznieńskiej po-
winno skrócić czas podróży do pracy, szkoły,  
w odwiedziny do znajomych w innych dziel-
nicach miasta.

Choć Leśniczówki nie obejmują działania 
opisane w Gminnym Programie Rewitalizacji, 
mieszkańcy tej części Witomina skorzystają 
z programu. Także do nich skierowana będzie 
bowiem oferta Centrum Sąsiedzkiego, które 
powstanie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarz-
nieńskiej. „Przystań” pozwoli na spędzanie 
wolnego czasu w sposób twórczy i w miłym 
towarzystwie, rozwijanie swoich zaintereso-
wań i zbliży społeczności Leśniczówki oraz 
Radiostacji.

Marek Stępa

wiceprezydent Gdyni 
ds. rozwoju

Komunikacja to priorytet
LINIA 192 - NOWA TRASA
Od 12 marca 2018 r. autobusy linii 192 kur-
sują zmienioną trasą. Wybrane 
przejazdy, zarówno w kierunku Płyty 
Redłowskiej, jak i Witomina-Leśniczówki, 
wykonywane są wydłużoną trasą, obejmu-
jącą przystanek PKM Gdynia Stadion. 
Autobusy linii 192 pojadą w tych kursach 
ulicami: Olimpijską, Sportową i Łużycką, 
zatrzymując się na dotychczasowych 
przystankach przy ul. Łużyckiej i nowych:
* „Stadion PKM” (NŻ) 
przy ul. Sportowej (w obu kierunkach)
* „Stadion Miejski” (NŻ) 
przy ul. Olimpijskiej (w obu kierunkach).
Autobusy jadące nową trasą pominą 
przystanek „Stadion Miejski” (NŻ) 
przy ul. Małokackiej. 
Rozkład jazdy linii 192 dopasowany został 
do nowego rozkładu kolejowego.
Szczegóły www.zkmgdynia.pl

Z ostatniej chwili 
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ZREALIZOWANE

1. Modernizacja chodnika przy ul. Granicznej 

– 225 412,26 zł

2. Modernizacja chodnika w ciągu ul. Wielkokackiej 

– 73 452,40 zł

3. Modernizacja zatok przystankowych wraz z budową tablic 

informacji pasażerskiej (II MPS) – część większego projektu

4. Roboty drogowe w ul. Promiennej – 601 393,08 zł

5. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wielkokackiej 

oraz doświetlenie siłowni zewnętrznej, kosze na śmieci, 

remont chodnika przy ul. II MPS – 18 700 zł

6. Montaż lustra drogowego przy jezdni ul. Pasiecznej na 

skrzyżowaniu z ul. Krótką – 1520 zł

7. Montaż ławek i tabliczek z nazwami ulic w dzielnicy  

– 37 909 zł

8. Organizacja szlaku nordic walking – ok. 20 000 zł (odci-

nek Witomino Leśniczówka)

9. Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej 

wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do 

ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18 – 87 500 zł

10. Remont chodnika na terenie ZS nr 7 oraz wykonanie 

dodatkowych miejsc parkingowych – 108 004 zł

W TRAKCIE

11. Budowa Placu Sportów Miejskich – 114 400 zł 

12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy ul. Słonecznej – 150 000 zł

13. Rozpoczęcie przebudowy ul. Chwarznieńskiej, odci-

nek Witomino – 54 300 000 zł 

14. Remont chodnika przy ul. II MPS – 42 400 zł

15. Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Ni-

skiej – 423 000 zł

16. Budowa ul. Hodowlanej lub parku na terenie działek  

II MPS/Wielkokacka – projekty w opracowaniu

17. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 

oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. 

Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS – 145 000 zł

Tak zmienia się dzielnica
Chwarznieńska
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Witomino-Leśniczówka to dzielnica szcze-
gólna. Jej nazwa nie jest przypadkowa.  
Od południa, wschodu i zachodu, na blisko  
3 km, Leśniczówka graniczy z lasem. Dzięki ta-
kiemu położeniu ma niepowtarzalny, spokojny 
charakter. Jest też doskonale skomunikowana.  
W jesiennych rankingach to właśnie tę 
dzielnicę mieszkańcy wskazali jako jed-
ną z najlepszych do życia w Gdyni, doce-
niając w szczególności infrastrukturę dla 
dzieci, usługi handlowe i komunikację.  
O jej zaletach świadczą wysokie ceny nieru-
chomości i popularność na rynkach. 
Lokalna Szkoła Podstawowa nr 12 jest jedną  
z największych w mieście. Właśnie tutaj, dzięki 
znakomitej pracy Rady Dzielnicy, już od pierw-
szej klasy szkoły podstawowej wszystkie dzie-
ci mają możliwość nauki pływania w przyszkol-
nej pływalni. 

Leśniczówkę czeka kolejny, duży zakres 
inwestycji. Zgodnie z wnioskami miesz-
kańców, oprócz kompleksowej moderniza-
cji obu chodników i remontu nawierzchni  
ul. Hodowlanej, powstanie 60 dodatkowych 
miejsc parkingowych, azyle przy przejściach 
dla pieszych i wyniesione skrzyżowania. Rów-
nolegle  prowadzona będzie budowa płytkie-
go zbiornika wód opadowych na terenach po 
ogródkach przy ul. II MPS.  Po zakończeniu 
prac  będzie możliwe  pełne zagospodarowa-
nie terenu na funkcje rekreacyjno-sportowe. 
Zaprosimy witominian do udziału w konsul-
tacjach społecznych, by mogli zdecydować  
o kierunkach rozwoju przyszłego centrum 
lokalnej aktywności. Duży obszar umożliwia 
wprowadzenie zarówno infrastruktury sporto-
wej z nowym boiskiem, jak i pozostałej, służą-
cej wszystkim mieszkańcom. 

W sąsiedztwie, po drugiej stronie ul. Chwarz-
nieńskiej, będą wkrótce realizowane szerokie 
inwestycje w ramach rewitalizacji zachodniej 
części Witomina-Radiostacji.  Poprawi się ja-
kość przestrzeni publicznej, powstanie nowa 
infrastruktura sportowa. Zbudowane zostanie 
centrum sąsiedzkie z nowoczesną biblioteką  
i innymi usługami społecznymi. Żłobek przy ul. 
Uczniowskiej powiększy się o 78 dodatkowych 
miejsc. To z pewnością dobra wiadomość dla 
młodych rodziców z naszej dzielnicy.

Paweł Brutel

Radny Miasta Gdyni
Wiceprzewodniczący
Komitetu Rewitalizacji
Przewodniczący Komisji 
Samorządności Lokalnej
i Bezpieczeństwa

Bliska wszystkim

Na terenach po ogródkach działkowych powstanie płytki zbiornik wód opadowych
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Co dwa tygodnie 4 strony o Twojej dzielnicy

30 marca 2018 / Chwarzno - Wiczlino

„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

Szkoła Podstawowa nr 12, 

ul. Stawna 4/6  tel.: 58 624 04 07 tel./fax: 58 

624 23 63, www.sp12gdynia.pl

e-mail: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl

* 22 marca 2018 r. w godz. 17.00- 19.00 

Dzień Otwarty dla rodziców pięciolatków, 

sześciolatków i siedmiolatków. O godzinie 17.00 

w stołówce szkolnej rozpocznie się spotkanie 

organizacyjne dyrekcji z rodzicami, na którym 

zostanie przedstawiona oferta edukacyjna dla 

oddziałów przedszkolnych „Zerówek” i klas 1 

SP. Dzieci pod opieką nauczycieli będą mogły 

uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach.

Biblioteka Witomino-Leśniczówka – Filia nr 9,

ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9, 81-660 Gdynia, 

tel. 58 624-67-84. W ofercie znajdują się książki, 

czasopisma, audiobooki oraz gry planszowe, sta-

nowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem 

do internetu i możliwością druku.

