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 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym 

Kwesta na rzecz Hospicjum
Od 31 października do 2 listopada na 

czterech cmentarzach komunalnych: Wi-
tomińskim, przy ul. Spokojnej, w Kosako-
wie, na cmentarzu komunalnym w Rumi 
oraz 1 listopada na cmentarzu Marynarki 
Wojennej  na Oksywiu odbędzie się kwe-
sta na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum 
im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Kwestować będą wolontariusze z gdyń-
skich i rumskich szkół oraz wiele osób doro-
słych a wśród nich tradycyjnie na cmentarzu 

witomińskim, w samo południe prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. Spotkać będzie 
można również wielu znanych i lubianych ak-
torów, dziennikarzy, sportowców, muzyków, 
radnych oraz pracowników Urzędu Miasta 
Gdyni i Rumi i Kosakowa.

Tegoroczna zbiórka zostanie przezna-
czona na bieżące potrzeby podopiecznych 
hospicjum dla dorosłych oraz dla domu 
hospicyjnego dla Dzieci „Bursztynowa 
Przystań”.

Defibrylatory, respiratory, ultrasono-
graf, aparaty EKG, kardiomonitory – to 
tylko część sprzętu, jaki pojawi się na 
wyremontowanym Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym Szpitala św. Wincentego 
a Paulo w Gdyni. Spółka „Szpitale Po-
morskie” jeszcze w tym roku rozpocznie 
prace remontowe związane z jedynym 
w mieście SOR-em.

Powstanie nowoczesnego Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego możliwe będzie 
dzięki wsparciu ze środków unijnych. 
Obecnie trwają przetargi, które wyłonią 
wykonawcę tej inwestycji. Jej efektem 
będzie poprawa warunków przyjmowania 
i leczenia pacjentów oraz pracy personelu. 
Szpital zostanie rozbudowany i uzyska nowe 
pomieszczenia dla obecnie zbyt małego, 
jak na potrzeby Gdyni i okolic, Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Remont rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. Termin zakończenia 
ponad 80-milionowej inwestycji zaplanowa-
no w 2020 r. 

Całkowita wartość projektu „Rozbudo-
wa, przebudowa i doposażenie Szpitali 
Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnie-
nia kompleksowej diagnostyki i leczenia 
chorób cywilizacyjnych” to 81,09 mln zł. 
Dofinansowanie, jakie Zarząd „Szpitali Po-
morskich” otrzymał na ten cel ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego, to 55,75 mln 
zł. Oprócz tego przekazane zostaną środki 
samorządu województwa pomorskiego – 25 
mln zł oraz wkład własny spółki „Szpitale 
Pomorskie” – 340 626 zł.

Więcej na 2 str. „Ratusza”.

Idzie nowe na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Informator dla 
odwiedzających gdyńskie 
cmentarze

Okres poprzedzający dzień Wszystkich 
Świętych to czas wzmożonego ruchu na 
drogach oraz zmian organizacyjnych 
w funkcjonowaniu cmentarzy. W tym 
czasie na terenie miasta zostanie wpro-
wadona również dodatkowa komunikacja 
trolejbusowa i autobusowa.

Szczegóły na str. 9-10 „Ratusza”.

Wojciech Szczurek 
Liderem z Powołania

Lider z Powołania jest programem de-
dykowanym charyzmatycznym gospoda-
rzom miast i menadżerom, założycielom 
organizacji charytatywnych i naukowych. 
Liderem zostają także trenerzy sporto-
wi, członkowie ośrodków kulturalnych 
i naukowych, a także rektorzy uczelni. 
Liderem z powołania za efektywne za-
rządzanie miastem, otrzymał prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. Nagrodę w jego 
imieniu odebrał wiceprezydent miasta 
Bartosz Bartoszewicz.

Liderem z powołania jest osoba, która 
pasję przekuwa w sukces, służący nie tylko 
własnej satysfakcji, ale i przysługujący się 
społeczeństwu. 

Ważnym elementem, za który doceniono 
prezydenta Gdyni, jest umiejętność łączenia 
i dążenia do współdziałania ze sobą wielu 
dziedzin życia. Zarówno edukacji, jak i przed-
siębiorczości z kulturą. Laur został także 
przyznany spójne zmierzanie w kierunku 
wspierania kobiet w zawodowym rozwoju.

Odznaczanie jest przyznawane przez 
wydawcę „Why” Media Group. Redaktor na-
czelna Magazynu Why Story Beata Sekuła 
przez wiele lat przeprowadzała wywiady 
z prezydentami, przedsiębiorcami i trene-
rami. Uznała wtedy, że wielu z nich posiada 
wyjątkowe cechy, które pretendują ich do 
miana lidera. Dlatego postanowiła promować 
takie postawy, które mogą stać się wzorem 
dla innych.

Gdynia rodzinna oraz Fundacja Mamy 
z Morza zapraszają do udziału w projekcie 
Dystrybutornia Pomysłów 2.0. – Silne 
kluby rodzica. 

Zaproszenie jest adresowane do anima-
torek i animatorów, rodziców uczestniczą-
cych w spotkaniach klubów rodzica oraz do 
tych, którzy myślą o założeniu klubu rodzica 
w swojej dzielnicy.

Cykl spotkań rozpocznie się 28 paździer-
nika o godz. 10.00 pod hasłem „Poznajmy 
się”. Kolejne spotkania odbędą się: 18 

listopada w godz. 10.00-16.00 („Design 
Thinking – projektowanie klubu rodzica”), 
25 listopada w godz. 10.00-14.00 (spotka-
nie motywacyjne z psychologiem) oraz 9 
grudnia 10.00-14.00 „Dobre praktyki czyli 
podzielmy się wiedzą i doświadczeniem”. 
Oprócz ostatniego spotkania w GCOP (ul. 3 
Maja 27/31) pozostałe odbywają się w PPNT 
(al. Zwycięstwa 96/98). 

Więcej informacji o projekcie i zapisach 
na stronie www.gdyniarodzinna.pl lub www.
mamyzmorza.org.

Dystrybutornia Pomysłów 2.0.
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Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza na 
Konkurs Gdyńskiego Szlaku Moderni-
zmu pt. „Pamiątka z Gdyni inspirowana 
modernizmem” jest skierowany głównie 
do projektantów, studentów wzornictwa 
i architektury, a także architektów, któ-
rych zadaniem będzie zaprojektowanie 
pamiątki w duchu słynnej maksymy Miesa 
van der Rohe „Less is more”, czyli mniej 
znaczy więcej. 

Celem konkursu jest także wyłonienie 
i wyróżnienie najciekawszych projektów, 

których pomysł został zainspirowany archi-
tekturą gdyńskiego modernizmu. 

Wybrane, wyróżnione w konkursie pro-
jekty zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej, ponadto organizatorzy 
zakładają wdrożenie projektu, czyli produk-
cję pamiątki, której specjalne jury przyzna 
I Nagrodę w konkursie. Termin nadsyłania 
prac mija 17 listopada 2017 r.

Więcej informacji w regulaminie dostęp-
nym na stronie www.arg.gdynia.pl/do_po-
brania.html oraz www.modernizmgdyni.pl. 

Zaprojektuj gdyńską pamiątkę

 Teatr Muzyczny czeka na projekt logo 

Projekt przewiduje również powstanie 
nowego bloku operacyjnego z 4 salami do 
obsługi 6 oddziałów (Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej, Urologii, Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Naczyniowej, Kardiologicznej i 
Chirurgii Onkologicznej) oraz nowoczesnego 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
W jego ramach zrealizowany zostanie też 
drugi etap inwestycji związanej z utworze-
niem 6 poradni specjalistycznych (ortopedii 
i traumatologii narządów ruchu, kardiolo-
gicznej, leczenia chorób naczyń, neurologii, 
urologii i diabetologii).

– W tym tygodniu otrzymaliśmy jesz-

cze jedną dobrą wiadomość. Z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
otrzymamy pieniądze na przystosowanie 
pomieszczeń i zakup nowoczesnej aparatury 
medycznej w naszych dwóch Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych w Gdyni i w Wej-
herowie – mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes 
Zarządu „Szpitali Pomorskich”. – Projekt 
dotyczący SOR w Szpitalu św. Wincentego 
a Paulo w Gdyni o wartości blisko 7,6 mln zł, 
otrzyma wsparcie z UE w wysokości 5,9 mln 
zł. Samorząd województwa pomorskiego 
przeznaczył na ten cel 1,3 mln zł, pozostała 
kwota to środki własne szpitala. W ramach 

inwestycji przewidziano zakup nowoczesnej 
aparatury medycznej, m.in.: kardiomoni-
torów, echokardiografów, defibrylatorów, 
aparatów do automatycznego masażu serca 
oraz nowoczesne USG.

Na nowym Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym znajdzie się m.in. sala resyscutacyjno
-zabiegowa, pokoje i boksy konsultacyjne, 
sala intensywnej terapii i gabinet USG. 
Zakupione zostaną też wózki transportowe 
dla pacjentów, zamontowana zostanie nowa 
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna 
i sanitarna, nowoczesna wentylacja i klima-
tyzacja.

Idzie nowe na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zapraszamy w piątek 27 października 
o godz. 18.15 na kolejny odcinek „Czasu 
Gdyni” na antenie TVP Gdańsk. 

Tematem kolejnego odcinka będzie 
gospodarka oparta na morzu. 

Powtórka programu w sobotę 28 paź-
dziernika o godz. 10.15.

„Czas Gdyni” 
w Telewizji Gdańsk

W przyszłym roku Teatr Muzyczny w 
Gdyni obchodzić będzie 60 urodziny. Z 
tej okazji ogłoszony został konkurs na 
projekt logo Roku Jubileuszowego. To 
prawdziwa koncepcyjna gratka zwłaszcza 
dla grafików, projektantów i artystów 
plastyków, a w przypadku zwycięstwa – 
atrakcyjna nagroda i przede wszystkim 
satysfakcja. Zgłoszenia można przesyłać 
do 15 listopada 2017 roku.

Projekt jubileuszowego logo powinien 
spełniać kilka kryteriów w tym: nawiązywać 
do Jubileuszu 60-lecia Teatru Muzycznego 
w Gdyni oraz tradycji i wartości instytucji, 
spełniać rolę informacyjną i promocyjną, 
odpowiadać standardom współczesnej ko-
munikacji wizualnej czy wyróżniać się wyso-
kim poziomem wykonania i oryginalnością.

Każdy pełnoletni uczestnik może zgłosić 
do konkursu maksymalnie dwa projekty. 
Do oceny prac powołana została komisja 
konkursowa w składzie:

 – Andrzej Taranek – grafik, malarz, 
studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku,

 – prof. Tomasz Bogusławski – polski 
grafik, zajmuje się projektowaniem graficz-
nym, grafiką wydawniczą, komunikacją wizu-
alną, tworzy plakaty i emisje filatelistyczne,

 – prof. Janusz Górski – polski grafik, 
projektant książek, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Profesor nadzwy-
czajny, kieruje Pracownią Projektowania 
Graficznego gdańskiej ASP,

 – Igor Michalski – Dyrektor Teatru Mu-

zycznego w Gdyni,
 – Bogdan Gasik – Zastępca Dyrektora 

Teatru Muzycznego w Gdyni,
 – Bernard Szyc – Kierownik Zespołu 

Artystycznego Teatru Muzycznego w Gdyni,
 – Marta Mieczkowska – etatowy grafik, 

plastyk Teatru Muzycznego w Gdyni.
Zgłoszenia należy dostarczać za pośred-

nictwem poczty elektronicznej, na adres 
e.walczak@muzyczny.org lub bezpośrednio 
do siedziby organizatora na nośniku CD lub 
DVD, w kopercie z dopiskiem „Projekt logo 
– jubileusz”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 
listopada o godz. 16.00 w siedzibie Teatru 
Muzycznego w Gdyni.

Przypomnijmy, że Teatr Muzyczny im. 
Danuty Baduszkowej w ciągu niemal 60 lat 
istnienia przygotował ponad 340 premier 
musicali, operetek, spektakli muzycznych, 
baletowych, kabaretowych, bajek, koncertów 
i spektakli kameralnych. W historii polskie-
go teatru zapisał się między innymi dzięki 
takim tytułom jak: Jesus Christ Superstar, 
Skrzypek na dachu, Les Miserables, Evita, 
Hair, Chicago, Lalka czy Shrek, stając się 
tym samym kulturalną wizytówką Pomorza 
rozpoznawalną w całym kraju i na świecie. 
Obecnie na deskach Teatru Muzycznego w 
Gdyni można zobaczyć największy światowy 
musical Notre Dame de Paris oraz najbar-
dziej oczekiwaną premierę roku – musical 
Wiedźmin.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej: http://muzyczny.org/
page/aktualnosci,39.

Powstaje pierwszy 
w Polsce inteligentny dron

Producenci dronów z firmy aiRPAS 
Machines z Pomorskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego Gdynia wspólnie z 
naukowcami z Politechniki Gdańskiej pra-
cują nad innowacyjnym projektem drona 
do nawigacji w środowisku pozbawionym 
dostępu do sygnału GPS.

Do zadań maszyny należeć będzie wy-
konywanie autonomicznych lotów w środo-
wisku pozbawionym dostępu do nawigacji 
satelitarnej. Wyposażenie platformy ma 
wyznaczać światowe trendy w dziedzinie 
widzenia komputerowego. To pierwszy tego 
typu projekt w Polsce.

Dr inż. Paweł Burdziakowski jest współ-
realizatorem i koordynatorem projektu.

Maszyna ma służyć do autonomicznych 
lotów w halach przemysłowych i produkcyj-
nych i pomagać w inspekcjach czy inwen-
taryzacjach. Za jej pomocą będzie można 
również wykonywać skany 3D, a także 
transportować próbki chemiczne, dokonywać 
pomiarów zanieczyszczeń. Etap projekto-
wania i produkcji platformy jest ukończony. 
Kolejny etap prac to badanie zgodności 
założeń projektowych z prototypem.

Katolicka Szkoła 
Podstawowa 
w nowej siedzibie

Katolicka Szkoła Podstawowa im. 
Św. Rodziny w Gdyni od nowego roku 
szkolnego działa w nowym budynku przy 
ul. Tetmajera 65.

Szkoła powstała w 2002 roku i do tej pory 
mieściła się w budynkach parafialnych przy 
ul. Armii Krajowej 26. Władze Gdyni podjęły 
decyzję o przekazaniu szkole nowego budyn-
ku ze względu na dużą ilość uczniów. 

25 października odbyło się oficjalne 
otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Kato-
lickiej Szkoły Podstawowej. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: Woj-
ciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz 
Katarzyna Gruszecka-Spychała i Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydenci Gdyni, a tak-
że s. Paula Szuba, przełożona prowincjalna i 
ks. prałat Edmund Skalski, proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Marii Panny w Gdyni, który 
poświęcił szkołę.

2 listopada o godz. 19.00 w Kościele 
oo. Franciszkanów (ul. Ujejskiego 40) 
rozpoczną się XIX Tradycyjne Zaduszki 
Jazzowe.  Występujący podczas Tradycyj-
nych Zaduszek Jazzowych to artyści uzna-
ni, stanowiący czołówkę polskiego jazzu i 
bluesa: Aleksandra Allen, Anthony Allen, 
Elizabeth Allen, Eduard Allen, Agnieszka 
Babicz, Leszek Dranicki, Przemek Dy-
akowski, Artur Jurek, Kuba Hajdun, Darek 
Herbasz, Janusz Kadyszewski, Joanna 
Knitter, Maks Kreft, Kamil Mazur, Irek 

Wojtczak, Roman Ślefarski, Jan Rejno-
wicz, Jacek Siciarek i Konrad Żołnierek.

Muzycy poświęcają swój czas i dzielą się 
ze słuchaczami owocem swojego talentu, nie 
pobierając gaży. 

Zaduszki jazzowe w Kościele oo. Fran-
ciszkanów cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Gdyni. Wpisały 
się w kalendarz ważniejszych oczekiwanych 
dorocznych koncertów. Gromadzą wielopo-
koleniowe grono słuchaczy wypełniających 
po brzegi nawę kościoła.

XIX Zaduszki Jazzowe
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3 listopada o godz. 19.00 uroczystą 
Galą w Gdyni Arenie (ul. Kazimierza 
górskiego 8)rozpoczną się Mistrzostwa 
Europy w Tańcu Irlandzkim (Mainland 
Europe Irish Dancing Championships). 

To najważniejsze i najbardziej prestiżo-
we zawody tańca irlandzkiego w Europie 
kontynentalnej. 

Już w listopadzie kilkuset najlepszych 
tancerzy irlandzkich z całej Europy, Azji oraz 
Bliskiego Wschodu przyjedzie do Gdyni, aby 
rywalizować o najcenniejsze trofea i medale 
oraz awans do Mistrzostw Świata. Imprezę 
sędziować będą znakomici, doświadczeni 
sędziowie z Wysp Brytyjskich. 

Zawodnikom akompaniować będzie para 
popularnych muzyków: William Paterson 
i Kevin Murphy. 

– Mistrzostwa rozpoczną się w piątkowy 
wieczór 3 listopada uroczystą Galą, podczas 
której najlepsze szkoły tańca zaprezentują 

swoje popisowe, sceniczne choreografie.  
– mówi Jakub Furkal, organizator wyda-
rzenia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale do 
udziału w samej gali otwarcia wymagana jest 
rejestracja. Jest to niespotykana okazja, by 
z bliska przyjrzeć się najlepszym tancerzom. 
Mistrzostwa to święto techniki, radość tańca, 
energetyczna muzyka i piękne stroje. 

To niepowtarzalna możliwość zetknięcia 
się z kulturą irlandzką w Polsce. Wśród 
zawodników będzie też wielu Polaków, 
warto przyjść do Gdyni Areny i kibicować im 
w zmaganiach o miejsce na podium. 

Gdynia jest Partnerem Strategicznym 
wydarzenia. Mistrzostwom patronuje Amba-
sador Irlandii w Polsce Gerard Keown oraz 
prezydent Wojciech Szczurek. Organizato-
rem jest Fundacja Oderwij się oraz szkoła 
tańca irlandzkiego ISTA.

Więcej informacji: irishgdynia.com.

Taneczne święto w Gdynia Arenie

Mieszkańcy ulicy Dickmana 18-30, 
w ramach rewitalizacji części Oksywia, 
w ciągu najbliższych trzech lat wypro-
wadzą się do mieszkań zamiennych, 
które zapewni im miasto. Każda rodzina 
spotkała się już z zespołem specjalistów, 
którzy pytali o indywidualne potrzeby 
i preferencje mieszkaniowe. 

Część z 80 rodzin będzie mogła za-
mieszkać w nowoczesnym budynku, który 
powstanie w miejscu likwidowanych z przy-
czyn technicznych baraków. Laboratorium 
Innowacji Społecznych ogłosiło właśnie 
przetarg na projekt domu bez barier, dla 
mieszkańców w każdym wieku.

– Przygotowując Gminny Program Re-
witalizacji, który obejmuje część Oksywia, 
dostrzegliśmy m.in. pilną potrzebę poprawy 
stanu budynków przy ul. Dickmana 18-30 
oraz obniżenia kosztów ogrzewania, jakie 
ponoszą ich mieszkańcy. Zaplanowaliśmy 
więc gruntowny remont – przypomina Michał 
Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – 
Niestety, z przyczyn obiektywnych, plan ten 
nie może zostać zrealizowany. Ekspertyzy 
stanu budynków wykazały, że ich komplek-
sowy remont nie jest możliwy, a prace doraź-
nie nie rozwiążą problemów mieszkańców. 

Stąd decyzja, aby w ciągu najbliższych 
trzech lat wszyscy mieszkańcy osiedla wy-
prowadzili się do innych mieszkań, zapew-
nionych przez miasto, które pozyskamy do 
swojego zasobu. Ich lokalizacja uwzględni 
m.in. położenie szkoły dla dzieci czy dojazd 
do miejsca pracy – dodaje.

Dotychczasowe budynki zostaną zlikwi-
dowane, a w ich miejscu stanie nowoczesny 
blok dla 30 rodzin. Nowy budynek wieloro-
dzinny przy ul. Dickmana w rewitalizowanej 
części Oksywia zostanie zaprojektowany z 
myślą o mieszkańcach wymagających prze-
strzeni pozbawionych barier architektonicz-
nych. Laboratorium Innowacji Społecznych 
ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Na czterech 
kondygnacjach ma znaleźć się około 30 
lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych oraz 
ogólnodostępna świetlica. Wejście do bu-
dynku, układ i aranżacja pomieszczeń, a 
także klatka schodowa oraz winda zapewnić 
mają łatwy dostęp osobom starszym i nie-
pełnosprawnym. Przestrzeń wokół będzie 
zagospodarowana estetycznie, umożliwiając 
wypoczynek na świeżym powietrzu czy upra-
wę ogrodu. Przewidziano plac zabaw oraz 
miejsca do gier sportowych i integracyjnych.

Przypomnijmy, że proces przygotowania 
mieszkańców osiedla Dickmana 18-30 do 
nadchodzących zmian i związanych z nimi 
przeprowadzek rozpoczął się w lipcu. Na 
miejscu stale dyżurował pracownik Labo-
ratorium Innowacji Społecznych, który w 
bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami 
wyjaśniał wątpliwości, notował wszystkie 
pytania i udzielał informacji związanych z 
kolejnymi etapami przygotowań. We wrze-
śniu rozpoczął pracę zespół, w którego 
składzie znaleźli się pracownicy LIS, ABK 
oraz DOPS nr 2. Podczas indywidualnych 
spotkań wszyscy mieszkańcy byli pytani o 
osobiste potrzeby i preferencje mieszkanio-
we. Równocześnie sprawdzano stan tech-
niczny lokali – mieszkańcy mogli wskazywać 
najbardziej uciążliwe usterki, wymagające 
pilnych napraw.

W październiku miasto uruchomiło 
udzielanie wsparcia finansowego dla miesz-
kańców.  

Ponadto, na wniosek mieszkańców, na 
przystanku ZKM Pancerna w stronę centrum 
powstała zadaszona wiata, a przejście dla 
pieszych w tym miejscu zmodernizowano, 
aby poprawić bezpieczeństwo.

Przy ulicy Dickmana powstanie dom bez barier

Sezon na lodowisko
2 listopada ruszy sezon 2017/2018 na 

lodowisku przy ul. Bema 33.
Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, 

a na miejscu można skorzystać z wypoży-
czalni łyżew.

Harmonogram wejść na lodowisko:
Wtorek – 10.00 / 16.00 / 18.00 / 19.30,
Środa – 14.30 / 19.25,
Czwartek – 14.45 / 19.45,
Piątek – 14.00 / 16.00 / 17.45 / 19.30,
Sobota – 9.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 

17.00 / 19.00,
Niedziela - 9.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 / 

17.00 / 19.00,
Cennik:
– jednorazowy normalny – 10 zł
– jednorazowy ulgowy – 5 zł
– jednorazowy dla osób powyżej 65 roku 

życia – 8 zł
– ostrzenie łyżew – 5 zł
– wypożyczeni łyżew – 10 zł
– wypożyczenie kasku – 1 zł.
Możliwość zakupu karnetów i wejściówek 

dla grup zorganizowanych – informacje na 
stronie internetowej: www.gdyniasport.pl

 Lodowisko przy ul. Bema funkcjonuje od 
kilkunastu lat. W okresie zimowym cieszy się 
olbrzymią popularnością – co roku korzysta 
z niego średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma 
powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu 
można skorzystać z wypożyczalni łyżew.

Grafik i cennik na www.gdyniasport.pl/
obiekty_sportowe/lodowisko-miejskie-przy
-ul-bema-33.

 Gorillaz na Open’er Festival 2018
Znamy pierwszego headlinera przy-

szłorocznego Openera. Dla wielu fanów 
rocka, rapu i popu alternatywnego to 
wspaniała wiadomość, że na festiwalo-
wej scenie pojawi się brytyjska grupa 
Gorillaz.

Gorillaz stworzone przez Damona Al-
barna i Jamie Hewletta w 1998 roku, 
zadebiutowało minialbumem „Tommorow 
Comes Today”. 

Do szerokiej świadomości melomanów 
angielski zespół wdarł się kawałkiem „Clint 
Eastwood”, który do dzisiaj bije rekordy 
popularności. 

Po drodze wirtualny zespół zgarnął wiele 
nagród, w tym statuetek MTV, Grammy i 
prestiżowego Q Magazine.

Open’er Festival 2018 rozpocznie się 
4 lipca, a zakończy 8 lipca.

Ogłoszenia Rad Dzielnic
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza:
– na zajęcia „Robotyka na Dąbrowie” dla 

dzieci w wieku 9-12 lat, które postawiły już 
pierwsze kroki w kodowaniu, konstruowaniu 
urządzeń i są zainteresowane robotyką. 
Dzieci będą mogły realizować własne po-
mysły pod opieką Sebastiana Bednarka. 
Liczba miejsc ograniczona. Harmonogram: 
9, 16 i 30 listopada, 7, 14 i 21 grudnia 
w godz. 17.30-19.00. Zgłoszenia: tel. 58 629 
72 01, filianr20@bibliotekagdynia.pl.

– 4 listopada o godz. 17.00 na warsztaty 
rękodzieła. Wydarzenie organizowane wraz 
z Pracownią Projektowo-Artystyczną „by 

EwaPN” jest dedykowane zarówno dzie-
ciom, jak i dorosłym. Organizator zapewnia 
wszystkie materiały. Zajęcia odbędą się 
w budynku SP nr 47 (ul. Nagietkowa 73). 

– na bezpłatny kurs tańca towarzyskiego. 
Zajęcia poprowadzą mistrzowie Agnieszka 
Majsterek i Maciej Drankowski. Odbywa-
ją się na sali gimnastycznej SP nr 47 (ul. 
Nagietkowa 73). Warto zabrać wygodne 
obuwie. Rejestracja nie jest wymagana.

– na bezpłatny kurs samoobrony dla po-
czątkujących. Zajęcia odbędą się w budynku 
SP nr 47 (ul. Nagietkowa 73) w dniach: 28-
29 października i 18-19 listopada w godz. 

10.00-13.00.
Kurs przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. 

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie.
Koordynator: Lechosław Dzierżak (Rada 

Dzielnicy) tel. 507 155 385, Instruktor: Dawid 
Maczek (Akademia Samoobrony Guardian)

– na „Bal wszystkich świętych”. Mile wi-
dziane przebrania. W trakcie zabawy będą 
tańce kierowane przez profesjonalnego 
wodzireja oraz konkursy. Początek o godz. 
16.30 w kościele pw. Trójcy Świętej (ul. Na-
gietkowa 61). Potem przejście na bal do 
sąsiadującej szkoły. Zabawę skończy Apel 
Jasnogórski o godz. 20.00.
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Koncert
Klub Muzyczny „Ucho” (ul. Św. Piotra 2) 

zaprasza:
– 29 października o godz. 19.00 na 

kocert grupy „Klosterkeller”. Bilety 35 zł 
(przedsprzedaż) / 45 zł (w dniu koncertu)

Informacje o biletach znajdują się na 
stronie www.ucho.com.pl.

Centrum Kultury zaprasza:
– 27 października o godz. 18.00 na „Su-

perświetnie” Szymona Jachimka w reż. 
Magdaleny Bochan-Jachimek. Spektakl 
grupy „W Kaczych Butach” to bajka dla dzieci 
i opowieść dla dorosłych. Bilety: 20 zł.

– 29 października o godz. 16.00 i 30 
października o godz. 10.00 na spektakl 
„Opowiedział Dzięcioł Sowie” w reż. Da-
riusza Majchrzaka. Mądra bajka o  o tym, 
że oszustwo nie popłaca.

Bilety: 25 zł
– 4 listopada o godz. 19.00 na spektakl 

„O miłości... absolutnie wszystko według 

Mistrza Wojciecha Młynarskiego” w reż. 
Krystiana Nehrebeckiego. Żart sceniczny 
adresowany wyłącznie do widzów z dużym 
poczuciem humoru. Rzecz na 9 utworów, 
8 śpiewających aktorów, trio jazzowe, 
Złotoustego, Deus ex Machina i… głos 
oświetleniowca. Zaledwie kilka zdań, garść 
słów i wszystko o najpiękniejszym z uczuć. 
Bilety: 35/30 zł

Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51), 
kasa biletowa tel. 58 622 63 30, 667 022 652 
czynna pon.-pt. w godz. 11.00-16.30, wt. w 
godz. 11.00-19.00 i na godzinę przed spekta-
klem. Więcej informacji na: www.ckgdynia.pl.

Centrum Kultury proponuje

Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 
zaprasza:

– 27 października godz. 18.00 na 
spektakl w ramach projektu Gdynia ReAk-
tywacja – „Dźwięczące wieżowce” Akcja 
performatywna z cyklu „Chór Dzielnicowy” 
wg fragmentów powieści Sylwii Chutnik 
pt. „Jolanta”, reż. Ida Bocian, wykonanie: 
reprezentanci mieszkańców Chyloni, Oksy-
wia i okolic.

Bohaterem chóralnego czytania perfor-

matywnego, realizowanego w ramach pro-
jektu „Gdynia-ReAktywacja” z mieszkańcami 
na Chyloni jest wielopiętrowy blok i odgłosy, 
jakie towarzyszą codzienności. Spektakl 
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 10 
(ul. Lubawska 4). Wstęp bezpłatny.