 Kryta Pływalnia Gdynia Witomino 

przy SP nr 12, ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia

tel. 58 698 90 65, e-mail: kontakt@plywalniawi-

tomino.pl, www.plywalniawitomino.pl

Godziny wejść: poniedziałki i piątki

6.30, 7.15 (do 8.00), 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 (do 22.00).

wtorki, środy, czwartki

6.30, 7.15 (do 8.00), 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.15 (do 22.00).

soboty i niedziele

7.30 (do 8.30), 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 

12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 

17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30 (do 21:15)

SZKOŁA OTWARTA 

- ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW 
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1, 

tel. 58 624 09 74, e-mail sp35@sp35gdynia.pl. 

Na zajęcia obowiązują zapisy.

- Boombowa muzyka: 

piątki w godz. 12.50 - 13.35, dla klas I - III

- Ognisko instrumentalne (gitara, keyboard), 

czwartki w godz. 14.40 - 15.25, dla klas IV - VII

- Klub Młodego Odkrywcy: 

piątki w godz. 11.50 - 12.35, dla klas II - III

- Warsztaty plastyczne „To potrafimy”: 

środy w godz. 12.55 - 13.55 oraz 14.00 - 15.00 

dla klas 0 - III; czwartki w godz. 13.45 - 14.45 

dla klas IV - VII

- Zajęcia komputerowe „Cyberiada”: 

poniedziałki w godz. 12.50 - 13.35, 

środy w godz. 12.50 - 13.35

- Język angielski: 

wtorki w godz. 13.40 - 14.25 dla klas I - III 

wtorki w godz. 14.30 - 15.15 dla klas 0 - I 

wtorki w godz. 15.20 - 16.05 dla klas III - IV

- Język rosyjski: 

poniedziałki w godz. 14.40 - 15.25 dla klas II - III

- Język francuski: 

czwartki w godz. 14.40 - 15.25 dla klas II - IV

- Zajęcia sportowe: 

piątki w godz. 14.40 - 15.25 dla klas II - III

- Gimnastyka korekcyjna: 

piątki w godz. 13.50 - 14.35, 

czwartki w godz. 15.00 - 15.45 dla klas 0 - III

- Zajęcia taneczno-choreograficzne: 

czwartki w godz. 15.00 - 15.45 dla klas I- IV

- Zabawy grafomotoryczne „Zwinne rączki”: 

środy w godz. 14.00 - 14.45 dla klas 0  -I

- Kodowanie na dywanie: 

poniedziałki w godz. 13.30 - 14.15 dla klas 0 - I

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI

 Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bałtyk”, ul. Narcyzowa 1, 

tel. 58 624 12 92, e-mail: klub1@smbaltyk.pl 

- Teatr i Literatura: wtorki w godz. 17.30 - 18.30, 

czwartki w godz. 16.30 - 17.30

- Taniec: poniedziałki w godz. 17.30 - 18.30 

i wtorki w godz. 16.30 - 17.30

- Plastyka: poniedziałki w godz. 15.30 - 16.30

- Muzyka: środy w godz. 17.30 - 18.30

- Zajęcia robotyczne LEGO: 

środy w godz. 17.30 - 19.30

SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

 Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bałtyk”, ul. Narcyzowa 1, 

tel. 58 624 12 92, e-mail: klub1@smbaltyk.pl 

- Teatr: poniedziałki godz. 12.00 - 16.00, 

piątki godz. 10.00 - 14.00

- Malarstwo: 

wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

- Muzyka: środy w godz. 18.30 - 21.00

- Tkactwo: poniedziałki w godz. 13.30 - 15.00

- Wieczorek przy muzyce: 

piątki w godz. 15.00 - 19.00

- Gimnastyka usprawniająca: 

poniedziałki w godz. 16.30 - 17.30, 

czwartki w godz. 17.30 - 18.30

- Aerobik: 

poniedziałki i czwartki w godz. 18.30 - 19.30

- Komputer dla seniora: 

piątki w godz. 9.00 - 11.00

- Szachy: środy w godz. 16.00 - 21.00

- Scrabble: środy w godz. 12.00 - 14.00

SPOTKANIA DLA SENIORÓW

 Miejski Klub Seniora Witomino, ul. Widna 8, 

tel. 58 621 13 45

-  Spacer z kijami nordic walking: poniedziałki 

w godz. 9.00 - 10.30

- Kurs komputerowy (grupa początkująca): 

poniedziałki w godz. 10.10 - 11.10

- Kurs komputerowy (grupa zaawansowana): 

poniedziałki w godz. 11.20 - 12.20

- Klub miłośników fotografii: 

poniedziałki w 11.00 - 12.00 

- Tai chi: wtorki w godz. 9.00 - 10.00; 

piątki w godz. 10.00 - 11.00

- Piosenka biesiadna: 

wtorki w godz. 11.00 - 12.00

- Zajęcia brydżowe: 

wtorki w godz. 12.00 - 16.00

- Gimnastyka -  zdrowy kręgosłup: 

środy w godz. 9.00 - 10.00

- Gimnastyka – grupa II: 

środy w godz. 10.00 - 11.00

- Taniec nowoczesny: 

środy w godz. 12.45 - 13.45

- Szydełkowanie: 

czwartki w godz. 11.30 - 13.30

- Zajęcia wokalne: 

czwartki w godz. 12.00 - 13.00

- Zabawa taneczna: 

czwartki w godz. 16.00 - 19.00

- Mała akademia fotografii: 

piątki w godz. 12.00 - 13.00

IMPREZY PLENEROWE

 Puchar Gdyni w biegach młodzieżowych

22 kwietnia 2018 (niedziela) 

Zapisy za pośrednictwem strony: 

www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia

Zajęcia i aktywności 
dla mieszkańców dzielnicy

 Komisariat Policji Gdynia Witomino, 

ul. Chwarznieńska 4, tel.: 58 662 16 55, 

58 624 04 32, www.gdynia.policja.gov.pl 

(zakładka „komisariaty”), 

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

 Rada Dzielnicy Witomino – Leśniczówka

ul. II MPS 9, 81-661 Gdynia

(Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk)

Tel. 58 624 75 55, 

e-mail: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl

 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bałtyk” Administracja Osiedla III

ul. II MPS 9, 81-661 Gdynia

tel. 58 624 12 93

 Leśnictwo Witomino

ul. Olkuska 122

e-mail: wieslaw.czeszyk@gdansk.lasy.gov.pl

 Klub Seniora przy Stowarzyszeniu 

„Nowoczesny Senior” Gdynia, 

spotkania klubowe ul. II MPS 9, 

81-661 Gdynia, tel. 58 698 89 85, 

adres do korespondencji: ul. II MPS 12/51, 

81-661 Gdynia

 Szkoła Podstawowa nr 12

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia

tel.: 58 624 04 07 tel./fax: (058) 624 23 63

e-mail: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl

www.sp12gdynia.pl

 Szkoła językowa 

„Akademia Przedszkolaka”

ul. Słoneczna 49, 81-605 Gdynia

tel. 508 134 665

 Przedszkole niepubliczne 

„Mały artysta” punkt przedszkolny

ul. Graniczna 45, 81-626 Gdynia

tel. 503 707 112

 Biblioteka Witomino-Leśniczówka 

– Filia nr 9

ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9, 81-660 

Gdynia, tel. 58 624-67-84

 Kryta Pływalnia Gdynia Witomino 

przy SP nr 12

ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia

tel. 58 698 90 65, 

e-mail: kontakt@plywalniawitomino.pl, 

www.plywalniawitomino.pl

 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5, 

ul. Narcyzowa 1, tel. 58 624 05 43, 

www.bibliotekagdynia.pl/biblioteka-witomi-

no, e-mail: filianr5@bibliotekagdynia.pl

 Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Bałtyk”, ul. Narcyzowa 1, 

tel. 58 624 12 92, www.smbaltyk.pl/klub/, 

e-mail: sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl

 Miejski Klub Seniora Witomino, ul. 

Widna 8, tel. 58 621 13 45, 

www.cas.gdynia.pl/gdynia-dla-seniorow/

kluby-seniora/

 Przychodnia Lekarska „Witomino”, 

ul. Konwaliowa 2, tel. 58 624 18 23, 

www.przychodniawitomino.pl, 

 Zakład Rehabilitacji sp. z o.o., 

ul. Chwarznieńska 136/138, www.zaklad-re-

habilitacji.pl/, tel: 58 624 15 50,  58 624 03 21

Ważne adresy dla dzielnicy
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Szkoła Podstawowa nr 13 (ul. Halic-
ka 8) zaprasza 16 marca w godz. 16.00-
19.00 na Dzień Otwarty. 

***
Szkoła Podstawowa nr 31 (ul. Chyloń-

ska 227) zaprasza 17 marca w godz. 10.00-
13.00 na Dzień Otwarty w klasach 0-III. Or-
ganizuje także dla przyszłych uczniów klas 
pierwszych i zerówki zajęcia adaptacyjne: 20 
marca w godz.17.00-17.45 oraz 24 marca 
w godz. 10.00-10.45. Prowadzone są zapisy 
do klas 0, I i klas IV – oddziałów sportowych.

***
Szkoła Podstawowa nr 11 (ul. Wrocław-

ska 52) zaprasza 17 marca w godz. 10.00-
13.00 na Dzień Otwarty. W programie wiele 
atrakcji, m.in. zajęcia z języka kaszubskiego, 
j. hiszpańskiego, ceramiki, gry i zabawy 
logiczne, spotkanie z logopedą.

***
Szkoła Podstawowa nr 34 (ul. Cylkow-

skiego 5) zaprasza 17 marca od godz. 

10.00 na Dzień Otwarty.
***

Szkoła Podstawowa nr 43 (ul. Wadm. 
Porębskiego 21) zaprasza dzieci 7- i 6-let-
nie 17 marca w godz. 10.00-12.00 na 
zajęcia adaptacyjne. Dzieci powinny mieć 
wygodny ubiór i obuwie zmienne.

***
X Liceum Ogólnokształcące (ul. Wła-

dysława IV 58) zaprasza gimnazjalistów 
21 marca w godz. 12.00-15.30 na Dzień 
Otwarty. 

***
Szkoła Podstawowa nr 18 (ul. Kra-

sickiego 28) zaprasza 22 marca w godz. 
15.00-17.00 na Dzień Otwarty. 

***
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misia-

czek” (ul. Kapitańska 15) zaprasza 22 mar-
ca w godz. 16.00-18.00 na Dzień Otwarty. 

***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277) zaprasza 
rodziców z dziećmi na Dni Otwarte w termi-
nach:  23 marca, 6 kwietnia,  13 kwietnia 
w godz. 9.00-13.00. Dzieci będą mogły 
wziąć udział w zajęciach terapeutycznych: 
logopedycznych, edukacyjnych w przed-
szkolu, zajęciach rewalidacyjno-wycho-
wawczych, ruchowych i zajęciach integracji 
sensorycznej. Informacje szczegółowe pod 
nr. tel. 58 625 48 55.

***
Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Słowac-

kiego 53) zaprasza rodziców i dzieci (które 
we wrześniu rozpoczną naukę w klasach 0, 
I, IV, VII) 24 marca w godz. 10.00-14.00 na 
Dzień Otwarty. Na odwiedzających czekają 
liczne atrakcje.

***
Przedszkole nr 47 (ul. Maciejewicza 47) 

zaprasza 24 marca w godz. 10.00-12.00 na 
Dzień Otwarty. Należy zabrać ze sobą obu-
wie zmienne (zarówno dzieci, jak i dorośli).

CKZiU nr 2 oraz dr Jarosław Kłodziński 
zapraszają gdyńskie szkoły oraz osoby 
pełnoletnie na Powiatową Olimpiadę Wie-
dzy o Kulturze Fizycznej (wiedzy o sporcie 
w Gdyni, w Polsce oraz o Ruchu Olimpij-
skim). Zgłoszenia do 18 marca w sekreta-
riacie CKZiU nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207), tel. 58 
622 08 22 lub mailowo: ckziu2.gdynia@wp.pl 
lub klodzinski.jaroslaw@wp.pl. Regulamin 
udziału i podstawowe informacje na www.
klodzinski.info.pl.

Szkoły i przedszkola zapraszają w swoje progi

Sprawdź wiedzę o sporcie

Szkoła Podstawowej nr 26 informuje, 
że od 30 marca rozpoczyna zapisy do klas 
VII dwujęzycznych z językiem francuskim. 
Wnioski o przyjęcie do oddziału dwujęzycz-
nego (druk do pobrania na www.sp26gdynia.
pl) należy składać do 20 kwietnia do godz. 
15.00 w sekretariacie. Test predyspozycji 
językowych odbędzie się 25 kwietnia.

Wydział Dochodów informuje, że wszelkie 
informacje dotyczące wymiaru podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych na rok 
2018 można uzyskać pod nr. tel.:

– podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej.I – 58 66 88 834
Rej.II – 58 66 88 264
Rej.III – 58 66 88 838
Rej.IV – 58 66 88 263
Rej.V – 58 66 88 272
Rej.VI – 58 66 88 839
Rej.VII – 58 66 88 831
Rej. VIII – 58 66 88 836
Rej. IX – 58 66 88 266
– podatek rolny os. fizyczne, podatek 

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

numer konta bankowego. 
W przypadku podatku od nieruchomości 

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

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

– podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I – 58 66 88 256
Rej. II – 58 66 88 255
Rej. III – 58 66 88 273
Rej. IV – 58 66 88 269
Rej. V – 58 66 88 274
Rej. VI – 58 66 88 268
Rej. VII – 58 66 88 845
Rej. VIII – 58 66 88 846
Rej. IX – 58 66 88 826
– podatek rolny os. fizyczne, podatek 

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

58 66 88 265
– podatek od środków transportowych: 

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

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

skarbowej należy dokonywać na nr rachun-
ku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. 

Wpłat bez prowizji można dokonywać 
we wszystkich placówkach PKO Bank 
Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W 
pozostałych placówkach (inne banki, poczta) 
obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

Jednocześnie Wydział Dochodów infor-
muje, że roznoszenie decyzji wymiarowych 
w podatku od nieruchomości osób fizycz-
nych zostało zakończone.

Wydział Dochodów informuje

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fran-
cuskiej informuje, że do 28 marca można 
zgłaszać udział (e-mail: tppfgdynia@poczta.
onet.pl lub na adres: Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej, ul. Świętojańska 71/1, 
81-389 Gdynia) w XXXVI Pomorskim 
Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 
Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego 
dla szkół, który odbędzie się 7 kwietnia.

Informacje dotyczące regulaminu można 
uzyskać osobiście w sekretariacie TPPF lub 
pod nr. tel. 58 621 91 15 w godz. 16.00-18.00.

Dla frankofonów

SP nr 26 informuje

Ucz się i graj w klasie piłkarskiej
Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdy-

nia rusza z nowym projektem. Od roku 
szkolnego 2018/2019 w Szkole Podsta-
wowej nr 35 wystartuje IV klasa piłkarska. 
Zapisy prowadzone będą od kwietnia, 
ale już 24 marca w godz. 10.00-13.00 
placówka zorganizuje dzień otwarty dla 
trzecioklasistów i ich rodziców.

Dzień otwarty to propozycja dla dzieci, 
które chcą kandydować do statusu ucznia
-zawodnika w piłkarskiej klasie IV.

– To doskonała okazja, by rodzice prze-
konali się o zaletach placówki, do której 
mogą zapisać swoje pociechy – mówi Bar-
tosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. 