– 28 października godz. 19.00 na 
spektakl „Batszeba” wg noweli „Bat Seba” 
Torgny’ego Lindgrena w tłum. Haliny 
Thylwe, scenariusz i reżyseria: Ida Bocian. 
W procesie toczącym się przeciw Batszebie 

na ławie przysięgłych zasiądą widzowie i to 
oni zdecydują o jej winie. Bilety: 30/35 zł.

– 29 października godz. 12.00 Stacja 
Bajek: „Tymoteusz Rym Cim Cim” ins. 
sztuką Jana Wilkowskiego w reż. Luby 
Zarembińskiej. Pełen humoru i ciepła spek-
takl o niesfornym niedźwiadku – Tymoteuszu 
Rym Cim Cim i samotnie wychowującym go 
Tacie niedźwiedziu. Bilety: 20 zł.

Szczegóły i repertuar na www.teatrgdy-
niaglowna.pl i na fb.

Teatr Gdynia Główna zaprasza

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

– 27, 28 i 29 października na „Historię 
filozofii po góralsku” Józefa Tischnera 
w reż. Bogdana Cioska.

Pełen humoru spektakl oddający klimat 

kultury góralskiej i osobowość twórcy tekstu 
– księdza Józefa Tischnera.

Na scenie oglądamy inteligentną, skrzącą 
się dowcipem opowieść o filozofii i filozofach 
przeniesioną do świata podhalańskich górali.

Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF

Rekrutacja do projektu Gdynia Reak-
tywacja Trwa. Teatr Gdynia Główna za-
prasza do wzięcia udziału w warsztatach 
Improwizacji realizowanych na Oksywiu, 
na które zgłaszać można się do 30 paź-
dziernika. 

Zachęcamy również do zaangażowania 
się w projekt Teatru Forum w dzielnicy Wito-
mino-Radiostacja. 

Do projektu można dołączyc do 6 listopa-
da. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia: teatr@teatrgdyniaglowna.pl, 
58 351 15 12 lub 692 820 511.

ReAktywacja na Oksywiu

Sportowy dramat „Borg/McEnroe”, 
czyli historia turnieju życia najwybit-
niejszych tenistów wszech czasów – to 
jedna z filmowych premier tego tygodnia 
w Kinie Studyjnym Gdyńskiego Centrum 
Filmowego.  Kino zaprasza widzów przez 
siedem dni w tygodniu, również 1 listo-
pada. 

Bilety do Kina Studyjnego GCF kosztują 
17 i 14 złotych (normalny/ulgowy), a w Tanie 
Poniedziałki – 13 i 11 złotych. Posiadacze 
Metropolitalnej Karty do Kultury mogą ko-
rzystać z oferty promocyjnej w każdy wtorek. 

Sala Warszawa 
Piątek, 27 października, niedziela, 29 

października, wtorek, 31 października, 
czwartek, 2 listopada

Potworna rodzinka – 10.50
Twój Vincent – 12.50, 18.50
Ach, śpij, kochanie – 14.50
Dwie korony – 16.50
Po tamtej stronie – 20.45
Sobota, 28 października
Potworna rodzinka – 10.15
Twój Vincent – 12.10
Ach, śpij, kochanie – 14.00
Dwie korony – 16.00
Film o kawie – 18.00
Po tamtej stronie – 20.45
Poniedziałek, 30 października

Dwie korony – 10.30, 16.50
Twój Vincent – 12.50, 18.50
Ach, śpij, kochanie – 14.50
Po tamtej stronie – 20.45
Środa, 1 listopada
Dwie korony – 16.50
Twój Vincent – 18.50
Po tamtej stronie – 20.45
Sala Goplana   
Piątek, 27 października
Dwie korony – 10.00
Biegacze – 12.00
Twój Vincent – 13.30
Skazany – 16.00
Nasz najlepszy rok – 18.20
Ach, śpij, kochanie – 20.30
Sobota-niedziela, 28-29 października, 

wtorek, 31 października, czwartek, 2 li-
stopada

Dwie korony – 10.20
Biegacze – 12.20
Skazany – 14.00
Potworna rodzinka – 16.20
Nasz najlepszy rok – 18.20
Ach, śpij, kochanie – 20.30
Poniedziałek, 30 października
Dwie korony – 10.30
Biegacze – 12.30
Skazany – 14.00
Potworna rodzinka – 16.20

Nasz najlepszy rok – 18.20
Ach, śpij, kochanie – 20.30
Środa, 1 listopada
Potworna rodzinka – 16.20
Nasz najlepszy rok – 18.20
Ach, śpij, kochanie – 20.30
Sala Morskie Oko
Piątek-niedziela, 27-29 października, 

wtorek, 31 października, czwartek, 2 paź-
dziernika

Patti Cake$ – 11.10
Ana, mon amour – 13.20
Człowiek z magicznym pudełkiem – 15.50
Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleń-

stwem – 18.00
Łagodna – 20.00
Poniedziałek, 30 października
Dwie korony – 10.30
Ana, mon amour – 13.20
Człowiek z magicznym pudełkiem – 15.50
Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleń-

stwem – 18.00
Łagodna – 20.00
Środa, 1 listopada
Skazany – 15.45
Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleń-

stwem – 18.00
Łagodna – 20.00.
Pełny repertuar Kina Studyjnego GCF 

dostępny jest na stronie www.gcf.org.pl. 

W związku z nadchodzącą jesienią apelujemy, aby nie dokar-
miać dzików i  dzikich zwierząt bytujących na terenie miasta.

Dziki to inteligentne zwierzęta, które doskonale poradzą sobie w 
lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego otulającego miasto.

Karmienie i wabienie to wstęp do problemów, jakie te uparte i 
ciekawskie stworzenia sprawiają w miesiącach jesienno-zimowych 
mieszkańcom i służbom miejskim. 

Należy też pamiętać, że przestraszone dziki potrafią być agre-
sywne i nieobliczalne.

Na wszelkie zgłoszenia dotyczące dzików oraz innych zwierząt 
żyjących w Gdyni reaguje Ekopatrol – specjalna jednostka Straży 
Miejskiej. 

Bezpłatny tel. alarmowy: 986 lub tel. 58 660 11 83, e-mail: eko-
patrol-sm@gdynia.pl. 

Bądź odpowiedzialny – nie dokarmiaj dzików
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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. Mało-

kackiej 3a w Redłowie, 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 adopto-
wać osoba pełnoletnia. Na podstawie dowodu 
osobistego spisywana jest umowa adopcyj-
na. Psy są zaszczepione, wydawane z ksią-
żeczkami zdrowia. Cennik adopcji zwierząt: 
psy do ½ roku – 60 zł, psy powyżej ½ roku 
– 80 zł, psy  w typie psa rasowego – 150 
zł, psy rasowe z rodowodem – 350 zł, psy 
powyżej 8 lat – 30 zł, koty do ½ roku – 20 zł, 
koty powyżej ½ roku – 50 zł. 

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

Jesień sprzyja spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu. W tym roku, podczas 
spacerów po lasach i parkach, warto 
jednak przyglądać się naturze jeszcze 
dokładniej, niż zwykle. Biuro Ogrodnika 
Miasta zaprasza wszystkich gdynian do 
udziału w wielkich poszukiwaniach. Ich 
celem będą wyjątkowe znaleziska – nowe 
gdyńskie pomniki przyrody. 

Istnieją orientacyjne wymiary drzew kwa-
lifikujące je do ochrony pomnikowej. Są to 
średnice i obwody mierzone na wysokości 
tzw. pierśnicy czyli 130 cm od ziemi. Czasem 
jednak drzewa o mniejszych rozmiarach 
mogą stanowić dla konkretnego regionu 
najcenniejsze okazy. Niektóre z nich mogą 
mieć także wartość historyczną – ze względu 

na wyjątkowe wydarzenia z nimi związane, 
czy kulturową – powiązane z legendami czy 
wierzeniami ludowymi. Informacje potrzebne 
do zgłoszenia: wymiary (średnica lub obwód, 
mierzone na wysokości 130 cm od ziemi), 
wysokość (ewentualnie), w przypadku 
krzewów – pole powierzchni), lokalizacja: 
adres bądź namiary GPS, nr działki, cechy 
charakterystyczne, zdjęcie proponowanego 
obiektu, dane osoby zgłaszającej. 

Jeśli proponowany obiekt jest związany 
z wydarzeniem historycznym lub ma wartość 
kulturową, należy dodać jego krótki opis.

Akcja trwa do 31 października.
Propozycje należy przesyłać na adres: 

mojedrzewo@gdynia.pl. 
Więcej na www.gdynia.pl/mojedrzewo.

Szukamy nowych pomników przyrody

 Pasterz/Gary to spory 10-letni pies. 
Został adoptowany w 2016 roku. Niestety 
nowi opiekunowie nie dali sobie rady z 
lękiem separacyjnym i psiaczek wrócił do 
schroniska. Nie potrafi zapanować nad sobą 
i często panikuje. Potrzebuje pomocy i spe-
cjalnego treningu. Ładnie chodzi na smyczy 
i nie sprawia problemów na spacerach, jest 
po kastracji. Ma w sobie ogromne pokłady 
miłości do człowieka pomimo swoich przejść. 
Szukamy dla Pasterza domu z drugim uło-
żonym i spokojnym psem, który pomoże mu 
zapanować nad sobą. Domu bez schodów, 
ponieważ Pasterz ma problemy ze stawa-
mi. Opiekun powinien być zaznajomiony 
z problemem lęku separacyjnego. Pokochaj 
Gary’ego, bardzo tego potrzebuje.

23 października odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielni-
cy Śródmieście, obejmującego rejon ulic 
Węglowej i Jerzego Waszyngtona.

Projekt planu obejmuje obszar o po-
wierzchni 10,36 ha. Przewiduje on wyko-
rzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe 
południowej części obszaru, położonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabu-
dowy śródmiejskiej. Pozostały obszar miałby 
być przeznaczony na cele usług śródmiej-
skich, administracji gospodarczej, a także 
funkcji usługowo-biurowych związanych 
z działalnością Portu Gdynia. Planowane 
jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa 
pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona 
do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej 
głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona 
dostęp do terenów rozwojowych północnej 
części Śródmieścia bez konieczności obcią-
żania istniejącego układu ulicznego.

– Zakres zmian obejmuje część teksto-
wą projektu planu, rysunek projektu nie 
uległ zmianie. Usunięto zapisy związane z 

umowami drogowymi, które są regulowane 
przepisami ustawy o drogach publicznych. 
Wykreślono też zapisy dotyczące tablic i 
urządzeń reklamowych na budynkach ob-
jętych ochroną konserwatorską. Pozostała 
część zmian polega na doprecyzowaniu 
zapisów projektu planu m.in. w zakresie 
wycofania parterów budynków. – mówi 
Arkadiusz Zieniuk z Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta.

Z projektem będzie można zapoznać się 
do 13 listopada w InfoBoksie (ul. Świętojań-
ska 30), a także uzyskać informacje w Biurze 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 
(ul. Tadeusza Wendy 7/9). Jest on dostępny 
także w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem www.gdynia.pl/plany. 

Swoje uwagi można składać do 27 li-
stopada w formie pisemnej, na adres Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 
(ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), 
wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub 
nazwy jednostki organizacyjnej), adresu 
osoby lub podmiotu składającego uwagę 
i oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy.

Dyskusja o zagospodarowaniu terenów Nauty trwa

Biuro Ogrodnika Miasta zaprasza na 
akcję rozdawania kłączy kanny (pacio-
recznika), które rosły w łódkach przy 
ul. Świętojańskiej. 

Kanny po otrzymaniu  należy przechować 
w suchym chłodnym pomieszczeniu i posa-
dzić na wiosnę przyszłego roku.

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy 
Gdyni, chcący ozdobić kwiatami swój ogród 
lub balkon.

Kłącza (odmiana żółta, pomarańczowa i 
czerwona) będą wydawane od 30 paździer-
nika do wyczerpania zapasów w godz 9.00-
15.00 na terenie siedziby Biura Ogrodnika 
Miasta na Kolibkach (ul Zwycięstwa 291).

Odwiedź Ogrodnika Miasta – odbierz kannę

fot. Biuro Ogrodnika Miasta
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Wystawy

Arlette Cousture w Muzeum Emigracji

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza:

– na wystawę „Gdynia – dzieło otwarte”. 
To wyjątkowa i wielowymiarowa opowieść 
o historii młodego miasta, opowiedziana 
głosami jego mieszkańców.

– na wystawę „Oskar Zięta. Polskie 
Projekty Polscy Projektanci”. Przedsta-
wia Oskara Ziętę zarówno jako projektanta 
produktów i marek produkcyjnych, jak i pro-
jektanta technologii oraz innowatora. 

– na wystawę „Mobile Hospitality” 
autorstwa Chmara.rosinke studio. Wystawa 
jest częścią stałą ekspozycji muzeum w 
Wiedniu i była wystawiana między innymi 
w Nowym Jorku, Bratysławie czy Feldkirch. 
Można ją oglądać do 29 października.

Godziny otwarcia: pon. – nieczynne; wt., 
śr., pt. w godz. 10.00-18.00; czw. w godz. 
10.00-20.00; sob., niedz., święta w godz. 
10.00-17.00. Ceny biletów wstępu: 7/4/15 
zł (normalny/ulgowy/rodzinny); zwiedzanie 
z przewodnikiem (wcześniejsza rezerwacja 
pod numerem telefonu 58 66 20 935, 937) – 
20 zł; lekcja muzealna (wcześniejsza rezer-
wacja pod numerem telefonu 58 66 20 935, 
937) – 50 zł. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny.

Strona: www.muzeumgdynia.pl.
***

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-
prasza:

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

– na wystawę „Polacy w kanadyjskiej 
mozaice. 150 lat historii”. Historia 150 lat 
obecności Polaków w Kanadzie zostanie 
opowiedziana w miejscu, skąd w latach 30. 
XX wieku do kanadyjskich portów zaczęły 
odpływać transatlantyki pod polską banderą 

Ekspozycja czynna do 15 grudnia. 
Wystawa czynna: wt. 12.00-20.00, śr.-

niedz. 10.00-18.00.
***

Gdyńskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza do 
siedziby na wystawę prac Elżbiety Lange 
Zawadzkiej pt. „Mój pociąg do sztuki”.

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-19.00 do 16 listo-
pada.

***
Kaszubskie Forum Kultury (al. Marsz. 

Piłsudskiego 18) zaprasza na wystawę „Jan 
Trepczyk pieśniodziej kaszubskiej ziemi. 
W 110. rocznicę urodzin” czynną od pon. 
do pt. w godz. 11.00-17.00. Ekspozycja 
czynna do końca listopada. 

***

Wypożyczalnia Centralna (ul. Abraha-
ma 60) zaprasza do oglądania wystawy 
malarstwa Marii Januszko pt. „Kwiaty”. 
Ekspozycję można oglądać w oknach wy-
stawowych do końca października. 