I dodaje: – Stale rozwijamy gdyńską ofertę 
edukacyjną. Klasa piłkarska to obustronna 
korzyść: klub będzie rozwijać potencjalne 
talenty, a młodzi zawodnicy dobrą formę 
i nietuzinkowe umiejętności.

Harmonogram działań dotyczących budo-
wania klasy piłkarskiej w SP nr 35:

24 marca – Piłkarski Dzień Otwarty Szko-
ły Podstawowej nr 35 w Gdyni,

1-30 kwietnia – składanie dokumentów 
rekrutacyjnych,

11-17 maja – testy sprawności piłkarskiej,
1-15 czerwca – ogłoszenie listy przyję-

tych do klasy sportowej.
Więcej na www.sp35gdynia.pl.
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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. poniedzia-
łek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżury pełnią 
radni dzielnicy oraz radny miasta Kamil Góral, 
a także funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej. 

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

lońska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, 
tel. 58 664 35 51. Biuro Rady czynne w środy 
i czwartki w godz.12.00-19.00. Dyżury radnych 
w czwartki w godz.17.00-18.00. W 3. czwartek 
miesiąca dyżuruje Policja i Straż Miejska. W 1. 
środę miesiąca w godz.18.00-19.00 dyżuruje 
radny miasta Michał Bełbot, w 2. czwartek 
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 interne-
towa: www.chwarznowiczlino.pl. Biuro Rady 
Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino czynne we wtor-
ki, środy i czwartki od godz. 15.30-20.00. W 
każdą środę dyżur radnego dzielnicy w godz. 
17.00-18.00. W 1. i 2. środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżuruje Andrzej Kieszek, a w 1. 
czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje 
Paweł Brutel. Dyżur Rewirowej Straży Miejskiej 
w ostatnią środę miesiąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 

(budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: 
rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych 
w środy w godz. 17.00-18.00: 21.03 – Marek 
Dąbkowski, 28.03 – Kordian Kulaszewicz. 
W 1. środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 dy-
żuruje radny miasta Michał Bełbot, w 2. środę 
miesiąca w godz. 16.45-17.45 dyżuruje radna 
miasta Justyna Wróblewska. W 1. i 3. środę 
miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjo-
nariusze Policji i Straży Miejskiej. 

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 

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

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

ska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, 
tel. 58 661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki 
w godz. 11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 
i w środy w godz. 15.00-19.00. Dyżury radnych 
odbywają się każdorazowo w godz. 17.00-18.00: 
28.03 – Maciej Karmoliński. Spotkania z rad-
nymi dzielnicy można umawiać telefonicznie. W 
2. 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 inter-
netowa: www.gdynia-grabowek.info, mail: 
rada.grabowek@gdynia.pl. Biuro czynne 
w pon. w godz. 14.30-18.00, śr., pt. w godz. 
10.00-13.30, czw. w godz. 15.30-19.00. Dyżury 
radnych w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00: 
22.03 – Edyta Sieracka-Zięba, 29.03 – Zenon 
Roda. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej i Policji. 

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

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamiennago-
ra@gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona inter-
netowa: 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 (bu-

dynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 629 24 13, 
e-mail rada.karwiny@gdynia.pl. Strona inter-
netowa www.karwiny.miasto.gdynia.pl. Biuro 
czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, 
środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. Dyżury 
radnych w poniedziałki w godz. 18.00-19.00. 
W 1. 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.leszczyn-
ki@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 2. czwartek miesiąca 
w godz. 17.00-18.00: 29.03 – Marcin Goyke. 
W 3. czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

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

(budynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@
gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona interne-
towa: www.malykack.miasto.gdynia.pl. Biuro 
Rady czynne w poniedziałki i środy w godz. 
10.00-17.00. W 1. 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 czyn-
ne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 oraz 
w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. Radni 
dzielnicy pełnią dyżury w poniedziałki w godz. 
18.00-19.00: 19.03 – Natalia Bigott. Zarząd 
Dzielnicy pełni dyżury w 2. i 4. poniedziałek 
miesiąca w godz. 18.00-19.00. Dyżury radnych 
miasta: Patryk Felmet – 1. poniedziałek mie-
siąca 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, Jarosław Kłodziński – 4. 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-17.30.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 

8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.
pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.oksywie.
miasto.gdynia.pl. Dyżury radnych dzielnicy w 
poniedziałki w godz. 17.00-18.00. Dyżury rad-
nych miasta: 1. poniedziałek miesiąca w godz. 
15.45- 16.45 – Patryk Felmet, 2. poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.30 -17.30 – Kamil Góral, 
3. poniedziałek miesiąca w godz. 15.45 -16.45 
– Elżbieta Sierżęga, 4. poniedziałek 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 dziel-

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

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56 21, 
e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. 

Biuro Rady czynne w poniedziałki i środy 
w godz. 11.00-18.00. W każdą środę w godz. 
17.00-18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy: 21.03 
– Katarzyna Data-Złoch, 28.03 – Maria Dom-
browska. W II środę miesiąca w godz. 17.00-
18.00 dyżur Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkow-

skiego 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: 19.03 – 
Norbert Kalwasiński, 26.03 – Julita Wirkus
-Ostrowska. Dyżury zarządu odbywają się w 
1. poniedziałek miesiąca.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana 

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

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

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

***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, 

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

***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, 

ul. Narcyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 624 
66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.
pl. Biuro czynne w poniedziałki 9.00-13.00, 
wtorki w godz. 14.00-18.00 oraz środy w godz. 
12.00-16.00. Dyżury radnych miasta: 1. wtorek 
miesiąca w godz. 16.00-17.00 – Paweł Sto-
larczyk. 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. Dy-
żury radnych dzielnicy odbywają się we wtorki 
w godz. 17.30-18.30. 

D Z I E L N I C E  W R A T U S Z U
„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta - Nr 1295

1

Gdynia, 20-26 października 2017 r.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym



Gdynia, 16-22 marca 2018 r.    „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1314

 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  15

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”.  W związku z trwającym do końca kwietnia okresem 
rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.

Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego 
dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy 
przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie 
organizacje.

„Mały procent – wielka sprawa!”

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edu-
kacji i Integracji „Tacy Sami” 

KRS: 0000136608
Strona internetowa: www.gss.edu.pl
e-mail: szkola.gss@gmail.com
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edu-

kacji i Integracji „Tacy Sami” jest organem 
prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną. 
Szkoła ma charakter integracyjny i uczą 
się w niej dzieci z całkowitą lub częściową 
dysfunkcją wzroku.

Fundacja Dogtor
KRS: 0000145034
Strona www.fundacja.dogtor.org.pl
e-mail: fundacjadogtor@onet.pl
ul. Wolności 1A, 81-324 Gdynia
Fundacja zajmuje się szeroko pojętą do-

goterapią – terapią i edukacją na rzecz osób 
potrzebujących, szczególnie dzieci, niepeł-
nosprawnych, chorych, niedostosowanych 
społecznie oraz w inny sposób pokrzyw-
dzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w 
zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i 
terapeutycznych specjalnie wyszkolonych 
psów, korzystnie wpływa na rozwój intelek-
tualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci 
wzbogacają wiedzę o otaczającej rzeczywi-
stości, usprawniają umiejętności mówienia, 
wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, 
a kontakt z psami – terapeutami korzystnie 
wpływa na dalsze funkcjonowanie. 