***
Koło Plastyków im. W. Szczeblewskiego 

przy Towarzystwie Miłośników Gdyni zapra-
sza na wystawę malarstwa i fotografii z okazji 
jubileuszu 25 lat działalności w galerii Gdyń-
skiego Centrum Filmowego (pl. Grunwaldzki 
2). Wystawę można oglądać do 5 listopada.

***
Wystawa twórczości Anieli Kity dostępna 

jest dla zwiedzających do 8 listopada (od 
wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00) 
w Centrum Designu Gdynia (budynek nr III 
PPNT, al. Zwycięstwa 96/98). 

W dorobku artystki są obrazy oraz niepo-
wtarzalne witraży, znajdujących się między 
innymi w gdyńskiej kolegiacie, jak również 
kompozycje mozaikowe. 

Swoją twórczość prezentowała w kraju i 
poza jego granicami.

***
Koło Plastyków im. prof. Wacława Szcze-

blewskiego zaprasza na retrospektywną 
wystawę malarstwa Barbary Rybickiej.

Wystawę można oglądać w siedzibie To-
warzystwa Miłośników Gdyni (ul. Władysła-
wa IV 51). Wystawa potrwa do 15 listopada.

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-
prasza 28 października o godz.17.00 na 
spotkanie z Arlette Cousture, autorką ka-
nadyjskiego bestsellera „Dzieci stamtąd”. 

Książka jest opowieścią o polskich 
uchodźcach, osieroconej trójce rodzeń-
stwa, która uciekając przed wojną trafiła do 
Kanady. W oparciu o książkę powstał film, 
realizowany także w Krakowie. Znajomość 
setek historii emigracyjnych losów pisarka 
zawdzięcza również ojcu, który tworzył w 
latach 60. pierwsze w prowincji Quebec 

Ministerstwo ds. Imigracji. 
Sławę przyniosła jej trzytomowa powieść 

„Siostry Caleba”. Powieść zekranizowano, 
serial pobił rekordy oglądalności w Kanadzie.

Premierze książki towarzyszy kampania 
Stop Kulturze Marnotrawienia, realizowana 
przez Fundację The Bridge. Z pozyskanych 
środków 2000 egzemplarzy „Dzieci stamtąd” 
wydrukowanych na papierze ekologicznym 
trafi do bibliotek w 314 powiatach w Polsce.

Spotkanie prowadzone w języku angiel-
skim będzie tłumaczone. Wstęp wolny.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza w niedzielę 29 października o godz. 
15.00 na spotkanie z dziennikarzami 
Maciejem Drzewickim i Grzegorzem Ku-
bickim, autorami książki „Ania. Biografia 
Anny Przybylskiej”. 

Popularna i lubiana aktorka była miesz-
kanką Orłowa. Jej biografię na spotkaniu 
będzie można kupić w cenie promocyjnej.

Dodajmy, że w Domku Żeromskiego 
prezentowana jest ekspozycja muzealna 
poświęcona pisarzowi, który mieszkał tu 
w 1920 roku. Zwiedzanie możliwe jest w 
każdy weekend w godz.11.00-16.00.

Wejście od ul. Zacisznej, wstęp wolny.

O Annie Przybylskiej 
w Domku Żeromskiego

Rada Dzielnicy Śródmieście, Gdynia 
InfoBox i Centrum Kultury zapraszają na 
kolejną prelekcję o historii Śródmieścia 
Gdyni, którą wygłosi Arkadiusz Brzęczek.

Wykład 2 listopada o godz. 17.00 od-
będzie się pod hasłem „Najmłodszy Pomnik 
Historii – Gdynia”. Wstęp wolny.

27 października o godz. 17.30 w Gdyń-
skim Centrum Filmowym (pl. Grunwaldz-
ki 2) odbędzie się wykład i warsztat w cy-
klu Modernizm kreatywny pt. „Gotowanie 
elektrycznością”.

Prelekcję wygłosi Weronika Szerle. Wię-
cej informacji: www.modernizmgdyni.pl oraz 
facebook.com/Gdyńskiszlakmodernizmu.

Architektura z umiarem

Prelekcja o Gdyni

Kaszubskie Forum Kultury zaprasza 
30 października do siedziby przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 na bezpłatne zajęcia „Język 
kaszubski dla dorosłych”: godz. 18.00 (gr. 
początkująca), godz. 19.00 (gr. średnioza-
awansowana). 

Prowadzenie: Dariusz Majkowski.

Szlifuj swój kaszubski

Poznaj historie podczas spacerów
Koło Przewodników PTTK Gdynia za-

prasza 4 listopada na spacer historyczny 
po Cmentarzu Witomińskim. Przewodnicy: 
Robert Chrzanowski i Jarosław Kacz-
marczyk oczekiwać będą o godz. 10.00 
i 12.00 przed biurem Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych. 

W trakcie spaceru zbierane będą datki na 
rzecz Hospicjum Św.Wawrzyńca.

***
Klub Krajoznawców BLIZA OM PTTK Gdy-

nia zaprasza 28 października o godz.10.30 
na XXX Złaz Pamięci na trasie: Gdynia 
Działki Leśne – Cmentarz Witomińsk. Trasa 

liczy ok. 6 km. Zbiórka: róg ul. Wolności i 
Warszawskiej, godz. 10.30. Powrót: ok. 
godz. 14.00. 

Członkowie PTTK są ubezpieczeni, 
pozostali ubezpieczają się we własnym za-
kresie. Warto pamiętać o zniczach na groby 
znanych gdynian.

***
Kaszubskie Forum Kultury zaprasza 

4 listopada o godz. 11.00 na spacer histo-
ryczny po Cmentarzu Witomińskim. Miejsce 
zbiórki: brama główna przy ul. Witomińskiej. 

Spacer poprowadzą regionaliści: Andrzej 
Busler i Jerzy Kąkol.

Szukasz korzeni swojej rodziny? A 
może masz wśród krewnych emigran-
tów? Chcesz dotrzeć do źródeł, dzięki 
którym lepiej poznasz ich losy? Nie wiesz 
jak uporządkować domowe archiwum i 
odczytać stare rodzinne dokumenty? Te 
warsztaty są dla Ciebie! Ruszyła kolejna 
edycja cieszących się ogromnych zainte-
resowaniem warsztatów genealogicznych 
pt. „Łączymy historie”.

Dowiedz się, jakie zasoby kryją archiwa 
krajowe i zagraniczne. Akta chrztów, mał-
żeństw i zgonów, listy pasażerów-emigran-
tów, którzy transatlantykami podróżowali 
z Europy na inne kontynenty, dokumenty 
związane z ubieganiem się o obywatelstwo 
w nowym kraju, spisy ludności – to przykłady 

niektórych dokumentów wykorzystywanych 
w poszukiwaniach genealogicznych, a do-
stęp do nich jest dziś o wiele łatwiejszy niż 
wcześniej. Warsztaty prowadzone w Mu-
zeum Emigracji pomogą w dotarciu do tych 
cennych zasobów oraz nauczą, jak z nich 
korzystać. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą 
we wtorki w godzinach 17.30-19.30 w sali 
multimedialnej Muzeum Emigracji w Gdyni 
przy ul. Polskiej 1. Obowiązują zapisy drogą 
mailową pod adresem warsztaty@muzeu-
memigracji.pl.  Można zapisać się na cały 
cykl lub na pojedyncze warsztaty. 

Terminy warsztatów: 17.10, 24.10, 7.11, 
14.11, 21.11, 28.11, 5.12 oraz 12.12, godz. 
17.30.

Muzeum Emigracji pomaga znaleźć przodków
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Trwa kolejna edycja projektu Muzeum 
Bez Wyjątku przygotowana przez Muzeum 
Emigracji w Gdyni. Skorzystać z oprowa-
dzania z przewodnikiem, warsztatów czy 
prelekcji mogą osoby z każdym rodzajem 
niepełnosprawności. 

Terminy oprowadzania są ustalane indy-
widualnie, wystarczy się zgłosić telefonicznie 
lub mailowo i umówić na termin. Oprowa-
dzanie po wystawie stałej z tłumaczem lub 
przewodnikiem Muzeum Emigracji organi-
zuje zarówno dla osób indywidualnych, jak i 
grup zorganizowanych.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017” 
można skorzystać z oprowadzania tłu-
maczonego na Polski Język Migowy lub 
System Językowo-Migowy. Przewodniczki 
biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom 
z niepełnosprawnością narządu wzroku w 

poznaniu budynku i odkrywaniu tych ele-
mentów ekspozycji, które można poznawać 
nie tylko wzrokiem. Osoby głuchoniewidome 
będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwa-
lifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. 
tłumaczy SKOGN). 

Z kolei przewodnicy osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, w zależności 
od potrzeb, mogą oprowadzić grupę, przy-
bliżając jej w przystępny sposób główne 
wątki wystawy oraz asystować pojedynczym 
osobom, towarzysząc im podczas całej 
wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór 
muzeum. Wsparcie przewodników może 
rozpocząć się już w momencie odebrania 
gościa muzeum z przystanku autobusowego. 
Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne 
miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i 
udzielą innej, niezbędnej pomocy.

Muzeum Emigracji dostępne dla wszystkich

YMCA w Gdyni Ognisko Centrum (ul. 
Żeromskiego 26):

– zaprasza w środy w godz. 17.00-19.30 
na warsztaty skierowane do osób młodych 
pt. „My, Kaszubi gotujemy”.

– zaprasza osoby powyżej 50. roku ży-
cia na bezpłatne szkolenia komputerowe 

(poziom początkujący). Informacje: tel. 
603 925 322. Zapisy w sekretariacie w dni 
powszednie w godz. 10.00-14.00

– poszukuje osób zainteresowanych 
prowadzeniem zajęć hobbystycznych, spor-
towych, edukacyjnych itp.

Kontakt tel. 58 620 31 15 lub e-mail: 

ymcacentrum@wp.pl.
***

Klub Młodzieżowy FLY (ul. Świętojań-
ska 36/2) poszukuje wolontariuszy do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych dla młodzieży. 

Kontakt pod nr. tel. 517 383  828 w godz. 
15.00-19.00.

Poszukiwani ludzie z pasją

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

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

Bezpłatne porady

Wydział Spraw Społecznych informuje, 
że do 31.10.2017 r. wnioski na świad-
czenia 500+, świadczenia rodzinne oraz 
fundusz alimentacyjny przyjmowane są 
w sali 206 (w budynku przy ul. 10 Lutego 
24) w poniedziałki i czwartki w godzinach 
8.30-18.00, w pozostałe dni 8.30-15.30. 

Od 1.11.2017 r. powyższe wnioski będą 
przyjmowane w godzinach 8.30-15.30 każ-
dego dnia.

Wydział Spraw 
Społecznych informuje

Kościół Chrześcijan Baptystów w ra-
mach obchodów 500-lecia Reformacji 
zaprasza:

– 29 października o godz. 10.00 do 
Kościóła Zielonoświątkowego przy ul. Za-
menhofa 13A. Wykład w czasie nabożeństwa 
będzie nawiązywał do 500-lecia Reformacji.

 – 4 listopada o godz. 16.00 na wykłady 
dr. Włodzimierza Tasaka: „Przyczyny niepo-
wodzenia Reformacji w Polsce” oraz „Czego 
uczy nas dziś Reformacja”. Wykłady odbędą 
się w Sali im. Demela w Morskim Instytucie 
Rybackim (ul. Kołłątaja 1). Wstęp wolny.

Szczegóły na www.baptyscigdynia.pl.

500-lecie Reformacji

Osoby szukające pomocy w różnych 
obszarach życia mogą korzystać z ser-
wisu www.gdyniawspiera.pl. 

Jest to portal zawierający aktualną bazę 
bezpłatnych form pomocy dla mieszkańców 
Gdyni.

Na stronie znajdują się również linki dla 
osób, które chciałyby wesprzeć gdyńskie 
inicjatywy.

Gdynia wspiera
Od spotkań z doradcą, przez warsztaty 

hobbystyczne, kursy zawodowe, po staż 
oraz znalezienie pracy. Tak w sporym 
skrócie w praktyce wygląda ścieżka, którą 
przechodzą uczestnicy projektu Sys-
tem Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
w Gdyni – Pracownia. Dołączyć można 
w każdej chwili. Do udziału zaproszeni 
są wszyscy, którzy długotrwale borykają 
się z problemem zatrudnienia.

W ramach Pracowni realizowane są 
cztery ścieżki: „Aktywność obywatelska i 
włączenie społeczne”, „Intensywne wsparcie 
społeczno-zawodowe”, „Wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnością” oraz Centrum Integra-
cji Społecznej. Celem projektu jest zdobycie 
oraz odświeżenie własnych kompetencji 
zawodowych i osobistych. Pracownia to 
projekt, który mocno stawia na indywidualne 
potrzeby uczestników. Czekają na nich spo-
tkania m.in. z doradcami zawodowymi, psy-
chologami, rehabilitantami lub specjalistami, 
którzy np. pomogą uporządkować domowy 
budżet. Przygotowano warsztaty oraz staże 
i praktyki u lokalnych pracodawców. 

– Do tej pory zatrudnienie podjęło 25 
osób, mniej więcej drugie tyle osób jest na 
stażach. Widzimy więc, że działania reali-
zowane w Pracowni się sprawdzają – mówi 
Beata Prusak z Laboratorium Innowacji 

Społecznych. – Przewidywany czas udziału 
uczestnika w projekcie to pół roku, ale w 
razie potrzeby mamy możliwość wydłużenia 
ścieżki. Utrzymujemy stały kontakt z osoba-
mi, które wyszły z Pracowni.

Do Pracowni dołączyć można w każdej 
chwili. Do udziału w projekcie zaproszone są 
osoby, które przez ostatnie lata nie były za-
wodowo aktywne; także z niepełnosprawno-
ściami, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, zmagające się z uzależnieniami 
lub problemami, mające kłopot z utrzyma-
niem stabilnego miejsca zamieszkania. 
Warto pamiętać, że uczestnicy Pracowni nie 
ponoszą kosztów związanych z udziałem w 
projekcie. Wszystkie warsztaty i konsultacje 
są bezpłatne.  

Wystarczy przyjść do Laboratorium 
Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 
96/98) i wypełnić formularz zgłoszenio-
wy. W razie wątpliwości – na miejscu są 
pracownicy LIS, którzy odpowiedzą na 
wszystkie pytania oraz pomogą dopełnić 
formalności. 

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie www.aktywizacjawgdyni.pl.

Projekt współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nie możesz znaleźć pracy? Przyjdź do Pracowni

Bezpłatne szkolenia, sesje coachingowe oraz spotkania – to 
wszystko czeka na kobiety, które z różnych powodów nie mogą 
znaleźć zatrudnienia. Właśnie rozpoczyna się nabór do trzeciej 
edycji projektu „Wróć do pracy z LIS i PPNT”. 

Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Pomorskim 
Parkiem Naukowo-Technologicznym zaprosi do projektu 15 pomo-
rzanek borykających się ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

– Chcemy pomóc kobietom odnaleźć się na nowo w realiach 
pracy, rozpoznać własne talenty i kompetencje, by mogły świadomie 
planować ścieżkę zawodową. – mówi Alicja Wiczling z Laborato-
rium Innowacji Społecznych. 

Każda z uczestniczek weźmie udział w 10 szkoleniach grupo-
wych, które pozwolą lepiej funkcjonować na rynku pracy (np. przy-
gotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, radzenie 
sobie ze stresem). Przygotowano dla nich także indywidualne sesje 

coachingowe, podczas których przyjrzą się swoim kompetencjom 
i zasobom, możliwym działaniom.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowane panie powinny 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego komisja re-
krutacyjna wyłoni kandydatki do drugiego etapu rekrutacji. Formularz 
jest dostępny on-line na stronie internetowej (http://tiny.pl/gpwt1), w 
wersji papierowej można go uzupełnić w siedzibie LIS (budynek IV 
PPNT, u zbiegu ul. Stryjskiej i al. Zwycięstwa), w godz. 10.00-18.00. 
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 uczestniczek.

Nabór chętnych do projektu trwać będzie do 12 listopada. Wyniki 
rekrutacji ogłoszone zostaną 22 listopada, natomiast spotkanie 
organizacyjne dla zakwalifikowanych uczestniczek odbędzie się 
27 listopada. 

Pomorzanki wracają do pracy 
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W okresie Wszystkich Świętych, od 
28 października do 2 listopada 2017 r., 
komunikacja miejska organizowana przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
funkcjonować będzie według zmienio-
nych zasad.

Do cmentarzy uruchomione zostaną 
dodatkowe linie autobusowe i trolejbusowe, 
na których przejazd odbywać się będzie 
wg taryfy zwykłej – wraz ze wszystkimi 
uprawnieniami do przejazdów ulgowych i 
bezpłatnych. Na tych liniach ważne będą 
także bilety okresowe i metropolitalne. 

Cmentarz Witomiński
W dniach 28 i 29 i 30 października dojazd 

do Cmentarza zapewniają linie 137, 141 i 
190. Na linii 190 zwiększona zostanie czę-
stotliwość kursowania autobusów do nawet 
5 minut. Na linii 141 wykonywane będą 
dodatkowe kursy 29 października. 

W dniach 31 października i 1 listopada, 
ze względu na wprowadzenie jednego kie-
runku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej w 
Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina), 
autobusy linii 137, 141 i 190 w obie strony 
kursować będą ul. Kielecką, przy czym kursy 
na tych liniach w kierunku Witomina do ok. 
godz. 8.00 i po godz.19.00 w 31 października 
oraz do godz. 7.00 i po godz. 21.00 w dniu 1 
listopada, wykonywane będą ul. Witomińską.

Aby umożliwić dojazd do Cmentarza 
Witomińskiego, w dniach 31 października i 
1 listopada, uruchomiona zostanie linia 390, 
na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Wójta 
Radtkego – 3 Maja – 10 Lutego (powrót Wła-
dysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV 
– al. Piłsudskiego (powrót: Droga Gdyńska) 
– Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiń-
ski. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą 
na przystankach linii 190 na jej trasie oraz 
dodatkowo na przystanku „3 Maja” przy ul. 
10 Lutego w kierunku cmentarza. Nie będzie 
obowiązywać zatrzymanie na przystanku 
„Węzeł F. Cegielskiej” przy ul. Śląskiej w 
kierunku Dworca Gł. PKP. 

Autobusy linii 390 będą kursować: 31 
października w godz. 8.00-19.00 oraz 1 
listopada w godz. 6.45-21.30, z częstotliwo-
ścią na bieżąco dostosowywaną do liczby 
pasażerów (co kilka, kilkanaście minut, nie 
rzadziej niż co 15 minut), w szczycie prze-
wozowym nawet co 1 min.

2 listopada dojazd do cmentarza zapew-
nią linie autobusowe 137, 141 i 190. Na linii 
190 w godz. 8.00-16.30 zwiększona zostanie 
częstotliwość funkcjonowania.

Gdyński Cmentarz Komunalny w Ko-
sakowie

1 listopada linia 105 funkcjonować będzie 
w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital 

– Kosakowo Cmentarz Komunalny.
Relację: Kosakowo Cmentarz Komunalny 

– Mechelinki obsłuży linia zastępcza 905.
Bilety jednoprzejazdowe skasowane w 

autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki 
na autobus linii 905 i kontynuowania podróży 
przez 120 minut od skasowania. Analogiczna 
zasada obowiązywać będzie przy przesiad-
kach z autobusów linii 905 na 105.

Autobusy linii 105 kursować będą: 28, 
29, 30, 31 października oraz 2 listopada w 
godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 15 
minut, 1 listopada w godz. 7.00-19.30, z 
częstotliwością co 10-15 minut.

1 listopada uruchomiona zostanie także 
dodatkowa linia autobusowa 305, na trasie: 
Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – 
Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Mor-
ska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga 
– Czernickiego – Kosakowo – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny. 

Autobusy linii 305 zatrzymywać się będą 
na wszystkich przystankach linii 105 na jej 
trasie, z wyjątkiem przystanków przy ul. 
Gołębiej i Terminalu Promowym.

Autobusy linii 305 funkcjonować będą w 
godz. 8-17.30 co ok. 10 minut.

Ponadto 1 listopada uruchomiona zosta-
nie linia autobusowa 273, na trasie: Gdynia 
Chylonia Dw. PKP – Kartuska – Morska 
– Rumia: Sobieskiego – Rumia Dworzec 
PKP – Starowiejska – Derdowskiego – 
Dębogórska – I Dywizji WP – Kazimierz 
– Kosakowo: Rzemieślnicza – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni 
odbywać się będzie trasą linii 173, przez 
Dębogórze. Autobusy linii 273 zatrzymywać 
się będą na wszystkich przystankach innych 
linii na jej trasie. 

Autobusy linii 273 będą kursować co 
20-40 minut.

Cmentarz Komunalny w Rumi
W dniach 31 października, 1 i 2 listopada, 

poza linią 173, dojazd z Chyloni i Cisowy do 
Cmentarza Komunalnego w Rumi możliwy 
będzie też dodatkową linią autobusową 373, 
na trasie: Gdynia Chylonia Dworzec PKP – 
Kartuska – Morska – Rumia: Sobieskiego 
– Górnicza – Rumia Cmentarz Komunalny.

Linia będzie funkcjonować: w dniu 31 
października w godz. 9.00-16.30, z często-
tliwością co 30 minut, w dniu 1 listopada w 
godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 10-20 
minut, w dniu 2 listopada w godz. 9.00-16.30, 
z częstotliwością co 30 minut.

Cmentarz przy ul. Spokojnej
1 listopada uruchomiona zostanie linia 

autobusowa 380, na trasie: Redłowo SKM 
– Stryjska al. Zwycięstwa – Wielkopol-
ska – Spokojna Cmentarz. Autobusy linii 

380 zatrzymywać się będą na wszystkich 
przystankach innych linii na jej trasie. Na 
linii 380 zaplanowano kursy co 30 minut. 
Dodatkowo poranne kursy linii 180 z Karwin 
Tuwima zostaną skierowane przez pętlę przy 
ul. Spokojnej.

Cmentarz Witomiński, Cmentarz w Ci-
sowej, Cmentarz na Leszczynkach, 
Cmentarz w Małym Kacku

W dniu 1 listopada 2017 r., aby umożliwić 
dojazd w pobliże największych cmentarzy 
zlokalizowanych na terenie Gdyni, urucho-
miona zostanie linia trolejbusowa 327, na 
trasie: Cisowa Sibeliusa – Morska – War-
szawska – Śląska – al. Zwycięstwa – Wielko-
polska – Chwaszczyńska – Nowowiczlińska 
– Karwiny Tesco. Linia funkcjonować będzie 
w godz. 8.45-18.00, z częstotliwością co 
7-15 minut.

Pozostałe, najistotniejsze zmiany w 
komunikacji miejskiej

Niedziela, 29 października
Trolejbusy linii 197 kursować będą już od 

ok. godz. 9.30 (zamiast od ok. godz. 13), z 
częstotliwością co 20 min.

Poniedziałek, wtorek 30, 31 października
Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni 

powszednie nauki szkolnej.
Środa, 1 listopada 2017 r. – Uroczystość 

Wszystkich Świętych 
Obowiązywać będą sobotnie rozkłady 

jazdy.
Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej 

i spodziewane trudności w przejeździe 
ul. Kwidzyńską, autobus linii 204 od ul. 
Tatrzańskiej do ul. Warszawskiej będzie 
kursować ulicami Olsztyńską, Pomorską i 
Nowogrodzką.

W celu zapewnienia bezpośredniego po-
łączenia Dąbrowy i Chwarzna z cmentarzami 
na Oksywiu, autobusy linii pospiesznej K w 
godz. 9.00-17.00 będą kursować wariantem 
trasy przez Oksywie Dolne i Górne, przy 
czym dodatkowo będą dla nich obowiązy-
wać przystanki „Arciszewskich” n/ż i „Mu-
chowskiego”. Uruchomione zostają także 
dodatkowe kursy linii K.

Zwiększona zostanie częstotliwość kur-
sowania autobusów linii 197 (kursy co 20 
minut). 

Nie będzie funkcjonować linia 203.
W godz. 9.00-16.30 rzadziej kursować 

będą autobusy linii 170 (kursy co 30 minut), 
przy czym zgodnie z sobotnim rozkładem 
jazdy zostaną wykonane wszystkie kursy 
do/z pętli przy ul. Złotej. 

 Więcej o funkcjonowaniu komunikacji 
organizowanej przez ZKM w Gdyni w okre-
sie Wszystkich Świętych na stronie www.
zkmgdynia.pl.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa za-
prasza 28 października o godz. 15.00 na 
spotkanie z ekspertem zielarstwa Mał-
gorzatą Ewert-Manikowską pod hasłem 
„Zioła wspomagające pamięć i koncentrację”, 
prezentacja i degustacja ziół.

O ziołach 
w Domku Żeromskiego

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 2 li-
stopada ambulansową zbiórkę krwi pod 
hasłem „Pracownicy magistratu krew 
oddają – gdynian również zapraszają” 
przy urzędzie (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) 
w godz. 9.00-13.00. 

Zbiórka krwi

Wsparcie dla bezrobotnych
Osoby pozostające bez pracy mają 

szansę na zatrudnienie. Miasto wspólnie 
z Fundacją Gospodarczą przystąpiło do 
realizacji projektu „System wsparcia 
zatrudnienia dla Miasta Gdyni  i obszaru 
ZIT – etap I”.

Do udziału w projekcie zaprasza osoby 
pozostające bez pracy, zamieszkałe na te-
renie Gdyni,  Sopotu, powiatu puckiego oraz 
wejherowskiego (z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30. roku życia): 

– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50 lat i więcej.
W ramach projektu zakwalifikowani 

uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie 
umożliwiające powrót na rynek pracy. Dla 

każdego opracowana zostanie indywidualna 
ścieżka zawodowa obejmująca m.in. bada-
nie kompetencji zawodowych, stworzenie 
Indywidualnego Planu Działania, pośrednic-
two pracy, szkolenia i warsztaty w zakresie 
nabycia technik aktywnego poszukiwania 
pracy. Projekt przewiduje również kursy i 
szkolenia zawodowe oraz staże. Uczest-
nikom projektu przysługuje stypendium 
szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów 
dojazdu i opieki nad dzieckiem.   

Wszelkich informacji udziela Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 
(ul. 10 Lutego 24, pokój nr 4) czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Szczegóły na www.
gdynia.pl; www.fundacjagospodarcza.pl. 
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Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica 
Sacra” (ul. Bpa Dominika 13a) zaprasza 
dzieci od 1. roku życia do muzycznego 
przedszkola, a starsze na naukę gry na 
wybranym instrumencie. Zajęcia odbywają 
się również w Szkole Podstawowej nr 39. 
Kontakt tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.

***
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) 
zaprasza dorosłych (min. 16 lat) do nauki 
w Szkole Podstawowej dla Dorosłych 
w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do 
ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. 
Możliwość kontynuacji nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim). 

Po ukończeniu szkoła zapewnia zdoby-

cie zawodu w Szkole Policealnej nr 10 dla 
Dorosłych w zawodach: technik usług ko-
smetycznych, technik administracji, technik 
rachunkowości, technik informatyk, technik 
tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej 
i mienia. Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, 
e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.

***
Szkoła językowa Siesta (ul.Świętojańska 

32/7) zaprasza na bezpłatne kursy języka 
angielskiego na poziomach A1,A2,B1 i B2 
osoby powyżej 25. roku życia pracujące 
w MŚP, przedsiębiorstwach ekonomii spo-
łecznej lub prowadzące działalność gospo-
darczą: 120 h (osoby do 49. roku życia z 
wykształceniem maks. średnim, a 50+ bez 
ograniczeń) i 60 h (bez ograniczeń). Kontakt: 

szkolenia@siesta.pl, tel. 58 781 09 66. 
***

Punkt Konsultacyjny dla rodziców 
uczniów niepełnosprawnych przy Branżowej 
Szkole nr 7 i XVI Liceum Ogólnokształcącym 
(SOSW 2) zaprasza  na spotkania indywidu-
alne 31 października o godz. 16.30. Wyma-
gane zgłoszenia mailowe: sosw2gdynia@
wp.pl lub na stronie fb: SOSW2 Gdynia. Na-
leży zabrać ze sobą dokumentację dziecka.

***
Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza 

na bezpłatne kursy języka angielskiego oraz 
niemieckiego dla osób powyżej 25. roku 
życia zarówno pracujących, jak i bezrobot-
nych. Kontakt tel. 577 862 168. Program 
finansowany ze środków UE.

Kursy i zapisy

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwo-
ju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapra-
sza dzieci nieuczęszczające do przedszkola 
w wieku 2,5-4 lat na bezpłatne zajęcia opie-
kuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:

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

– do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 
53, tel. 58 629 30 62) 4 listopada w godz. 
9.00-14.00. 

Program finansowany przez miasto.

Dla najmłodszych

Podobnie jak w ubiegłym roku Rada 
Miasta Gdyni zachęca uczniów gdyń-
skich szkół do udziału w konkursach 
o tematyce gdyńskiej. Projekt ,,Gdynia, 
moje miasto – okno na świat” odwołuje 
się do różnych zainteresowań, talentów 
i aktywności, ale wszystkie łączy Gdynia 
jako punkt wyjścia.