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy 
Poszkodowanym w Wypadkach Drogo-
wych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia” 

KRS: 0000160923
Strona internetowa: www.inter-alia.pl
e-mail: biuro@inter-alia.pl
ul. Abrahama 15, 81-352 Gdynia
Stowarzyszenie jako główny cel stawia 

sobie wszechstronną pomoc osobom po-
szkodowanym w wypadkach drogowych 
oraz innych zdarzeniach powodujących 
szkody zarówno na zdrowiu jak i na mie-
niu, rozwijanie, zwiększanie świadomości 
społecznej odnośnie przysługujących 
uprawnień, organizowanie pomocy prawnej 
i medycznej. Prowadzone działania: orga-
nizowanie bezpłatnej pomocy prawnej. Zaj-
muje się publicystyką dotyczącą problemów 

osób poszkodowanych, organizowaniem 
współpracy z radiem celem podwyższenia 
świadomości prawnej poszkodowanych, 
pomocy medycznej, zbiórek oraz pomocy 
materialnej dla najbardziej poszkodowanych.

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna 
„Serce Dzieciom” 

KRS: 0000191557
Strona www.sercedzieciom.org
e-mail: sercedzieciom@interia.pl
ul. Nauczycielska 14 lok. 10
81-614 Gdynia
Celem działalności Fundacji jest niesienie 

pomocy dzieciom pochodzenia polskiego 
z litewskich domów dziecka, a w szczególno-
ści: organizowanie corocznego wypoczynku, 
wsparcie materialne dzieci, organizowanie 
i finansowanie leczenia dzieci chorych, 
wspieranie i ułatwianie adopcji oraz konty-
nuowania nauki w Polsce.

Fundacja Obrony Praw Dziecka „Angel” 
KRS: 0000150990
Strona internetowa: www.fopd.pl
e-mail: biuro.fopd@wp.pl
ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia
Celem fundacji jest: działanie na rzecz 

osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, 
oświata i wychowanie, ochrona i promocja 
zdrowia, pomoc osobom w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrównywanie szans, 
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieży, działalność charytatywna, ak-
tywizacja zawodowa, integracja społeczna, 
gromadzenie środków w celu utrzymania 
ośrodków edukacyjnych i rehabilitacji dla 
dzieci i młodzieży oraz środków finansowych 
i inwentarzowych w celu utrzymania ośrod-
ków interwencji kryzysowej, prowadzenie 
domów opieki socjalnej całodobowej.

Gdyńskie Stowarzyszenie 
Paralotniarzy „Glide Club Gdynia” 

KRS: 0000155678
Strona internetowa: glideclubgdynia.pl
e-mail: kontakt@glideclubgdynia.pl
ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia
Glide Club Gdynia tworzy grupa zapa-

lonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. 
Organizują wspólne latanie, a nawet zawody. 
Stowarzyszenie powstało, by skuteczniej 

promować i rozwijać sport paralotniowy, pod-
nosić bezpieczeństwo latania oraz wspierać 
sportowe ambicje wszystkich członków. 
Głównym celem jest realizacja poprzez 
prowadzenie szkoleń dla początkujących 
i zaawansowanych, organizowanie zawodów 
sportowych i imprez rekreacyjnych, działal-
ność informacyjna i medialna. Stowarzysze-
nie ma charakter otwarty.

Fundacja Kultury Liberty
KRS: 0000217180
Strona www.globaltica.pl
e-mail: e.lamza@globaltica.pl
ul. Kurpiowska 1/1, 81-554 Gdynia
Fundacja Kultury Liberty zajmuje się 

wspieraniem, promowaniem i generowa-
niem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście. 
Od 2005 roku organizuje Globaltica World 
Cultures Festiwal. Zrealizowała też takie pro-
jekty jak: „Teatr Gościnny”, „Teren Publiczny 
Plener Rzeźbiarski”, cykl spotkań literackich 
„Od deski do deski” oraz liczne koncerty, 
ważne wydarzenia miejskie.

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” 
KRS: 0000185445
strona www.drzewopokoju.pl
e-mail: paulinapakur2@gmail.com
ul. Buraczana 45 a/14, 81-587 Gdynia
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” działa na 

terenie Trójmiasta i okolic. Skupia w swoich 
szeregach ok.150 zuchów, harcerzy i harce-
rek. Krąg propaguje w wychowaniu harcer-
skim wartości chrześcijańskie, wychowanie 
do życia w rodzinie, a także umacnianie 
polskiej tożsamości narodowej.

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów 
Zabytkowych 

KRS: 0000210045
Strona www.gmm.gdynia.pl
e-mail: witek-service@hot.pl
ul. Żwirowa 2C, 81-010 Gdynia
Muzeum upowszechnia wartości kultu-

ralne, artystyczne, kształtuje wrażliwości 
poznawcze sympatyków historii, techniki 
i młodzieży, informując o gromadzonych 
zbiorach i umożliwiając z nimi kontakt. Pro-
wadzone są lekcje historyczne dla młodzieży 
i grup szkolnych.

CDN.

Zmiany w organizacji ruchu 18 marca – ONICO Gdynia Maraton
18 marca odbędzie się ONICO Gdynia 

Półmaraton 2018. W związku z imprezą 
nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

O godz. 9.00 zostanie wstrzymany ruch 
na ulicach: skwer Kościuszki, Portowa-plac 
Kaszubski-Świętojańska (możliwy przejazd 
jednym pasem ruchu od Wendy do 10 Lute-
go), al. Zwycięstwa (obie jezdnie od Węzła 
św. Maksymiliana do Wielkopolskiej), Stryjska 
(od Zwycięstwa do Olimpijskiej), Małokacka 
(od Konwaliowej do Olimpijskiej z możliwo-
ścią dojazdu do stacji paliw Pod żaglami), 
Olimpijska, Sportowa, Górskiego (od Gdyni 
Areny do Sportowej), Łużycka, Władysława 
IV (jezdnia w kierunku Jana z Kolna – od 
10 Lutego możliwy przejazd jednym pasem 
ruchu do Wójta Radtkego), Jana z Kolna (od 
Władysława IV do Janka Wiśniewskiego), 
Janka Wiśniewskiego (obie jezdnie od pl. 
Konstytucji do Energetyków), Wendy (od Jana 
z Kolna do Portowej), al. Marsz. Piłsudskiego.

Od 17 marca od godz. 6.00 do 18 marca 
do godz. 20.00 z ruchu zostanie wyłączona 
al. Jana Pawła II. Parking przy Akwarium 
Gdyńskim zamknięty będzie w dniach 16-19 
marca.

 Bieg zakończy się o godz. 13.30. Ruch 
na poszczególnych ulicach będzie wznawiany 
wraz z postępem zawodów: al. Zwycięstwa, 
Władysława IV (odcinek al. Marsz. Piłsud-
skiego-Wójta Radtkego), Władysława IV 
(odcinek Wójta Radtkego-Jana z Kolna) ok. 
godz. 12.00, Janka Wiśniewskiego, Jana 
z Kolna ok. godz. 13.00, Świętojańska, al. 
Marsz. Piłsudskiego ok. godz. 13.30. Po 
godz. 10.20 możliwy będzie przejazd przez 
skwer Kościuszki pomiędzy ulicami Żerom-
skiego-Borchardta-Waszyngtona. 

Przejazd przez miasto na relacji Rumia-
Sopot możliwy będzie ulicami: al. Zwycię-
stwa-Wielkopolska-Lotników-Droga Gdyń-
ska-Śląska-Morska. 

Dojazd do portu od strony Estakady Kwiat-
kowskiego możliwy będzie ulicami Gołębią 
(przez teren GCT) i dalej Przelotową (przez 
teren PSSE) do ul. Czechosłowackiej. 

Poprzeczne przekraczanie trasy moż-
liwe będzie na skrzyżowaniach: Portowa/
św. Piotra/Wendy/Węglowa, Świętojańska/
pl. Kaszubski/Derdowskiego, Świętojańska/
Armii Krajowej, Świętojańska/Żwirki i Wigu-
ry, Świętojańska/Żołnierzy I Armii WP, al. 
Marsz. Piłsudskiego/Legionów, Władysława 
IV/Traugutta, Władysława IV/Żwirki i Wigury, 
Władysława IV/Armii Krajowej, Władysława 
IV/10 Lutego (tylko w kier. do 3 Maja), Wła-
dysława IV/Starowiejska, Władysława IV/
Wójta Radtkego (Wójta Radtkego pomiędzy 
3 Maja i Władysława IV będzie dwukierunko-
wa). Skrzyżowania będą nadzorowane przez 
funkcjonariuszy służb. 

Dodatkowe informacje o zawodach na 
stronie www.gdyniapolmaraton.pl.
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Podsumowanie 2017 r. w Gdyni – cz. IV Społeczeństwo (cz. II)

Akademia Piłkarska Bałtyk Gdynia 
prowadzi zapisy chłopców (rocznik 2010) do 
drużyny. Treningi odbywają się w obiektach 
Gdyńskiego Centrum Sportu przy ul. Olim-
pijskiej. Więcej informacji pod nr. tel. 667 
230 390. Kontakt na adres e-mail: baltyk-
gdynia2010@gmail.com.

***
Akademia Piłkarska Gdynia zaprasza 

chłopców i dziewczęta z rocznika 2013 na 
treningi piłki nożnej. 

Zajęcia odbywają się na hali lub boisku 

GCS (ul. Olimpijska), w piątki, soboty i nie-
dziele. 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 trenin-
gi minisiatkówki, siatkówki oraz siatkówki 
plażowej. 

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.
***

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawi-
ca” SP 39 Gdynia prowadzi zapisy dzieci 
od 4. roku życia, młodzieży i dorosłych do 
grup: nauki pływania, doskonalenia technik 
pływackich oraz nauki pływania w płetwach 
klasycznych i w monopłetwie.

Zajęcia odbywają się w różnych czę-
ściach miasta.

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

Zapisy sportowe

Ponad 87% gdynian jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka. Miasto stwarza możliwości rozwoju wszystkim grupom 
społecznym. Efektem są nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim wysoka ocena wystawiana przez samych miesz-
kańców. Przyjrzyjmy się temu, co udało się osiągnąć w dziedzinie polityki społecznej w 2017 roku. 

Gdyński Klub Okinawan Goju-Ryu 
Karate- Do Hamon zaprasza 17 marca od 
godz. 10.00 na zawody karate dla dzieci 
i młodzieży, które odbędą się w Szkole 
Podstawowej nr 6 (ul. Cechowej 22).

Organizatorzy zachęcają rodziny i bliskich 
do kibicowania zmaganiom.

Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Młodzieżowe Centrum Innowacji Spo-
łecznych i Designu Wymiennikownia (ul. 
Kartuska 20B) zaprasza 17 marca w godz. 
16.00-18.00 na energetyczne warsztaty 
dla tych, którzy nie boją się solidnej dawki 
ruchu i frajdy. 

Zarówno trening trickboardowy, jak i za-
jęcia Open Dance Form będą się odbywać 
w godz. 16.00-18.00 w każdą sobotę do 
czerwca w Wymiennikowni przy ul. Kartu-

skiej 20B w Chyloni. 
Efektem wspólnej pracy będzie stworze-

nie układu choreograficznego i przedstawie-
nie go szerszej publiczności. 

Wstęp jest bezpłatny. Udział w zajęciach 
trickboardowych mogą wziąć osoby pełno-
letnie, w treningach tanecznych – od 13. 
roku życia.

Więcej informacji znajduje się na Face-
booku Wymiennikowni.

Gdynia wspiera potrzebujących
Był to również pracowity rok dla Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwięk-
szono liczbę miejsc w placówkach opieki. 
Okazuje się, że spora grupa seniorów szuka 
oferty zajęć dziennych, nie potrzebuje cało-
dobowej opieki  i dla nich właśnie działają już 
dwie nowe świetlice, na razie w śródmieściu, 
ale w przyszłości takie placówki mają działać 
w każdej dzielnicy. Część osób objętych 
usługami socjalnymi w ubiegłym roku nadal 
korzystało z teleopieki, czyli całodobowego 
monitoringu dla osób starszych niepełno-
sprawnych w miejscu zamieszkania. 

Najbardziej spektakularne było jednak 
zamknięcie ośrodka dla bezdomnych męż-
czyzn przy ulicy Chwarznieńskiej. 

 Miasto dofinansowuje wynajem mieszkań 
na wolnym rynku, pomaga w remontach i 
zakupie wyposażenia. Przyszli mieszkańcy 
aktywnie uczestniczą w remoncie i dzięki 
temu czują się współgospodarzami swego 
nowego lokum. 

Swoistym wyzwaniem było też wdrożenie 
programu osłonowego dla mieszkańców 
„Pekinu”. Mieszkające tam rodziny stanęły 
przed groźbą braku dachu nad głową. 
Z pomocą przyszły fundusze z programu 
rewitalizacji. 

W Gdyni ogromną wagę przywiązuje się 
do rozwoju rodzin zastępczych. Nie ma już 
ani jednego tradycyjnego domu dziecka, a 
idea tzw. rodzicielstwa zastępczego spoty-
ka się z coraz większym odzewem wśród 
gdyńskich rodzin. Gdynia była jednym z 
pierwszych miast w Polsce, które nie tylko 
zamknęły duże domy dziecka, lecz także 
zbudowały kompleksowy, a zarazem bardzo 
przyjazny system pieczy zastępczej. Dzięki 
temu trafiające do niej dzieci umieszczane 
są w rodzinach zastępczych, rodzinnych do-
mach dziecka czy kameralnych placówkach 
instytucjonalnych.

Fakty i liczby 2017: 
– rozpoczęto budowę placówki opie-

kuńczej z funkcjami opieki całodobowej i 
dziennego wsparcia dla 54 osób starszych 
oraz niepełnosprawnych przy ul. Chwar-
znieńskiej. To będzie miejsce, w którym 
opiekę znajdą osoby przewlekle chore i te, 
którym potrzebna jest np. rehabilitacja przed 

powrotem do domu ze szpitala.
– uruchomiono dwie nowe świetlice opie-

kuńcze dla seniorów w Śródmieściu, każda 
dla 12 osób. 

– 44 osoby korzystające z usług opie-
kuńczych, skorzystało dodatkowo z oferty 
teleopieki

– blisko 100 osób bezdomnych usamo-
dzielniło się, przechodząc ze schronisk do 
mieszkań wynajętych z dofinansowaniem 
gminy i przy wsparciu pracowników MOPS. 
Dzięki temu zakończył działalność ośrodek 
dla bezdomnych mężczyzn, który od 21 lat  
funkcjonował przy ul. Chwarznieńskiej.

– w ramach programu osłonowego ponad 
100 osób, mieszkańców „Pekinu”,  wyprowa-
dziło się już do mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku (z dofinansowaniem gminy) 
oraz do mieszkań z zasobów miasta. 

– pierwsze z 80 rodzin, mieszkających w 
barakach na ulicy Dickmana otrzymało już 
mieszkania w lepszych warunkach. 

– Gdynia po raz trzeci z rzędu otrzy-
mała laur za wzorowy rozwój rodzinnej 
pieczy zastępczej. Specjalne „Wyróżnienie 
Pięciolecia” zostało przyznane naszemu 
miastu podczas V Kongresu Rodzicielstwa 
Zastępczego. 

Jeszcze bardziej „Przyjazna dzielnica”
Budowanie lokalnej społeczności w 

oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb 
i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań 
było ideą konkursu „Przyjazna dzielnica”. 

Środki, jakie można pozyskać, służą 
podnoszeniu jakości życia w Gdyni po-
przez realizację zadań wskazanych przez 
poszczególne rady dzielnic i wybieranych 
przez samych mieszkańców. Środki nie są 
przeznaczone na działania inwestycyjne 
ani remontowe, ale na realizację pomysłów, 
które służą  integracji mieszkańców dzielnicy, 
zbliżają rodziny, są pomysłem na spędzanie 
czasu wolnego czy też zwiększają  poczucie 
bezpieczeństwa. 