Harmonogram działań w Międzyszkolnym 
Projekcie Edukacyjnym ,,Gdynia, moje mia-
sto – okno na świat” z okazji  92. rocznicy 
nadania Gdyni praw miejskich:

1. Konkurs poezji śpiewanej i recytacji 
(utwory o Gdyni i morzu,szanty). Termin 
zgłoszeń: do 16 grudnia mailowo: bibliote-
kackziu1@gmail.com.

2. Mowa na cześć Gdyni (laudacja na 
cześć Gdyni Jubilatki). Termin zgłoszeń: 
do 19 stycznia mailowo: joannasamaszko@
gmail.com.                                                                                                           

3. Konkurs wiedzy o Gdyni (historia, 
topografia, architektura, kultura, Gdynia 
w filmach). Termin zgłoszeń: do 20 listo-
pada mailowo: m.anuszek@gdynia.pl (Biuro 
Rady Miasta)

4. Gra miejska. Termin zgłoszeń: do 30 
listopada mailowo: bibliotekavilo@tlen.pl.

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

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

Ruszyły zgłoszenia do konkursu wiedzy o Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 26 (ul. Tatrzań-
ska 40) zaprasza szkoły podstawowe 
(klasy 0-VII) do udziału w XI Miejskim Kon-
kursie Piosenki i Poezji Patriotycznej, któ-
ry odbędzie się 9 listopada o godz. 9.00. 

Zgłoszenia do 7 listopada faxem: 58 661 
52 50 lub drogą e-mailową:ssp26gdynia@
wp.pl. Regulamin i karta zgłoszenia na www.
sp26gdynia.pl.

Konkurs Piosenki 
i Poezji Patriotycznej

W 550. rocznicę wydania tej ustawy 
Sejm RP ustanowił „Rok 2017 – Rokiem 
Wisły”. Z tej okazji Rada ds. Młodzieży 
Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni zor-
ganizowała dla dzieci i młodzieży szkół 
gdyńskich „Konkurs Wiedzy o Wiśle”.

Lauretami konkursu okazali się :
I miejsce – Marcin Lewicki z Zespołu 

Szkół Chłodniczych w Gdyni
II miejsce – Bartosz Pruński z Technikum 

Elektronicznego w Gdyni
III miejsce – Eryk Wroński z Technikum 

Hotelarsko-Gastronomicznego w Gdyni.
Zwyciężczynią konkursu o Wiśle ze szkół 

podstawowych okazała się Eliza Koszałka.
Gratulujemy.

Laureaci „Konkursu 
Wiedzy o Wiśle”We wrześniu 2016 roku Gdynia sko-

rzystała z zaproszenia konsorcjum reali-
zującego europejski projekt badawczy 
P2Endure do wzięcia w nim udziału jako 
stowarzyszony partner. Dzięki temu przej-
dzie metamorfozę budynek Przedszkola 
nr 16 znajdującego się przy ul. Jana 
z Kolna 29. 

Budynek przedszkola został wybudowany 
w 1965r. lecz do tej pory nie był termomo-
dernizowany. Brak izolacji daje się we znaki 
szczególnie w części administracyjnej. 

W trakcie projektu sam budynek poddany 
zostanie monitoringowi, dzięki czemu możli-
we będzie porównanie efektywności cieplnej 
oraz wilgotności. Zainstalowane zostaną 
odpowiednie czujniki mierzące temperaturę, 
wilgotność powietrza itp. Pierwszym etapem 
modernizacji jest ocieplenie i położenie 
warstwy przeciw wilgotnościowej w części 
podziemnej ścian. Ten etap finansowany jest 
z budżetu gminy. 

Następnie partner projektu czyli P.R.E. 

Fasada Sp. z o.o. zmodernizuje część 
nadziemną, nową innowacyjną metodą 
ocieplającą fasadę budynku. System ter-
momodernizacji zapewni lepszą charaktery-
stykę cieplną, obniżającą energochłonność 
budynku i zwiększającą komfort cieplny, 
większą odporność na zawilgocenie, a 
także niższy ślad węglowy co wpisuje się w 
technologie budownictwa zrównoważonego 
i ekologicznego.

W ramach projektu budynek przedszkola 
został zeskanowany w technologii 3D, dzięki 
czemu możliwe było stworzenie modelu 
BIM, ukazującego aktualny stan techniczny 
budynku. 

Projekt finansowany jest ze środków 
europejskich w ramach programu Horyzont 
2020, czyli programu finansowania badań 
naukowych i innowacji w tym związanych z 
tematami ukierunkowanymi na budownictwo 
o obniżonej energochłonności. 

Informacje o projekcie są dostępne na 
stronie www.p2endure-project.eu. 

Modernizacja elewacji Przedszkola nr 16 

Centrum Nauki Experyment (al. Zwy-
cięstwa 96/98) zaprasza młodzież w 
wieku 13-15 lat do udziału w wykładzie 
pt. „Tajemnice mózgu”, który odbędzie 
się w sobotę, 18 listopada w ramach 
pilotażowego programu Akademia Expe-
rymentu „13”+”. 

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., 
dlaczego kiedy śpimy, mózg pracuje pełną 
parą, skąd biorą się sny i dlaczego czasem 

widzimy rzeczy innymi niż są w rzeczywi-
stości. Równolegle z wykładem dla mło-
dzieży odbędzie się spotkanie dla rodziców 
studentów Akademii Experymentu „13+” pt. 
„Hakerzy umysłu. Mnemotechniki jako wy-
trychy do skutecznego uczenia się i lepszej 
koncentracji”. Koszt udziału w wykładach 
Akademii Experymentu „13+” wynosi 18 zł 
za dwie osoby (rodzica i nastolatka). 

Szczegóły na experyment.gdynia.pl. 

Trwają zapisy do Akademii Experymentu „13+”

Dyrektor Branżowej Szkoły nr 7 i XVI 
LO przy SOSW nr 2 (ul. Energetyków 13) 
zaprasza uczniów niepełnosprawnych 
klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz szkół 
gimnazjalnych 10 listopada o godz. 9.30 

na otwartą lekcję historii i języka polskie-
go w ramach Międzyszkolnego Turnieju 
Gier Planszowych Historycznych.

Informacje na stronie szkoły www.sosw-
2gdynia.pl oraz fb: SOSW 2.

Lekcja otwarta

Towarzystwo Polsko-Niemieckie 
w Gdyni zaprasza do głosowania na 
najlepsze zdjęcie w konkursie fotograficz-
nym pt. „Nawet mój pupil lubi niemiecki”.

Plebiscyt potrwa do 5 listopada na stronie: 
www.facebook.com/Towarzystwo-Polsko-
Niemieckie-w-Gdyni-1023164137743922. 

Stawką jest nagroda publiczności. 
Zdjęcia można zobaczyć również na 

stronie www.tpngdynia.pl/wydarzenia.html.

Konkurs fotograficzny – 
głosowanie publiczności
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Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-
trum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 
9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie 
osób chorujących na schizofrenię prowa-
dzone przez: psychologów, psychiatrę, 
pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni 
powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 
81 70 wewn. 43 lub 36.

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

morska 18) zaprasza na bezpłatne badania 
dla dzieci w wieku 1,5-5 lat. Szczegóły: tel. 
667 098 077.

***
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9) 

oferuje bezpłatną pomoc osobom z kręgu 
uzależnienia od alkoholu. Klub działa od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00, 
w soboty w godz. 12.00-19.00 i w niedzielę 
w godz. 9.00-18.00. 

Kontakt tel. 58 711 80 63.

***
Centrum Współpracy Młodzieży zapra-

sza osoby niepełnosprawne ruchowo oraz 
niewidome/słabowidzące do skorzystania z 
usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. 

Usługi są realizowane cały tydzień w 
godz. 8.00-22.00 na terenie Gdyni, Gdańska, 
Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i płatne 2 
zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Aby skorzystać z usług, wymagane jest 
zgłoszenie – więcej informacji: asystent@
cwm.org.pl lub 739 066 029.

***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że 

kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem. 
Spotkania AJ odbywają się w czwartki 
o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abs-
tynenta Krokus (ul. Traugutta 9). 

W 1. czwartek miesiąca mityng otwarty.
***

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,

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

Telefon zaufania: 517 836 076.
***

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
(ul. Gen. Maczka 1) zaprasza na spotkanie 
Grupy Wsparcia „Sami sobie” 31 paździer-
nika o godz. 17.30. Omawiane będą tematy 
związane z opieką nad osobą z otępieniem 
i chorobą Alzhaimera. Wstęp wolny.

***
Anonimowi Depresanci zapraszają 

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

Pomoc psychologa i psychiatry

Na zdrowie
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 (rejestra-
cja tel. 58 660 03 23, 608 045 554) i we wtorki 
w Przychodni NZOZ „Obłuże-Oksywie” (ul. 
Sucharskiego 2) (rejestracja tel. 608 045 
554).

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z o.o (ul. Armii Krajowej 
44) oferuje program profilaktyczny z zakresu 
mammografii dofinansowany z NFZ. 

Bezpłatne badanie przysługuje paniom 
(rocznik od 1948 do 1967), które nie miały 
mammografii przez ostatnie 24 miesiące. 
Programem nie są objęte kobiety ze zdia-
gnozowanym nowotworem piersi. 

Rejestracja tel. lub osobista od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-17.30. Kon-
takt tel. 58 781 18 29.

***
„Przychodnia Orłowo” (ul. Wrocławska 

54) zaprasza mieszkańców Gdyni w wieku 
45-55 lat na bezpłatne badania profilaktycz-
ne, mające na celu wczesne wykrywanie 
jaskry. Rejestracja tel. 058 664 88 99 lub 
664 88 97. 

Badania finansowane przez miasto.
***

Centrum Zdrowia i Urody w Chyloni 
(ul. Chylońska 150) zaprasza na bezpłatne 
badania stóp u dzieci i dorosłych.

Rejestracja telefoniczna: 508 648 584.
***

Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. 
Pomorska 18) prowadzi zapisy do 6-mie-
sięcznego bezpłatnego projektu terapeutycz-

no-przedszkolnego dla dzieci ze spektrum 
autyzmu (w wieku 2,5 -3,5 roku). 

Więcej informacji pod nr. tel. 667 098 077.
***

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej (ul. Powstania Stycz-
niowego 9b) zaprasza 28 października na 
Akcję Szczepień dla osób podróżujących. 
Szczepienia będą prowadzone i realizowane 
w Punkcie Szczepień. 

Więcej informacji na stronach www.
ucmmit.gdynia.pl oraz na www.szczepienia.
gdynia.pl. 

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ (ul. Pułaskiego 4) zapra-
sza do programów:

1) refundowanych przez NFZ
– „Profilaktyka raka szyjki macicy” (etap 

podstawowy)
Badania wykonuje się co 36 miesięcy 

u kobiet w wieku 25-59 lat i co 12 miesięcy 
u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czyn-
nikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, 
przyjmujących leki immunosupresyjne, za-
każonych HPV (typem wysokiego ryzyka)).

Rejestracja osobista w gabinecie gineko-
logicznym lub tel. 58 711 61 15 lub 711 60 00

– „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego”
Mammografia (etap podstawowy)
Badania wykonuje się co 24 miesiące 

u kobiet urodzonych od 1948 do 1967 roku.
Badania przeprowadza się od poniedział-

ku do piątku (po wcześniejszej rejestracji). 
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
tel. pod nr. 58 711 60 42.

2) finansowane przez miasto
– „Wczesnego diagnozowania jaskry 

u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia 
schorzenia w wieku 45 – 55 lat”

Badania przeprowadza się w gabinecie 
okulistycznym.

Rejestracja w rejestracji przychodni lub 
tel. 58 711-60-00 w godz. 8.00-18.00, 

665 267 101 wtorek-piątek 7:30-14:00
– „Badania profilaktyczne w zakresie wy-

krywania choroby nowotworowej piersi u ko-
biet w wieku 40-49 lat, które nie wykonywały 
w ostatnich 12 miesiącach mammografii

Badania przeprowadza się w gabine-
cie mammograficznym w WSPL SP ZOZ 
Gdynia ul. Pułaskiego 4 (po wcześniejszej 
rejestracji).

Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
telefonicznie pod nr 58 711 60 42.

– badania profilaktyczne wczesnego 
wykrywania raka gruczołu krokowego u męż-
czyzn w wieku 50-70 lat.

Zakres usługi obejmuje: badanie labora-
toryjne PSA, wizytę i badanie przez lekarza 
urologa. 

Badania przeprowadza się w gabinecie 
urologicznym w przychodni przy ul. Gru-
dzińskiego 4.

Rejestracja osobista lub telefoniczna 
w rejestracji WSPL lub tel. 261 26 23 00 

*** 
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. (ul. Chwar-

znieńska 136/138) zaprasza pacjentów ze 
skierowaniem do lekarza specjalisty rehabi-
litacji (w ramach kontraktu z NFZ). 

Rejestracja tel. 58 624 03 21 lub 58 624 
15 50 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 
7.30-15.00, wtorki i czwartki w godz. 9.30-
17.00.

W dniach 12-13 października w Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu (ul. Kie-
lecka 7) odbędzie się I Pomorskie Forum 
Samopomocy Osób z Doświadczeniem 
Kryzysu Psychicznego dobre praktyki 
i przyszłość.

Na wydarzenie będą się składać otwar-
te i bezpłatne dla mieszkańców prelekcje 
i dyskusje.

Rejestracja na Forum: www.otwartebra-
my.org i www.epd.mopsgdynia.pl.

Forum realizowane w ramach kampanii 
społecznej „Odmień swoją głowę” na rzecz 
podniesienia świadomości na temat chorób 
i zaburzeń psychicznych.

Odmień swoją głowę 
„Siła. Hart ducha. Męskie decyzje” , to 

hasła tegorocznej akcji Fundacji „Gdyń-
ski Most Nadziei” w ramach kampanii 
społecznej „Odważni Wygrywają”. Listo-
pad tradycyjnie jest Międzynarodowym 
Miesiącem Walki z Męskim Rakiem.

Całomiesięczna akcja ma na celu uświa-
domienie mężczyznom i ich bliskim ważnej 
roli profilaktyki nowotoworowej. 

Organizatorzy akcji „Siła. Hart ducha. 
Męskie decyzje” zapraszają do udziału 
w listopadowych aktywnościach: trening  
sprawnościowy z żołnierzami JW Formoza, 
sparing z koszykarzami Asseco Gdynia, 
ćwiczenia z rugbystami Arki Gdynia oraz 
bezpłatne pomiary cukru i ciśnienia w CH 
Riviera (ul. Kazimierza Górskiego 2). 

W gdyńskich restauracjach panowie zamó-
wią „odważne dania”, a wykupując cegiełkę 
na rzecz wsparcia profilaktyki raka jądra, 
otrzymają limitowaną wersję kalendarza „ 
Odważni dla Odważnych”.