Fakty i liczby 2017:
– rozdzielona kwota: 540 317 zł,
– 94 wnioski na łączną kwotę 1 343 292 zł, 

spośród których mieszkańcy wybrali w głoso-
waniu internetowym 36 „miękkich” zadań, od 
bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych 

po „kino pod chmurką” i warsztaty teatralne. 

Nagrody i wyróżnienia w zakresie 
polityki społecznej 

– Nagroda Rzecznika Praw Obywatel-
skich im. doktora Macieja Lisa za działania 
mające na celu likwidację barier dla osób 
z niepełnosprawnościami – dla gdyńskiego 
eksperta ds. dostępności dra hab. inż. arch. 
Marka Wysockiego. Nagroda przyznawana 
jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
obrony praw i interesów osób z niepełno-
sprawnościami,

– Rzecznik Praw Obywatelskich dwu-
krotnie nagrodził  Gdynię wpisem do Księgi 
Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego 
Uczestnictwa Osób Starszych,

– „Wyróżnienie Pięciolecia” zostało 
przyznane Gdyni podczas V Kongresu Ro-
dzicielstwa Zastępczego – Gdynia została 
doceniona już po raz trzeci za wzorowy 
rozwój rodzinnej pieczy zastępczej,

– Gdyńska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego ponownie wyróżniła tych 
przedstawicieli trzeciego sektora, którzy 
odznaczają się szczególnymi działaniami i 
osiągnięciami w pracy dla mieszkańców. W 
2017 roku „Srebrne Śledzie” trafiły m.in. do: 
Fundacji Niebieski Szlak, Fundacji Klinika 
Kultury. W tym roku, po raz pierwszy, wrę-
czono także nową nagrodę „Pozarządowego 
Wieloryba”. Jest ona przyznawana za cało-
kształt pracy danej organizacji. Pierwszego 
„Pozarządowego Wieloryba” otrzymało Sto-
warzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca 
w Gdyni.

– Agata Kowalewska, kierownik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Gdyni, 
znalazła się wśród laureatów nagrody Mar-
szałka Województwa Pomorskiego – „Srebr-
ne drzewko” za rok 2017. Środowiskowy 
Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 
stał się ważnym miejscem wspierającym i 
integrującym rodziny oraz opiekunów osób 
z diagnozą zespołów otępiennych,

W konkursie „Samorząd Równych Szans” 
2017 na najlepsze projekty na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, które realizowane 
są przez polskie samorządy, wyróżniono 
projekt „Wiatr w żagle! Gdynia wspiera 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.

Rozruszaj się na wiosnę Zawody karate dla dzieci 
i młodzieży
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Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej użyt-
kowanie wieczyste Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A.
Wydzierżawiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskie-
go w Gdyni, oznaczonej jako działka nr  414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej powierzchni ca 5240 m², dla której  Sąd 
Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej budowlami, 
urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96 m², z wyłączeniem pomieszczenia o powierzchni 33,40 m² położonego na parterze budynku, 
w korytarzu – łączniku z przybudówką. Budynek włączony jest do gminnej ewidencji zabytków.
Przedmiotową nieruchomość, przeznacza się na usługi edukacji  wraz z funkcjami uzupełniającymi.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, przyjętym Uchwałą Nr XXV/523/12 
Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2012 roku, opisana w karcie terenu nr 03, oznaczona jako UO – usługi oświaty i wychowania.
Część jawna przetargu odbędzie się 11 maja 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54).
Wadium:  20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w  PKO Bank Polski S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 
0000 0000 0040 1037  w terminie do 8 maja 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata 
wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulami-
nem przetargu i ich akceptacją.  Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 09 maja 2018 
roku (do godz. 15.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach 
przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok.  337, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej 
www.investgdynia.pl.  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 58. Kontakt e-mail:j.bartoszewska@gdynia.pl.

STRONA SENIORA

Miejski Klub Seniora Chylonia 
(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza 20 
marca o godz. 10.30 na karaoke, 
które poprowadzą Zygmunt Kusch 
i Janusz Michalak.

Wstęp wolny. 
***

Kaszubska Fundacja Pomocy 
Potrzebującym zaprasza seniorów:

– na warsztaty haftu, makramy 
i batiku,

– na malarstwo batikowe. 
Zapisy w YMCA (ul. Żeromskiego 

26 ) w godz. 9.30-12.00 albo tel. 885 
031 956.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) zaprasza na wystawę prac pla-
stycznych grupy rysunku artystycz-
nego pt. „Impresje”. 

Prezentacja dzieł przez najbliższy 
miesiąc.

***
Stowarzyszenie Flandria za-

prasza osoby w wieku 50+ na cykl 
warsztatów plastycznych. W pro-
gramie m.in. technika decoupage, 
filcowanie, tworzenie biżuterii, ozdób 
świątecznych i inne. Koszt cyklu: 35 
zł. Zapisy: 664 909 144.

Czas na muzykę i twórcze działania

Polski Związek Emerytów 
(ul. Świętojańska 5/7) 20 marca 
rozpocznie zapisy na wycieczki 
jednodniowe dotowane z budżetu 
miasta. Informacje pod nr. tel. 58 
621 84 25 lub w biurze, gdzie można 
też uzyskać informacje o aktualnej 
ofercie turystycznej dla seniorów. 
Czynne: pon. w godz. 11.00-15.00, 
wtorek-czwartek w godz. 9.00-13.00.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) zaprasza na wycieczkę jedno-
dniową Radzyń Chełmiński-Brod-
nica-Nowe Miasto Lubawskie (17 
marca). Informacje tel. 661 136 
056, Tadeusz Piątkowski. Zapisy 
w biurze od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-14.00.

***
Kaszubska Fundacja Pomo-

cy Potrzebującym zaprasza na 
wycieczki: Obory (8 kwietnia), do 
Wadowic (12-15 kwietnia), Płoc-
k-Rostkowo-Sierpc (12-13 maja). 
Zapisy w YMCA Gdynia (ul. Żerom-
skiego 26 (wtorek-czwartek w godz. 
12.00-13.30 oraz poniedziałek i pią-
tek w godz. 10.00-12.00) lub tel. 885 
031 956.

Zapisy na wycieczki

Uczniowski Klub Sportowy Bły-
skawica SP 39 Gdynia zaprasza 
na bezpłatne zajęcia: nauki pływa-
nia, doskonalenia technik pływac-
kich, nauki pływania w płetwach 
klasycznych, dla osób dorosłych 
w ramach programu Gdynia 55+. 

Zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 39 (ul. Admirała 

Józefa Unruga 88) w środy godz. 
18.45-19.30.

Zajęcia na pływalni prowadzone 
są pod opieką trenera pływania 
i dostosowane do umiejętności pły-
wackich uczestników. 

 Zapisy i informacje Krzysztof 
tel. 668 124 060, e-mail: blyskawi-
ca39@o2.pl

W zdrowym ciele zdrowy duch

Centrum Stomatologiczne Pa-
naceum (ul. Świętojańska 89/1) 
zaprasza na bezpłatne konsultacje 
protetyczno-stomatologiczne. 

Rejestracja tel. 58 620 31 27 lub 
882 765 009 od poniedziałku do 
piątku w godz.10.00-18.00.

***
Przychodnia Starmed (ul. 10 Lu-

tego 21) zaprasza nowo zapisanych 
pacjentów na bezpłatne badania 
laboratoryjne (1 do wyboru). Kontakt: 
tel. 58 719 66 66. 

Zdrowy uśmiech

Laboratorium Innowacji Spo-
łecznych (PPNT Gdynia, al. Zwy-
cięstwa 96/98 budynek IV, parter) 
zaprasza 21 marca w godz. 16.00-
19.00 na bezpłatne spotkanie 
poświęcone aspektom starzenia.