Kluczowymi działaniami w ramach listo-
pada pozostają bezpłatne badania USG 
jąder dla mężczyzn od 17. do 40. roku życia. 
Rejestracja mailowa poprzez stronę www.
odwazni.com. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy akcji „Siła. Hart ducha. 
Męskie decyzje” zapraszają do aktywnego 
udziału w listopadowych wydarzeniach. 

Szczegóły na www.odwazni.com oraz FB/
OdwazniWygrywaja. 

Współorganizatorem akcji „Siła. Hart 
ducha. Męskie decyzje” jest miasto.

„Siła. Hart ducha. Męskie decyzje”
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STRONA SENIORA

Kaszubska Fundacja Pomocy 
Potrzebującym zaprasza:

 – na wycieczkę Wilno-Troki-Gi-
życko-Augustów w dniach 23-26 
listopada,

– na pielgrzymki: 18 listopada 
– Gietrzwałd, Zielonka Pasłęcka 
i 8 grudnia – Obory, Skępe.

Zapisy tel. 885 031 956.
***

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 
26) zaprasza na wycieczki jedno-
dniowe: 4.11. – Ustka-Krzemienica, 
18.11. – Piaśnica-Krokowa-Puck
-Rzucewo. 

Informacje: tel. 661 136 056. Za-
pisy i wpłaty: pon.-piątek w godz. 
10.00-14.00.

Podróże

Wydarzenia kulturalne
Klub Marynarki Wojennej Riwiera 

(ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza 
29 października o godz. 12.00 
na Biesiadę Literacką z Moniką 
i Grzegorzem Wasowskimi, auto-
rami książki „Starsi Panowie Dwaj. 
Kompendium niewiedzy”.

Wstęp wolny.
***

YMCA w Gdyni (ul. Żeromskie-
go 26) zaprasza 27 października 
o godz. 16.00 na spotkanie z po-
dróżnikiem, artystą i astronomem 
(amatorem) Janem Krasickim, któ-
ry opowie o pieszych wędrówkach, 

a także zaprezentuje zdjęcia swoich 
prac (haft średniowieczny).

Wstęp wolny. 
***

Miejski Klub Seniora Chylonia 
(ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza 30 
października o godz. 14.00 na „Te-
rapię tańcem” przy muzyce na żywo. 
Wystąpi Józef Masiak. 

Mile widziane pomysłowe stroje w 
klimacie Halloween. 

Wstęp wolny.
31 października karaoke nie 

odbędzie się, a 1 i 2 listopada klub 
będzie nieczynny.  

Chór Dzwon Kaszubski rozpo-
czyna sezon jako chór mieszany. 
W repertuarze: utwory patriotycz-
ne, kaszubskie i religijne. 

Przesłuchania wstępne w każdy 

wtorek września o godz. 18.30 w 
salce parafialnej przy kościele św. 
Jana Chrzciciela (ul. Chylońska 
129).

Chór Dzwon Kaszubski zaprasza do współpracy
Po lsk i  Zw iązek  Emery tów 

(ul. Świętojańska 5-7) zaprasza na 
andrzejki 30 listopada w restauracji 
Tequila. Informacje i zapisy w siedzi-
bie lub tel. 58 621 84 25.

Czas na andrzejki

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

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

Porady polonistów
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza seniorów: 
– na bezpłatne zajęcia ruchowe w ramach Gdyńskiej Akademii Samo-

obrony Seniorów w każdą sobotę w godz. 11.00-13.00. 
Zajęcia odbywają się w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej (wejście od 

ul. 10 Lutego przy budynku dawnych PLO).
– w dniach 23 i 30 października o godz. 13.30 na bezpłatne zajęcia 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w ramach Gdyńskiej 
Akademii Samoobrony.

Warsztaty odbędą się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. 3 Maja 27-31). Warto na nie zabrać wygodną odzież.

Gdyńska Akademia Samoobrony Seniorów

Warsztaty i zajęcia edukacyjne
Centrum Aktywności Seniora 

(ul. 3 Maja 27-31) zaprasza do 
wspólnej nauki języka angielskie-
go w ramach unijnego programu 
„Kwalifikacje dla wszystkich”. 

Spotkania będą odbywać się w 
poniedziałek w godz. 17.30-19.30 
i w czwartek w godz. 14.05-15.50. 
Kurs obejmuje 120 h.

Ilość miejsc ograniczona. Szkole-
nie jest bezpłatne.

Zapisy w sekretariacie lub tel. 58 
661 55 38.

***
Fundacja Fly prowadzi zapisy 

na zajęcia ruchowe (dofinanso-
wane z budżetu miasta), warsztaty 
komputerowe oraz wykłady, zaję-
cia językowe, artystyczne i hobby-
styczne w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly 
(m.in. „Zdrowe oczy – gimnastyka 
dla oczu”, „Eko Lifting – odmładza-
jąca gimnastyka twarzy”, „Zajęcia 

teatralne – arteterapia”, „Jak dobrze 
wyglądać i zdrowo się czuć” oraz 
„Gimnastyka dla panów”). 

Zapisy w biurze  w dni robocze 
w godz. 9.00-19.00. Szczegóły na 
www.fundacjafly.pl lub tel. 693 996 
088.

***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) prowadzi zapisy do Gdyńskiej 
Akademii Srebrnego Wieku. 

Zapisy na I semestr roku akade-
mickiego 2017/2018 w sekretariacie 
Gdyńskiej Akademii Srebrnego 
Wieku w dni powszednie w godz. 
10.00-14.00. 

Szczegóły na stronie www.senio-
rzy.ymca.pl.

***
Kaszubska Fundacja Pomocy 

Potrzebującym przyjmuje zapisy 
na warsztaty dla seniorów „Tań-
cowała igła z nitką”. 

Zapisy tel. 885 031 956.

Seniorze, dbaj o formę
Gdyńskie Centrum Sportu za-

prasza wszystkich miłośników 
aktywnej formy spędzania wolne-
go czasu na bezpłatne zajęcia w 
ramach Gdyńskiego Poruszenia.

Aktywność fizyczna jest jednym 
z najważniejszych czynników, które 
decydują o naszym zdrowiu. Sys-
tematyczne ćwiczenia pozwalają 
opóźnić proces starzenia.

W ramach Gdyńskiego Porusze-
nia GCS przygotowało cztery rodza-
je zajęć sportowych skierowanych 
do seniorów: 

– w poniedziałki o godz. 11.30 
(hala lekkoatletyczna) – Fitness dla 
Seniora.

– we wtorki o godz. 15.00 (salka 
fitness) – Joga dla Seniora.

– w środy o godz. 10.00 (salka 
fitness) – Pilates dla Seniora.

– w soboty o godz. 10.30 (Salka 
Fitness) – Zumba dla Seniora.

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

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

lońska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.
pl, tel. 58 664 35 51. Biuro Rady czynne w 
środy i czwartki w godz.12.00-19.00. Dyżury 
radnych w czwartki w godz.17.00-18.00. W 3 
czwartek miesiąca dyżurują funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej. W I środę miesiąca 
w godz.18.00-19.00 dyżuruje radny miasta 
Michał Bełbot. W 2 czwartek miesiąca w 
godz.17.00-18.00 dyżuruje radna miasta 
Justyna Wróblewska.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

ZS nr 15, ul. Jowisza 60, e-mail: rada.
chwarzno@gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. 
Strona internetowa: www.gdynia-chwarz-
nowiczlino.info. 

Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 
15.30-20.00. W każdą środę dyżur radnego 
dzielnicy w godz. 17.00-18.00. W 1. i 2. śro-
dę 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: 8.11 – Stanisław Skłodowski. W 
1. środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 
dyżuruje radny miasta Michał Bełbot, w 2. 
środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 dyżuruje 
radna miasta Justyna Wróblewska. W 1. i 3. 
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują 
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W 
każdą środę w godz. 15.30-18.00 dyżur radcy 
prawnego – bezpłatne porady prawne. 

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 

33, tel. 58 629 85 66, e-mail: rada.dabro-
wa@gdynia.pl. Strona internetowa: www.
radadabrowa.pl i www.facebook.com/
radadabrowa. Dyżur zarządu odbywa się 
po uprzednim umówieniu telefonicznym lub 
mailowym.

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

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

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 

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

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, 

al. Marsz. Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.
kamiennagora@gdynia.pl, tel. 58 621 68 
80. Strona internetowa: www.gdynia-ka-
miennagora.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. Rewirowa Straży 
Miejskiej dyżuruje pod nr. tel. 661 600 572, a 
dzielnicowy pod nr. 691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 

(budynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 
629 24 13, e-mail rada.karwiny@gdynia.
pl. Strona internetowa www.karwiny.mia-
sto.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 dyżur pełnią 
przedstawiciele Straży Miejskiej. W 2. ponie-
działek miesiąca w godzinach 18.00-19.00 
dyżur pełni radna Hanna Mazur.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 

186, tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.lesz-
czynki@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  
czwartki w godz.17.00-18.00: 9.11 – Elżbieta 
Raykowska. 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.maly-
kack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona 
internetowa: www.malykack.miasto.gdy-
nia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki 
i środy w godz. 10.00-17.00. W każdy pierw-
szy wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżur pełnią radni miasta: Beata Szadziul 
i Sebastian Jędrzejewski oraz radni dziel-
nicy: 7.11 –  Anna Bączkowska.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 

14 (budynek RSM), e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady 
czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 
oraz w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. 
Radni dzielnicy pełnią dyżury w poniedziałki 
w godz. 18.00-19.00: 30.10 – Gerard Ba-
stian, 6.11 – Jan Gumiński. 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.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskie-

go 8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@
gdynia.pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.
oksywie.miasto.gdynia.pl. W pilnych spra-
wach kontakt z biurem Rady Miasta pod nr 
tel. 58 668 87 75 lub 76. 

***
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 dzielni-
cy pełnią dyżur w każdy czwartek w godz. 
17.00-18.00. Straż Miejska dyżuruje w ostatni 
czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00. 

Bezpłatne porady prawne udzielane są 
po wcześniejszym umówieniu (za pośrednic-
twem biura Rady Dzielnicy).

***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskie-

go 21 (budynek ZS nr 11), tel. 58 665 70 
64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. Biuro 
czynne: poniedziałek 13.00-20.00, czwartek 
11.00-18.00. Dyżury funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej i Policji – co 2. czwartek w godz. 
17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

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

***
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.12.00-
18.00, środy w godz.10.00-13.00, czwartki 
w godz. 12.00-17.00. 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. Sta-

rodworcowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58 
629 44 03, e-mail: rada.wielkikack@gdynia.
pl. Strona internetowa: www.gdynia-wiel-
kikack.info. 

Nowe godziny pracy biura: wtorek: 11.00-
19.00, środa 8.00-14.00. Radni dzielnicy 
dyżurują w każdy wtorek w godz. 17.30-18.30, 
radny miasta Stanisław Borski w ostatni 
wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00. 

***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczów-

ka, 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 środy i poniedziałki w godz. 
10.00-14.00. Dyżury radnych miasta: 1. wto-
rek 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 rewirowego 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 Rady 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 w siedzibie rady: 1. wtorek miesiąca 
w godz. 16.00-17.00 – Paweł Stolarczyk. 
W 2. wtorek miesiąca dyżur przedstawicieli 
Straży Miejskiej. 

W każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 
w siedzibie rady dzielnicy pracownicy Sto-
warzyszenia „Ovum” udzielają bezpłatnych 
porad prawnych. 

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksy-

miliana, ul. Legionów 67 (budynek Przy-
chodni 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.

Rady Dzielnic informują
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Akademia Piłkarska Gdynia prowadzi 
zapisy na treningi piłki nożnej  w grupach 
wiekowych: 2011/12, 2009/2010 oraz 
2006/2007/2008 dla chłopców i dziewcząt. 

Zajęcia odbywają się w hali lekkoatletycz-
nej Gdyńskiego Centrum Sportu (ul. Olim-
pijska) lub boiskach Gdyńskiego Centrum 
Sportu w piątki, w soboty i niedziele. 

Informacje i zapisy: Mirosław Zimny: 
telefon 501 643 089, mailowo: 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). Wymagany 
strój sportowy. 

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

Szkółka piłkarska Frajda Gdynia zapra-
sza dziewczynki i chłopców w wieku 5-12 
lat na treningi piłkarskie. 

Myślą przewodnią zajęć jest poprawa 
ogólnej sprawności fizycznej dzieci w opar-
ciu o piłkę nożną. 

Treningi odbywają się w soboty, w hali 
piłkarskiej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni i 
są prowadzone przez pedagoga, trenera z 
licencją UEFA „C”.

Kontakt pod numerem tel. 530 338 331 
lub email: przyborinho@gmail.com

Więcej informacji na stronie: www.fraj-
dagdynia.pl.

***
Łucznictwo UKS Morświn ogłasza zapisy 

chętnych do uprawiania łucznictwa (dzieci od 
lat 12,młodzież oraz dorosłych). 

Informacje pod nr 601 612 142 lub 
w dniach treningów (poniedziałki i środy 
w godz. 19.00-21.00) przy ul. Olimpijskiej 
(hala przy stadionie miejskim).

***
UKS Dwójka przy Zespole Szkół Ogól-

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

– piłka siatkowa: wtorek 16.05-17.30, 
czwartek 16.05-17.30 – sala gimnastyczna.

– piłka koszykowa: poniedziałek 15.20-
16.50, środa 15.20-16.50,

– fitness: czwartek 15.20-16.05, czwartek 
16.05-16.50 (salka fitness),

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

***
Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica 

SP 39 Gdynia prowadzi zapisy dzieci od 
5. roku życia, młodzieży oraz dorosłych do 
grup: nauki pływania, doskonalenia technik 
pływackich, nauki pływania w płetwach, 
nauka nurkowania. 

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

Zapisy sportowe

Bilety na mecz Polska – Dania już w sprzedaży
18 października rozpoczęła się sprze-

daż biletów na mecz eliminacji Mistrzostw 
Europy UEFA EURO U21 2019 Polska 
– Dania, który zostanie rozegrany 14 li-
stopada w Gdyni.

Dla Biało-Czerwonych eliminacje do 
Mistrzostw Europy UEFA EURO U21, które 
w 2019 roku odbędą się we Włoszech i San 
Marino, rozpoczęły się 1 września od wyjaz-
dowego meczu z Gruzją. Polacy pokonali 
Gruzinów w Gori 3:0. W kolejnych dwóch 
spotkaniach, na początku  października, 
podopieczni trenera Czesława Michnie-

wicza zmierzyli się z Finlandią (3:3) i Litwą 
(2:0). Do końca roku Polacy zagrają jeszcze 
z Wyspami Owczymi na wyjeździe oraz z 
Danią w Gdyni. 

Mecz na Stadionie Miejskim przy ul. Olim-
pijskiej rozegrany zostanie 14 listopada o 
godz. 18.00.

Bilety w cenie 15 zł (II kategoria) i 20 zł (I 
kategoria) będzie można nabyć przez portal 
„Łączy Nas Piłka” pod adresem: www.bilety.
laczynaspilka.pl. 

Do zakupu nie jest wymagana Karta 
Kibica Reprezentacji Polski.

W każdą środę można wziąć udział 
w Cyklicznym Biegu Śledzia. Start o godz. 
19.30 w okolicach bulwaru. 

Bieg jest rozgrywany na dystansie 10 
km. Start zlokalizowano przy parkingu vis 
a vis Klubu Oficerskiego, oraz niedaleko 
restauracji Del Mar. 

To dobra trasa dla biegaczy chcących 
potrenować na płaskim terenie przed week-
endowymi zawodami sportowymi.

Szczegółowe informacje i kontakt: cy-
kliczny.bieg.sledzia@gmail.com, tel. 503 813 
979. Zapisy na stronie www.elektroniczne-
zapisy.pl albo w dniu zawodów na miejscu. 

Uczestnictwo bez opłaty startowej. 

Cykliczny Bieg Śledzia

Klub Alpat Gdynia, Gdyńskie Centrum 
Sportu oraz ZS nr 15 zapraszają dziew-
częta i chłopców na XII cykl ogólnodo-
stępnych turniejów minisiatkówki Alpat 
Volley.

Turnieje przeznaczone są dla dzieci uro-
dzonych w 2005 roku i młodszych. Każde 
dziecko rywalizuje w grupach o podobnym 
poziomie sportowym,  zdobywając punkty do 
indywidualnego rankingu. W zależności od 
umiejętności rozgrywane są mecze singlowe 
lub w dwójkach.

Turnieje rozgrywane są w soboty i nie-

dziele o godz. 9.00 w następujących termi-
nach: 4, 5, 11 i 12 listopada oraz 9 grudnia 
w Zespole Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60). 

Wszyscy uczestnicy otrzymają oko-
licznościowe koszulki i medale, a najlepsi 
zawodnicy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych i klasyfikacji generalnej zostaną 
nagrodzeni pucharami, medalami oraz na-
grodami rzeczowymi.

Dla dzieci z gdyńskich szkół udział w 
turniejach jest bezpłatny.

Szczegóły i zapisy: www.siatkowka.alpat.
com.pl.

Zagraj w turnieju minisiatkówki, sprawdź się

Gdyńskie Centrum Sportu zaprasza 
przyszłe mamy na bezpłatne zajęcia w 
ramach Gdyńskiego Poruszenia.

Spotkania odbywają się we wtorki, o godz. 
17.30 w salce fitness na terenie Gdyńskiego 
Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9. 

W jesiennym programie Gdyńskiego 
Poruszenia dla kobiet w ciąży znajdują się 
ćwiczenia rozciągające i wzmacniające 
mięśnie, których celem jest przygotowanie 
ciała do porodu oraz umożliwienie szybkiego 
powrotu do formy. 

Zajęcia nawiązują do standardowych 
programów fitness, jednak znacząco różnią 
się stopniem zintensyfikowania – są ła-
godniejsze, przystosowane do możliwości 
przyszłych mam.

Kobiety chcące uczestniczyć w spotka-
niach są zobligowane do odbycia konsultacji 
z lekarzem prowadzącym ciążę i okazania 
stosownego zaświadczenia o braku przeciw-
wskazań do udziału w zajęciach ruchowych.

Więcej informacji na stronie: www.gdy-
niasport.pl.

Gdyńskie Poruszenie dla kobiet w ciąży

Pobiegnij w sztafecie 
ONICO Gdynia

25 października rozpoczęła się rejestra-
cja dla sztafet na Onico Gdynia Półmara-
ton. Trzyosobowa drużyna będzie miała 
do wspólnego pokonania dystans 21 km 
i 97 metrów. Onico Gdynia Półmaraton 
wystartuje w Gdyni 18 marca 2018 roku.

Na slotmarket.pl cały czas trwa regularna 
rejestracja na Onico Gdynia Półmaraton. 
Pierwsze 1500 pakietów jest do nabycia w 
cenie 79 złotych. Po wyczerpaniu się tej puli 
lub po 31 października cena pakietu wzrośnie 
do 89 złotych.

Więcej informacji można znaleźć na www.
gdyniapolmaraton.pl oraz www.facebook.
com/gdyniapolmaraton.

Mistrzostwa w tenisie 
stołowym dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 28 i UKS ,,Orlik” 
Gdynia wraz z ZNP i NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty zapraszają 28 
października o godz. 10.00 na XVII Mi-
strzostwa Gdyni Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Tenisie Stołowym.

Zawody odbędą się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53).

Turniej zostanie rozegrany w trzech ka-
tegoriach: kobiet, mężczyzn do 50 lat oraz 
mężczyzn powyżej 50 lat.

W zawodach może uczestniczyć każdy 
pracownik oświaty w Gdyni. Udział zgłaszać 
można na miejscu w dniu zawodów do godz. 
09.50. Więcej informacji oraz zapisy: Marek  
Ambrosiewicz (501 338-865) lub Dariusz 
Lunkowski (509 256 122).

Dyrektor Branżowej Szkoły nr 7 I stopnia i XVI LO przy SOSW nr 2 (ul. Energetyków 
13) zaprasza uczniów niepełnosprawnych klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz szkół 
gimnazjalnych 10 listopada 2017 o godz. 9.30 na otwartą lekcję historii i języka polskie-
go realizowaną w ramach Międzyszkolnego Turnieju Gier Planszowych Historycznych.

Informacje na stronie szkoły www.sosw2gdynia.pl oraz fb: SOSW 2.

Lekcja otwarta
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Prezydent  Miasta  Gdyni  
informuje o wywieszeniu w budynku Urzę-
du Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu 
nieruchomości zabudowanej garażami 
położonymi przy ul. Wójta Radtkego 24, 
działka nr 3154, Obręb 0026 Śródmieście 
wybudowanymi ze środków własnych najem-
ców przeznaczonych do oddania w użytko-
wanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie nr  6716/17/VII/P  Prezydenta 
Miasta Gdyni z 11.10.2017 r.
Wykaz wywieszono do 7.11.2017 roku. 

Dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 4 

(ul. Chwaszczyńska 26) 
zatrudni sprzątaczki w wymiarze 1/2 i 3/4 
etatu. Praca w godzinach popołudniowych.
Informacje pod nr tel. 58 629 12 69.

Wiadomości turystyczne
Kaszubskie Forum Kultury zaprasza 

28 października o godz.12.00 na spacer 
historyczno-krajoznawczy po Cisowej. 
Miejsce zbiórki: kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego (ul. Kcyńska). Spacer poprowadzi 
przewodnik PTTK Jerzy Kąkol.

***
Hufiec ZHP Gdynia zaprasza 27 paź-

dziernika w godz. 18.00-20.00 na spotka-
nie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych 
„Wyjdź w Świat”, które odbędzie się w Po-
morskim Parku Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98, sala Morska), 

poprowadzi Krzysztof Jaxa Kwiatkowski, 
od ponad 20 lat pracujący jako przewodnik 
klasy Nature Field Guide. 

Więcej na www.warsztatypodroznicze.pl.
***

Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza 
13 listopada o godz. 17.00 do Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (al. 
Marsz. Piłsudskiego 46, aula „O”, parter) na 
prelekcję prof. dr hab. Tadeusza Palmow-
skiego „Park Narodowy Canaima (Wenezu-
ela)”. Prelekcja ilustrowana przeźroczami. 
Wstęp wolny.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku 
Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń 
znajdującej się na III piętrze przy pok. 
340, wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni  położonej 
przy placu Górnośląskim o pow. 3602 m² 
przeznaczonej do wydzierżawienia na czas 
oznaczony – 5 lat (załącznik do zarządzenia 
nr 6747/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z 17.10.2017 r.) z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowej w zespole 
pasaży handlowych wraz z parkingami 
ogólnodostępnymi – nakłady Dzierżawcy. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 
23.10.2017 r. do 6.11.2017 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2016 roku, 
poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania 
prognoz oddziaływania na środowisko:
–  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście 
w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Mia-
sta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
16.11.2017 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz 
art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1496) zawiadamia, że 12.10.2017 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanej nazwie 
odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego – popełnionej w wydanej decyzji nr RAAII.6740.239.2017.HNB-408/rozbud. ulicy z 12.09.2017 r. o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński” na działkach nr: 37/1(37), 
39, 43/1(43), 47/1(47), 48/1(48), 49/1(49), 50, 81/1(81), 82/1(82), 96, 97/1(97), 98/1(98), 120/1(120), 121/1(121), 122/1(122), 123/1(123), 124/1(124), 
125/1(125), 126/1(126), 127/1(127), 128/1(128), 129/1(129), 130/2(130), 133/1(133), 139/1(139), 144/1(144), 145/1(145), 146/1(146), 150/1(150), 
151/1(151), 152, 153/1(153), 203/2(203), 203/3(203), 204/2(204), 204/3(204), 293, 294, 295, 298/1(298), 298/2(298), 299/1(299), 299/2(299), 322, 
329/1(329), 329/2(329), 340, 399, 400, 401, 51, 52, 120/2(120), 129/2(129), 130/1(130), 133/2(133), 151/2(151), 153/2(153), 202, 203/1(203), 
204/1(204), 205, 37/2(37), 41, 7, 35, 43/2(43), 47/2(47), 48/2(48), 49/2(49), 76, 78, 80, 81/2(81), 82/2(82), 83, 97/2(97), 98/2(98), 110, 120/3(120), 
121/2(121), 122/2(122), 123/2(123), 124/2(124), 125/2(125), 126/2(126), 127/2(127), 128/2(128), 129/3(129), 130/3(130), 139/2(139), 144/2(144), 
146/2(146), 204/4(204), 327 obręb 0028 Witomino-Radiostacja: 75/1(75), 95/1(95), 97/1(97), 98, 99/2(99), 100/1(100), 111, 112, 113/1(113), 114, 
115/1(115), 133/1(133), 134/1(134), 135/1(135), 136/1(136), 310/1(310), 311/1(311), 312, 313/1(313), 316/2(316), 317/1(317), 320/1(320), 341/1(341), 
341/2(341), 515, 519/1(519), 519/2(519), 520, 521, 522/1(522), 522/2(522), 523, 524, 525/1(525), 525/2(525), 525/3(525), 527, 528, 568, 579/1(579), 
1059, 1061, 1124, 1125/2(1125), 1126/1(1126), 1127, 1128, 1129, 1130, 1132/1(1132), 1133, 1134, 1135/1(1135), 1137/1(1137), 95/2(95), 96, 97/2(97), 
99/1(99), 101/1(101), 102/1(102), 137/1(137), 138, 139, 161, 162/1(162), 162/2(162), 162/3(162), 210/1(210), 211/1(211), 215, 216, 217, 218/1(218), 
219, 220, 221, 222/1(222), 224, 225, 226, 227, 247, 265/1(265), 265/2(265), 267, 308/1(308), 309, 310/2(310), 310/3(310), 310/4(310), 316/1(316), 
320/2(320), 371/1(371), 377, 378/1(378), 378/2(378), 400/1(400), 401, 402/1(402), 403/2(403), 406, 407, 414, 416, 423/1(423), 423/2(423), 424, 425, 
465/1(465), 468/1(468), 468/2(468), 488, 489, 490/2(490), 491/1(491), 491/2(491), 512, 514, 580, 586, 735, 736, 738, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75/2(75), 94, 100/2(100), 113/2(113), 115/2(115), 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/2(133), 134/2(134), 
135/2(135), 136/2(136), 137/2(137), 210/2(210), 211/2(211), 212, 213, 218/2(218), 222/2(222), 228, 248, 249, 291, 308/2(308), 311/2(311), 313/2(313), 
317/2(317), 342, 371/2(371), 376, 398, 400/2(400), 402/2(402), 404, 405, 408, 426, 465/2(465), 490/1(490), 492, 498, 513, 516, 577, 579/2(579), 
737, 740, 1056, 1058, 1126/2(1126), 1132/2(1132), 1135/2(1135), 1136, 1137/2(1137), 1151 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka.
W nawiasach podano numery działek przed podziałem
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzę-
du Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w 
terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art.11f ust. 3 ustawy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni specjalistę ds. administracji w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji pod nr 58 625 40 25 w.16 lub e-mail: dyrektor@sp6.gdynia.pl
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Ważne telefony

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

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

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

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

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

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze 
przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej 
w Gdyni przy ul. Miętowej (część działek nr 1235, nr 1236 i nr 1273 obręb Dąbrowa o powierzchni 
łącznej 517 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem 
na działki przydomowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 
nr 6719/17/VII/P z dnia 11.10.2017 roku. Wykaz wywieszono od 16.10.2017 r. na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku  Urzędu  Miasta  Gdyni  na  tablicy ogłoszeń  znajdującej 
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii (działka nr 3030 obręb Wielki Kack o powierzchni 
862 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na 
działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 
6677/15/VII/P z 3.10.2017 roku. Wykaz wywieszono od 9.10.2017 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta  Gdyni 
informuje, że o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 – na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieru-
chomości o powierzchni  10 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 
przy ul. Frezerów – stanowiącej część działki nr 845 obręb 0020 Obłuże – przeznaczonej do wy-
dzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: miejsce postojowe. Wykaz 
stanowi załącznik do Zarządzenia nr  6699/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.10.2017 r. 
Wykazy wywieszono na okres 21 dni:  od 17.10.2017 r. do 7.11.2017 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nie-
ruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Obłuże przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonej jako działka nr 
134/2 o powierzchni 2470 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00117740/0 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz  stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6746/17/VII/P z dnia 
17.10.2017r., wywieszony został na okres 18.10.2017r. do 8.11.2017 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 
poszukuje trzech pracowników na stanowisko: pomoc kuchenna wymiar etatu 0,75. 
CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: zs9cisowa@gmail.com.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu 
nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Obłuże przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonej jako 
działka nr 134/2 o powierzchni 2470 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00117740/0 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej  do sprzedaży w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

Akademia Głosów Tradycji zaprasza na 
spotkania spotkanie z tradycyjnymi pie-
śniami polskimi w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV 51). 

To grupa śpiewająca polski repertuar tra-
dycyjny, prowadzona przez Ewę Grochow-
ską. Pomysłodawczyniami i koordynator-
kami Akademii Głosów Tradycji są Olga 

Krasoń oraz Katarzyna Rosińska.
Spotkania odbywają się w pierwszą i trze-

cią środę miesiąca. Przyjść może każdy, bez 
względu na płeć, wiek, doświadczenie czy 
umiejętności.

Harmonogram spotkań znajduje się na 
stronie www. www.facebook.com/akademia-
glosowtradycji.

Dołącz do Akademii Głosów Tradycji
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