W trakcie spotkania prowadzone-
go przez Małgorzatę Chojnowską 
– psycholog i specjalistę ds. pracy 
osobami starszymi (gerontologa) bę-
dzie można dowiedzieć się m.in. jak 
na przestrzeni wieków i lat zmieniła 
się pozycja seniora we wspólnocie, 
jak zmieniał się sam proces starze-
nia oraz co szczególnie wyróżnia 
seniorów zależnych. 

Będzie też okazja do poznania 

właściwych stylów zachowań i tajni-
ków dobrej komunikacji z seniorami 
oraz najlepszych form budowania 
dla nich systemu wsparcia (projekty, 
wolontariat, lokalne sieci współpra-
cy). 

Wydarzenie przeznaczone jest dla 
seniorów i ich bliskich, zainteresowa-
nych tematyką starzenia się, projek-
tantów innowacyjnych rozwiązań w 
obszarze społecznym, pracujących 
w Inkubatorze Innowacji Społecz-
nych, w obszarze usług opiekuń-
czych i społecznych, pracowników 
instytucji publicznych i  NGO. 

Zgłoszenia do 20 marca na www.
aspektystarzenia.evenea.pl.

O seniorach nie tylko dla seniorów
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Szkoła  Podstawowa nr 48 
(ul. Jowisza 60)

zatrudni nauczyciela matematyki w peł-
nym wymiarze godzin, na zastępstwo. 
Oferty na adres: sekretariat@sp48.pl należy 
składać do 20 marca 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko:
– Aplikanta Straży Miejskiej
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/aplikant-strazy-miejskiej,518169
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 marca 
2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz 
integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego 
w 2018 roku.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 17 500  
zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP 
w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres 20.04-31.12.2018 r. 
Termin składania ofert: 29.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na 
stronie internetowej www.witkac.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.04.2018 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umiesz-
czona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP 
oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji 
Społecznych pod nr. tel. 58 727 39 21.

Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

(ul. Morska 79)
zatrudni od 1.04.2018 r.:
– osobę do prowadzenia kadr, wymiar: 
pełen etat. Szczegóły, w tym główne obo-
wiązki i wymagane dokumenty znajdują się 
na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz 
stronie szkoły: www.ckziu1.gdynia.pl,
– sprzątaczkę, wymiar: pełen etat.
Telefon kontaktowy: 58 621 68 91.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 
(ul. Uczniowska 1) 

ogłasza nabór na stanowisko Głównej 
Księgowej w pełnym wymiarze czasu 
pracy.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 
stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i stronie 
internetowej szkoły http://sp35gdynia.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać  pod 
nr. tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00-15.00.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 
(ul. Cylkowskiego 5)

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

Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych (ul. Warszawska 67)

zatrudni:
– specjalistę ds. zamówień publicznych 
link do ogłoszenia: http://gdynia.pl/bip/
aktualne-nabory-i-konkursy,289/oglaszenie
-o-naborze-na-wolne-stanowisko-specjalisty
-ds-zamowien-publicznych,518260, 
– sprzątaczki w wymiarze ½ etatu (praca 
w godzinach popołudniowych) na czas okre-
ślony od 1.04.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowa-
dzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia 
o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 euro, wyłączonej ze 
stosowania przepisów, na podstawie art. 4 pkt 8,  Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz.U. z 2017 r. z 20 lipca 2017 r. poz. 1579 ). 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie: http://sp33gdynia.pl/cms/25153/przetargi  
i http://gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,616/wykonanie-i-wystawienie-protokolow-z-przegla-
du-i-kontroli-technicznej-budynku-uzytecznosci-publicznej,518483. 
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 9.00-14.00 w zamkniętej kopercie do 23.03.2018 r. 
do godz. 12.00. 
Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska-Kowalewska, 
tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku 
Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Pił-
sudskiego 52/54, wykazu stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 7545/18/VII/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z 6.03.2018 roku 
– nieruchomości położonej przy ul. Pro-
miennej o pow. 62 m², obejmującej część 
działki nr 184 obręb Witomino-Leśniczówka, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony – 3 lata – na działkę przydomową. 
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. 
od 7.03.2018 r. do 28.03.2018 r. 

Dyrektor X LO 
(ul. Władysława IV 58)

poszukuje kandydatów na stanowisko 
sprzątaczki na ½ etatu. 
CV można składać w sekretariacie szkoły 
lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com 
do 26.03.2018 r.

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na odnawianie istniejącego ozna-
kowania poziomego dróg w mieście na prawach powiatu i dróg gminnych w granicach 
administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp8
Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 
407 – sekretariat.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. 
 Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu 
Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. 
nr 53144010260000000000401037 w terminie do 9 kwietnia 2018 roku. Wpłata wadium przez 
uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się 
z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. 
 W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzy-
powej 32 o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, 
ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska 
o pow. 599 m2, ul. Podgórnej 14 o pow. 285 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Krawieckiej 
14-16 o pow. 882 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2.
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 9.03.2018 r. Pełna treść 
ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.
gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospo-
darowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych 
nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 
318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.invest-
gdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 
58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
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Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu 
działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności 
fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców 
Gdyni. Termin składania ofert: do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu 
www.witkac.pl   
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.   

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budyn-
ku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości 
położonej w Gdyni, w obrębie Mały Kack przy ul. Strzelców 28 oznaczonej jako działka nr 2213 
o powierzchni 1457 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/000223873/5 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 7553/18/VII/P 
z 6.03.2018 r., wywieszony został na okres od 7.03.2018 r. do 28.03.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na tablicy ogłoszeń znajdującej  się  na  IV piętrze  
przy  pokoju  nr 424  wywieszony został wykaz o  numerze 8/2018  dotyczący dzierżawy gruntu 
Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 
0021 Oksywie, o powierzchni 600 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie : uprawy 
jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym,  w szczególności w 
postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 16.03.2018 r. do 
6.04.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni. 
Podstawa prawna: art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.)

Ważne telefony

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

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

Centrum  Powiadamiania Ratunkowego .........................  112
Straż Pożarna .................................................................  998
z   tel.  stacjonarnego...................   58 660 22 00,  660 22 01
Policja ............................................................................  997
z  tel. kom. ..........................................................  58  662 12 22
Pogotowie Ratunkowe - tel.  alarmowy............................    999
....................................................... 58 660 88 11, 625 19 99
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
Sojusz Lewicy Demokratycznej...........................602684453

Wiadomości turystyczne
Klub Turystyczny Morski Niedźwiedź 

przy Oddziale Morskim PTTK zaprasza 
17 marca na trzecią część rajdu niebieskim 
kartuskim szlakiem. Zbiórka o godz. 10.00 
przy kasach na dworcu Gdynia Główna PKP. 
Odjazd PKM o godz. 10.10. Trasa: Kartuzy 
-Jar Rzeki Raduni-Żukowo, ok. 20 km. Po-
wrót do Gdyni linią Z.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zapra-

sza 17 marca o godz. 12.00 na spacer z 
przewodnikiem pt. „Śladami letniska”. Zbiór-
ka o godz. 12.00 przy InfoBoksie (ul. Świę-
tojańska 30), zakończenie ok. godz. 14.00. 

Prelekcja pt. „Jedziemy na letnisko” odbę-
dzie się 20 marca o godz.17.00 w siedzibie 
Kaszubskiego Forum Kultury (al. Marsz. 
Piłsudskiego 18). 

Wydarzenia poprowadzi Elżbieta Zgoła. 
Uczestnictwo bezpłatne.

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
(ul. Płk. Dąbka 207) 

zatrudni nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz  przedmiotów zawodowych fryzjer-
skich. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie. 
Informacje: 58 669 97 44, 669 97 32.

Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw i placu 
do ćwiczeń na terenie SP 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp12.
Termin składania ofert: 28.03.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 
407 – sekretariat.
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20 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym


