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2 listopada o godz. 19.00 w Kościele oo. Franciszkanów (ul. 
Ujejskiego 40) rozpoczną się XIX Tradycyjne Zaduszki Jazzowe.  

Występujący podczas Tradycyjnych Zaduszek Jazzowych to 
artyści uznani, stanowiący czołówkę polskiego jazzu i bluesa: 
Aleksandra Allen, Anthony Allen, Elizabeth Allen, Eduard Allen, 
Agnieszka Babicz, Leszek Dranicki, Przemek Dyakowski, Artur 
Jurek, Kuba Hajdun, Darek Herbasz, Janusz Kadyszewski, Jo-
anna Knitter, Maks Kreft, Kamil Mazur, Irek Wojtczak, Roman 
Ślefarski, Jan Rejnowicz, Jacek Siciarek i Konrad Żołnierek.

Muzycy poświęcają swój czas i dzielą się ze słuchaczami owocem 

swojego talentu, nie pobierając gaży. 
Chcą przede wszystkim upamiętnić zmarłych już kolegów i mi-

strzów różnych gatunków muzyki – jazzu, bluesa, rocka, reagge i 
innych.

Zaduszki jazzowe w Kościele oo. Franciszkanów cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gdyni. Wpisały się 
w kalendarz ważniejszych oczekiwanych dorocznych koncertów. 
Gromadzą wielopokoleniowe grono słuchaczy wypełniających po 
brzegi nawę kościoła.

Wstęp wolny.

XIX Zaduszki Jazzowe

Informator dla 
odwiedzających gdyńskie 
cmentarze

Szczegóły na str. 9-10 „Ratusza”.

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 Champion-
ships). 

To najważniejsze i najbardziej prestiżowe zawody tańca irlandz-
kiego 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, doświad-
czeni 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 wydarzenia.

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 Ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown oraz prezy-
dent Wojciech Szczurek. Organizatorem jest Fundacja Oderwij się 
oraz szkoła tańca irlandzkiego ISTA.

Więcej informacji: irishgdynia.com.

Taneczne święto w Gdynia Arenie

InvisoLite wkracza w ostatnią fazę realizacji
System o nazwie InvisoLite opraco-

wywany przez DK Energy Polska Sp. z 
o.o. wchodzi w ostatnią fazę rozwoju. 
to inteligentne narzędzie monitorujące 
zużycie energii.

We wrześniu planowane są szkolenia dla 
pracowników jednostek podległych gminie, 
którzy będą odpowiedzialni za wprowa-
dzanie wartości referencyjnych z faktur za 
wszystkie media w zarządzanych przez 
siebie budynkach. Osoby pracujące w apli-
kacji, tzw. operatorzy przejdą kompleksowe 
szkolenie, podczas którego nauczą się po-
prawnie przenosić dane z faktur do aplikacji, 
poznają działanie systemu oraz możliwości 
generowania kompleksowych raportów. 

Ideą systemu jest stworzenie prostej w 
użyciu, intuicyjnej i czytelnej bazy danych 
o szerokim zakresie możliwości przede 

wszystkim analiz i raportowania. Wizuali-
zacja wprowadzonych danych pomoże 
monitorować koszty dla około 450 budynków. 

Dzięki niemu Gdynia łatwiej wyznaczy 
kierunek osiągnięcia miana smart city, czyli 
miasta zarządzanego w sposób inteligent-
ny, efektywnego energetycznie i czystego. 
Osiągnięcie dużego stopnia efektywności 
energetycznej, ograniczenie zużycia ener-
gii i racjonalna jej konsumpcja przełoży się 
nie tylko na zwiększenie oszczędności w 
budżecie miejskim, ale także na zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do 
atmosfery, a przez to polepszenia powietrza 
w mieście.

Przewidywany czas wprowadzenia sys-
temu do użytkowania to 31 października.
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 Teatr Muzyczny czeka na projekt logo 
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.

Koncerty
Akcja Anima i Klub Ucho zapraszają 

1 października o godz. 19.00 na koncert 
charytatywny w ramach akcji „Głosy dla 
hospicjum”, organizowany na rzecz „Bursz-
tynowej Przystani”.

Wydarzenie będzie promowało płytę 
„Illinois Jacquet in Memoriam”, nagraną w 
Klubie Ucho oraz w katowickiej NOSPR w 
latach 2015-2016. Dziewięciu tenorzystów 
oddało hołd Illinois Jacquetowi.

Bilety dostępne w Salonie Muzycznym 
Puls (ul. Wójta Radtkego 47a).

***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 

60) zaprasza 4 października o godz. 18.00 
na koncert z cyklu Muzyczne Spotkania 
na Chwarznie.

Wystapią: Dominika Glapiak, Monika 
Sendrowska i Karolina Nowak.

Wstęp wolny.

Teatr Gdynia Główna zaprasza:
– 1 października o godz. 12.00 na 

„Wielkie Ciasto” inspirowane opowiada-
niem J.R.R Tolkiena „Kowal z Podlesia 
Większego”, scenariusz i reżyseria: Piotr 
Srebrowski. Uczta dla ciała i ducha dla 
wszystkich teatralnych łasuchów. 

Bilety: 20 zł.
– 8 października o godz. 12.00 na 

„Bajkę o księciu Pipo i jego czerwonym 
koniku” według Pierre’a Gripariego, reży-
seria: Ewa Ignaczak. Opowieść o przemie-
rzaniu świat a w poszukiwaniu prawdziwych 
rodziców. 

Bilety: 20 zł.
Szczegóły i repertuar na www.teatrgdy-

niaglowna.pl  i www.facebook.com/Teatr-
GdyniaGlowna.

Teatr Gdynia Główna 
zaprasza na Stację Bajek

Sobota 30 września upłynie pod zna-
kiem Festiwalu aTrakcje. Impreza jest ini-
cjatywą lokalnych środowisk twórczych, 
obejmuje bogaty program wydarzeń 
artystycznych, odbywających się w 7 
lokalizacjach w Śródmieściu. 

Podczas festiwalu odbędą się warsztaty 
tematyczne z różnych dziedzin sztuki. Odbę-
dą się wycieczki po mieście. Nie zabraknie 
też muzyki. Podczas festiwalu odbędzie 
się 5 koncertów, każdy w innej lokalizacji. 
Program spacerów, warsztatów, spotkań 
i koncertów znajduje się na stronie www.
festiwalatrakcje.pl.

Udział w wydarzeniach jest nieodpłatny.
Projekt finansowany jest ze środków 

miasta.

Festiwal aTrakcje

W 2018 roku Teatr Muzyczny w Gdyni 
(pl. Grunwaldzki 1) będzie obchodzić 
jubileusz 60-lecia istnienia. Pierwszą 
premierą roku jubileuszowego  będzie  
przebój  londyńskiego  West  Endu  z 1998 
roku – musical „Gorączka sobotniej 
nocy”,  na  podstawie kultowego filmu z 
1977 roku z piosenkami grupy Bee Gees 
i główną rolą Johna Travolty.

Film „Gorączka sobotniej nocy” trafił na 
ekrany prawie 40 lat temu – 14 grudnia 
1977 roku.

Teatr Muzyczny w Gdyni zrealizuje ten 
musical we współpracy z Robert Stigwood 
Organisation Limited, na podstawie opowia-
dania Nika Cohna, w adaptacji scenicznej 

Roberta Stigwooda i we współpracy z Bil-
lem Oakesem.

Musical wyreżyseruje Tomasz Dutkie-
wicz, tekst przetłumaczy Daniel Wyszo-
grodzki, a scenografię przygotuje Wojciech 
Stefaniak.  Próby rozpoczną się w styczniu 
przyszłego roku.

Premiera została zaplanowana na 21 
kwietnia 2018 roku.

W Teatrze Muzycznym  w Gdyni obecnie 
trwa casting do głównych ról w tym kultowym 
musicalu. Frekwencja przekroczyła oczeki-
wania realizatorów spektaklu. Do castingu 
zgłosiło się 131 aktorów oraz 73 tancerzy. 
Casting prowadzi reżyser spektaklu Tomasz 
Dutkiewicz.

Dziesiątki kandydatów na gdyńskiego Travoltę

95 lat temu Sejm II Rzeczpospolitej 
podjął decyzję o budowie portu we wsi 
– o nic nikomu nie mówiącej nazwie Gdy-
nia. Jako miejsce „bardzo sposobne” do 
budowy portu wskazywał przed wiekami 
królowi Władysławowi IV hetman Stani-
sław Koniecpolski i inżynier królewski 
Jan Pleitner.

 23 września 1922 roku Sejm II RP zdecy-
dował: – Upoważnia się Rząd do poczynienia 
wszelkich niezbędnych zarządzeń celem 
wykonania budowy portu morskiego przy 
Gdyni na Pomorzu jako portu użyteczności 
publicznej. Decyzja, podjęta dziewięćdzie-
siąt pięć lat temu, u zarania narodzin II Rze-
czypospolitej, stała się wielkim symbolem 
odrodzonego państwa. 

Gdyński port powstał jako żywa wizytów-
ka ówczesnej Polski – jej potencjału ekono-
micznego i myśli technicznej. W ciągu kilku 
lat port gdyński był największym portem na 
Bałtyku i jednym z większych portów Euro-
py, wyprzedzając pod względem wielkości 

obrotów takie porty jak Kopenhaga, Brema, 
Amsterdam, Genua, Neapol i Triest. 

Z portem związana jest gdyńska tradycja 
i perspektywy na przyszłość. Bez portu nie 
byłoby tak szybkiego rozwoju Gdyni – miasta 
z morza i marzeń oraz przede wszystkim z... 
portu. Od samego początku związki miasta i 
portu były bardzo silne – oba organizmy na-
wzajem się przenikały. Obecnie, kiedy gmina 
Gdynia stała się akcjonariuszem portu, 
związki miasta i portu są jeszcze silniejsze. 
I co najważniejsze -gdyński port to obecnie 
jeden z największych pracodawców w Gdy-
ni – co piąty czynny zawodowo gdynianin 
pracuje w porcie lub w działających na jego 
terenie spółkach.

Port Gdynia zmienia swoje oblicze – to 
kontynuacja dzieła twórcy gdyńskiego portu 
inżyniera Tadeusza Wendy. Zmiany doko-
nywane w porcie są niemal równoznaczne 
z budową nowego Portu Gdynia. Wszędzie 
wkroczyła nowoczesność i to budowana we 
współpracy Morskiego Portu Gdynia S.A.

95. urodziny Portu Gdynia tuż-tuż…

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

Dziki to inteligentne zwierzęta, które 
doskonale poradzą sobie w lasach Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego otulającego 
miasto. Karmienie i wabienie to wstęp do 
problemów, jakie te uparte i ciekawskie stwo-
rzenia sprawiają w miesiącach jesienno-zi-
mowych mieszkańcom i służbom miejskim. 

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

Bądź odpowiedzialny – 
nie dokarmiaj dzików
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Właśnie rozpoczyna się nabór uzu-
pełniający do Komitetu Rewitalizacji. 
To specjalna grupa, która jeszcze w tym 
roku zacznie doradzać prezydentowi 
we wszelkich sprawach związanych 
z odnową gdyńskich dzielnic, ujętych 
w Gminnym Programem Rewitalizacji. Do 
udziału zaproszeni są mieszkańcy, a także 
przedstawiciele właścicieli i zarządców 
nieruchomości.

Do Komitetu Rewitalizacji dołączyć mogą 
jeszcze cztery osoby. Troje przedstawicieli 
mieszkańców, po jednym z rejonu ulicy Ry-
baków w Babich Dołach, dawnej wsi Oksy-

wie lub ul. Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, 
a także z zachodniej części dzielnicy Wito-
mina Radiostacji. Natomiast czwarta osoba 
powinna reprezentować właścicieli, użyt-
kowników wieczystych nieruchomości oraz 
podmioty zarządzające nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, 
w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych i towarzystw budownictwa 
społecznego. Opinie działaczy komitetu 
będą ważnym głosem w dyskusji na temat 
zmian w ramach gdyńskiej rewitalizacji. 

Mieszkańcy, by zgłosić swoją kandydatu-
rę, muszą zebrać podpisy poparcia 20 sąsia-

dów. Właściciele i zarządcy nieruchomości 
powinni zebrać pięć podpisów od innych 
przedstawicieli swojego środowiska. Ochot-
nicy powinni wypełnić również formularz 
zgłoszeniowy (dostępny w BIP pod linkiem 
www. http://gdynia.pl/bip/rewitalizacja oraz 
w Laboratorium Innowacji Społecznych), 
a następnie  komplet dokumentów złożyć 
osobiście lub wysłać pocztą do sekretariatu 
LIS (al. Zwycięstwa 96/98, (Pomorski Park 
Naukowo Technologiczny, budynek IV, I 
piętro, pok. nr 101). 

Formularze wraz z listami poparcia moż-
na składać do 13 listopada. 

Komitet Rewitalizacji czeka na zgłoszenia

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. 

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 
Albarna i Jamie Hewletta w 1998 roku, 
zadebiutowało minialbumem „Tommorow 

Comes Today”. Do szerokiej świadomości 
melomanów angielski zespół wdarł się ka-
wałkiem „Clint Eastwood”, który do dzisiaj 
bije rekordy popularności. Po drodze wir-
tualny 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.

XII edycja MTB Gdynia Maratonu za 
nami. Podczas dwudniowej rywalizacji 
w szranki w kilku kategoriach wiekowych 
i dystansach stanęło ponad 700 uczest-
ników. Najlepszy na koronnym dystansie 

60 km znów okazał się Bartosz Banach. 
Wśród pań pierwsza na podium zameldo-
wała się Aleksandra Zabrocka.

Szczegółowe wyniki wszystkich kategorii 
na www.gdyniasport.pl.

Żegnamy MTB Gdynia Maraton

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8) 
zapraszają 30 września w godz. 10.00-
15.00 na Charytatywny Festyn Jesienny, 
który odbędzie się na terenie szkoły. 

Dla uczestników wydarzenia przewi-
dziane są liczne atrakcje, m.in.: warsztaty 

makijażu, konkurencje sportowe, zajęcia 
plastyczne, występy taneczne, gry wielko-
formatowe oraz kawiarenka. 

Fundusze zebrane podczas aukcji chary-
tatywnej zostaną przeznaczone na pomoc 
dla jednej z gdańskich szkół, która ucierpiała 
w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Charytatywny Festyn Jesienny w SP 13

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy 
pok. 431, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do 
Zarządzenia nr 6619/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.09.2017r.) położonej w Gdyni przy 
ul. Pawiej, oznaczonej jako część działek nr 921 i 1005 obręb 0024 Pustki Cisowskie o pow. 35 
m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę 
przydomową. Wykaz wywieszono na tablicy na okres 21 dni od 21.09.2017 r. 
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Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
ogłasza 11. edycję ogólnopolskiego kon-
kursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgicz-
ną dla najlepszej sztuki przeznaczonej na 
scenę dramatyczną, napisanej po polsku 
przez żyjącego autora. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone 
utwory, które zostały napisane w okresie 12 
miesięcy przed terminem nadsyłania prac, 
który upływa 31 grudnia 2017 r. (decyduje 

data stempla pocztowego).
Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał 

konkursu odbędzie się w maju 2018 roku 
podczas 13. Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych R@Port. 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor 
sztuki lub osoba przez niego upoważniona, 
przesyłając jej wydruk w 3 egzemplarzach 
wraz z wersją elektroniczną (w formacie doc) 
na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombro-

wicza, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia z dopi-
skiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna.

Warunkiem dopuszczenia utworu do 
konkursu jest dołączenie podpisanego przez 
autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz 
regulamin konkursu znajdują się na www.
teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Wszelkie pytania należy kierować na 
adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl, 
produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna czeka

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. 

„Srebrny Śledź” czeka na zgłoszenia
Ideą konkursu jest docenienie i uka-

zanie szerszemu gronu najbardziej 
profesjonalnych gdyńskich organizacji 
pozarządowych, dostrzeżenie i docenie-
nie wybitnych osobowości oraz wyróż-
nienie nowych idei pojawiających się w 
gdyńskim III sektorze.       

W tym roku przyznawane będą 3 równo-
rzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej 
kategorii (inicjatywy, projekty, start upy, 

postaci czy też organizacje). Zgłaszać do 
konkursu można się poprzez wypełnienie for-
mularza i dostarczenie go pocztą tradycyjną 
bądź osobiście do Gdyńskiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31). 
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.10.2017r. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
dostępne są na www.gdyniapozarzadowa.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod-
czas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

Pozostałe nagrody 42. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych:

– Agnieszka Holland i Kasia Adamik 
otrzymały nagrodę za reżyserię „Pokotu”.

– Nagrodę za główną rolę męską w filmie 
„Cicha Noc” otrzymał Dawid Ogrodnik, a za 
główne role kobiece w filmie „Ptaki śpiewają 
w Kigali” wygrana jest podwójna – nagrody 
otrzymały Jowita Budnik i Eliane Umuhire.

– Nagrodę za scenariusz do filmu „Wieża. 
Jasny Dzień” otrzymała Jagoda Szelc.

– Nagrodę za dźwięk w filmie „Pomiędzy 
słowami” otrzymali Mirosław Makowski, 
Jan Schermer i Maciej Pawłowski.

– Katarzyna Leśniak otrzymała nagrodę 
za montaż filmu „Ptaki śpiewają w Kigali”.

– Lennert Hillege otrzymał nagrodę za 
zdjęcia do filmu „Pomiędzy słowami”.

– Marek Warszewski otrzymał nagrodę 
za scenografię do filmu „Najlepszy”.

– Najlepsza muzyka: Sandro Di Stefano 
do filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem”.

– Magdalenę Popławską doceniono za 
drugoplanową rolę kobiecą w „Ataku Pani-
ki”, a Łukasz Simlat otrzymał nagrodę za 
drugoplanową rolę męską w filmie „Amok”.

– Agata Culak otrzymała nagrodę za 
kostiumy do filmu „Zgoda”.

– Jury doceniło Janusza Kaleja za cha-
rakteryzację do filmu „Pokot”.

– Nagrodę za debiut reżyserski „Wieża. 
Jasny Dzień” otrzymała Jagoda Szelc. 

Laur za debiut aktorski powędrował do 
Kamili Kamińskiej za rolę w filmie „Najlep-
szy”. Aktorce pogratulował prezydent Woj-
ciech Szczurek wspólnie z Jowitą Budnik.

– Nagrodę w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych otrzymał Damian Kocur za 
film „Nic nowego pod słońcem”.

Gratulujemy.

Kiedy w przyszłym roku Dar Młodzieży 
wyruszy w podróż dookoła świata i zwolni 
miejsce przy Nabrzeżu Pomorskim, to 
uwielbiane przez mieszkańców i turystów 
wycieczkowce zacumują na jego miejscu. 
Takie posunięcie jest związane z rozbu-
dową portu.

To, że mniejsze wycieczkowce pojawią 
się przy Nabrzeżu Pomorskim, na pewno 
ucieszy tych mieszkańców i turystów, którym 
Nabrzeże Francuskie było nie po drodze. 
Statki pasażerskie będą na wyciągnięcie ręki 
i aparatu fotograficznego. 

W tym czasie gdyński port będzie pra-
cował na miano głębokowodnego. Zostanie 
wybudowana nowa obrotnica, a tor wodny 
zostanie pogłębiony. 

Dzięki inwestycji do gdyńskiego portu 
wpłyną statki o długości do 400 metrów. 
W latach 2018-2020 tor zostanie pogłębiony 
do 17 m i poszerzony do 280 m. 

W planach jest także przebudowa na-
brzeży przy Kanale Portowym, poszerzenie 
do ok. 140 m wejścia wewnętrznego portu 
oraz pogłębienie do 16 m akwenów wewnątrz 
portu. 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia pracuje 
również nad koncepcją Portu Zewnętrznego. 

W ramach prac miałby powstać terminal 
pasażerski i kontenerowy.

Złote Lwy dla debiutanta za „Cichą Noc” – cd. Małe wycieczkowce 
w Basenie Prezydenta
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Na terenie naszego miasta i Trójmiasta 
działają placówki, które pomogą bezdom-
nym i dzikim zwierzętom.

W zależności od tego, jakim zwierzętom 
potrzebna jest pomoc, należy kontaktować 
się z niżej wymienionymi podmiotami:

– Zwierzęta dzikie, w tym ptaki: Gabinet 
Weterynaryjny s.c. (ul. Rdestowa 6/2), tel. 58 
629 62 29, lek. wet. Dorota Kałkowska-Po-
zarzycka – tel. kom. 607 813 617 lub lek. 
wet. Michał Michalski  –  tel. kom. 502 569 
857, e-mail: gabinet@doktorzyvet.pl.

– Zwierzęta łowne: Gabinet Weteryna-
ryjny w Redzie (ul. Jaśminowa 11), lek. wet. 

Łukasz Małyszko – tel. kom. 790 777 233, 
e-mail: kontakt@wet-reda.pl

– Zwierzęta bezdomne: OTOZ Animals 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciap-
kowo” (ul. Małokacka 3a), tel. 58 622 25 52, 
tel. kom. 516 169 626. 

– Zdarzenia wszystkich wymienionych 
grup: Ekopatrol – jednostka Straży Miej-
skiej, która reaguje na wszelkie zgłoszenia 
dotyczące zwierząt żyjących w Gdyni. Bez-
płatny tel. alarmowy: 986 lub tel. 58 660 11 
83, e-mail: ekopatrol-sm@gdynia.pl. 

Pomogą zwierzętom

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. 

 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

Kajetan Wysokiński oraz Paweł Lemke 
są uczniami gdyńskiego Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2. To jednocześnie pomy-
słodawcy i organizatorzy charytatywnego 
koncertu na rzecz chorych koleżanki oraz 
kolegi ze szkolnej ławy. Bezinteresownie 
całe wakacje pracowali na to, aby koncert 
„Dwójka w rytmie serca” mógł się odbyć. 
I udało się. 

5 października w Gdynia Arenie (ul. 
Kazimierza Górskiego 8) wystąpią m.in. 
Czerwone Gitary, Oddział Zamknięty, 
Marcin Spenner, Adam Stachowiak czy 
zespół B.R.O., który pierwszy zgodził sie 

wystąpić w szczytnym celu.
– Niejednokrotnie organizowaliśmy akcje 

charytatywne, takie jak sprzedaż pączków, 
ciast czy koncerty wewnętrzne. Była to jed-
nak kropla w morzu potrzeb. Jako uczniowie 
chcieliśmy się porwać na coś dużego, co 
przyniosłoby konkretne pieniądze. Razem 
z Pawłem Lemke wpadliśmy na pomysł or-
ganizacji koncertu w Gdynia Arenie. Pomysł 
odważny, ale udało się – mówi Kajetan Wy-
sokiński, jeden z organizatorów koncertu.

Na potrzeby przedsięwzięcia udostęp-
niono salę w hali sportowo-widowiskowej, a 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek objął 

patronat nad koncertem. 
Udział w wydarzeniu zapowiedziało wiele 

gwiazd, m.in. Czerwone Gitary, Oddział 
Zamknięty, Marcin Spenner, Adam Sta-
chowiak, Gromee, B.R.O., Wena czy Leh.

Koncert odbędzie się 5 października 
(czwartek) o godz. 18.00 i potrwa do półno-
cy. Nie będzie to jednak wydarzenie na 100, 
200 czy 300 osób, a na prawie 4 tysiące. 
Tyle biletów można kupić w cenie od 50 do 
200 zł (VIP) w aplikacji Going, w sekreta-
riacie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 (ul. 
Wolności 22 B) oraz w gdyńskiej restauracji 
Śródmieście (ul. Mściwoja 9).

Licealiści z niezwykłą inicjatywą

Pociągi do portu pojadą alternatywną trasą
Lepsze połączenie kolejowe z gdyń-

skim portem dzięki nowym inwestycjom 
zapowiedział wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz Smoliński. W 
2023 roku ma zakończyć się moderniza-
cja linii kolejowej nr 201, łączącej Gdy-
nię z Bydgoszczą, warta niemal miliard 
złotych.

Linia kolejowa na odcinku Gdynia-Ko-
ścierzyna-Bydgoszcz zostanie zelektryfiko-
wana i poszerzona do dwóch torów. Łącznie 
zmodernizowanych zostanie ponad 150 km 
linii. Polskie Linie Kolejowe stworzą lepsze 
możliwości dla przewozu towarów ze Śląska 
do portu w Gdyni.

25 września przedstawiciele PKP Pol-

skich Linii Kolejowych S.A. i wykonawcy, 
spółki Egis Poland, podpisali umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
trzech odcinków: Kościerzyna-Gdynia (nr 
201), Somonino-Kartuzy (nr 214) i Glin-
cz-Kartuzy (nr 229). Wartość podpisanej 
umowy to prawie 16 mln zł netto.

Oprócz przekształcenia trasy w dwutoro-
wą, na odcinku Kościerzyna-Gdynia wymie-
nionych zostanie 88 rozjazdów. Pasażerowie 
zyskają łatwiejszy dostęp do kolei m.in. 
dzięki budowie i modernizacji 33 peronów. 

Perony będą wyższe, dłuższe i przysto-
sowane do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności. 
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Wystawy
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.

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 kaszubskiBezpłatne działania realizowane przez 
Fundację Gospodarczą w ramach projek-
tu ,,Pomorskie Miasteczko Zawodów”: 

– Podstawy edytora tekstu Word: 21 
września w godz. 9.00-13.00,

– Sprzedaż i obsługa klienta: 28-29 wrze-
śnia w godz. 9.00-13.00,

Wcześniejszego kontaktu w celu ustalenia 
terminu wymagają poradnictwo zawodowe 

(redagowanie CV i listów motywacyjnych, 
pomoc w przygotowaniu się do rozmowy 
kwalifikacyjnej) oraz doradztwo biznesowe.

Kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 
52, 58 622 60 17 lub osobisty w siedzibie 
fundacji (ul. Olimpijska 2, pokój 106). Pro-
jekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest 
dofinansowany ze środków miasta.

Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.

,,Pomorskie Miasteczko Zawodów” we wrześniu

Osobom pobierającym świadczenie 
wychowawcze w ramach rządowego 
programu „Rodzina 500+” przypominamy, 
że we wrześniu 2017 r. otrzymają ostatnią 
wypłatę świadczenia 500+ za upływający 
okres zasiłkowy. 

Aby otrzymywać wypłaty od 1 paź-
dziernika, powinny złożyć wniosek na 
okres świadczeniowy 2017/2018. 

Przyjmowanie wniosków 500+ będzie 
odbywało się w poniedziałki i czwartki w 
godz. 8.30-18.00 oraz wtorki, środy i piątki 
w godz. 8.30-15.30. 

Wnioski można składać wyłącznie w 
Wydziale Spraw Społecznych (ul. 10 Lute-
go 24, pok. 206). W przypadku pobierania 
świadczenia na pierwsze dziecko, tj. z 

uwzględnieniem kryterium dochodowego 
(800 zł netto na osobę, a 1 200 zł, gdy w ro-
dzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), 
rokiem bazowym do wyliczenia dochodu 
rodziny będzie 2016. 

W przypadku zmian w sytuacji zawodowej 
w roku 2016 lub 2017 należy przygotować 
PIT-11 za rok 2016 i świadectwa pracy. 

W przypadku podjęcia nowej pracy w 
2017r. należy dostarczyć zaświadczenie od 
pracodawcy o wys. dochodu „netto” za drugi 
przepracowany miesiąc. 

Informacje dotyczące daty rozpatrzenia 
wniosku lub aktualnego statusu sprawy 
będzie można uzyskać jedynie osobiście. 

Te informacje nie będą udzielane tele-
fonicznie.

500+ – złóż wniosek przy ul. 10 Lutego 24

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! Trwa kolejna 
edycja cieszących się zainteresowaniem 
warsztatów genealogicznych pt. „Łączy-
my historie”.

Akta chrztów, małżeństw i zgonów, listy 
pasażerów-emigrantów, którzy transatlan-
tykami podróżowali z Europy na inne kon-
tynenty, dokumenty związane z ubieganiem 
się o obywatelstwo w nowym kraju, spisy 
ludności – to przykłady niektórych dokumen-

tów wykorzystywanych w poszukiwaniach 
genealogicznych, a dostęp do nich jest dziś 
o wiele łatwiejszy niż wcześniej. 

Warsztaty prowadzone w Muzeum Emi-
gracji pomogą w dotarciu do tych cennych 
zasobów oraz nauczą, jak z nich korzystać. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą we 
wtorki w godz. 17.30-19.30 w sali multime-
dialnej Muzeum Emigracji (ul. Polska 1). 

Obowiązują zapisy drogą mailową pod 
adresem warsztaty@muzeumemigracji.pl.  

Terminy warsztatów: 24 października, 7, 
14, 21, 28 listopada, 5 i 12 grudnia, zawsze 
o godz. 17.30.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Szczegóły na stronie www.polska1.pl. 

Muzeum Emigracji pomaga znaleźć przodków

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, przybliża-
jąc jej w przystępny sposób główne wątki wy-
stawy oraz asystować pojedynczym osobom, 
towarzysząc im podczas całej wizyty i po-
zwalając 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.).

Muzeum Emigracji 
dostępne dla wszystkich
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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

Ogłoszenia Rad Dzielnic

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

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). 

– 4 listopada o godz. 10.00-18.00 do SP 
nr 47 (ul. Nagietkowa 73) na kolejny dzień z 
grami planszowymi. 

– 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.

Wszystkie aktywności są bezpłatne. 
Sfinansowano je z budżetu Rady Dzielnicy 
Dąbrowa. 

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 indywidual-
ne potrzeby uczestników. Czekają na nich 
spotkania m.in. z doradcami zawodowymi, 
psychologami, rehabilitantami lub specja-
listami, którzy np. pomogą uporządkować 
domowy budżet.

Nie możesz znaleźć pracy? Przyjdź do Pracowni

Bezpłatne szkolenia, sesje coachingo-
we 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 po-
morzanek borykających się ze znalezieniem 
satysfakcjonującej pracy.

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

Każda z uczestniczek weźmie udział w 
10 szkoleniach grupowych, które pozwolą 
lepiej funkcjonować na rynku pracy (np. 
przygotowywanie dokumentów aplikacyj-

nych, 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. Zainte-
resowane panie powinny wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, na podstawie którego komisja 
rekrutacyjna 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 zakwalifiko-
wanych zostanie 15 uczestniczek.

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

Pomorzanki wracają do pracy 

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do 
składania wniosków o przyznanie Nagro-
dy Prezydenta Miasta Gdyni wyróżniają-
cym się pracownikom gdyńskiej ochrony 
zdrowia z okazji Święta Patrona Ochrony 
Zdrowia – św. Łukasza. 

Szczegółowe kryteria i zasady przyzna-
wania nagród określa Regulamin Nagród 
Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników 
ochrony zdrowia. Regulamin oraz wzór 
wniosku są dostępne na stronie internetowej: 
www.gdynia.pl w zakładce: „Dla mieszkań-
ców – Zdrowie – Aktualności”.

Przyznanie nagrody może nastąpić na 
wniosek:

– organów zarządzających w podmiotach 
leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 
5, 9 ustawy o działalności leczniczej,

– Rady Dzielnicy,
– Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy 

Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta 

Miasta Gdyni na rok 2017 dla pracowników 
ochrony zdrowia należy składać w Wydziale 
Zdrowia Urzędu, ul. 10 Lutego 24 (V piętro, 
pok. 503), do 21.09.2017 r.

Nagroda Prezydenta dla pracowników 
ochrony zdrowia – czas na wnioski
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Informator dla odwiedzających gdyńskie cmentarze
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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”

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

VIII Międzyszkolny Konkurs Literacki 
„Czas szkoły, czas dojrzewania” został 
rozstrzygnięty. Laureatami zostali:

Kategoria komiks: I nagroda Magdalena 
Pitek (Gimn. nr 19),

Kategoria poezja: I nagroda: Kinga Prus 
(Gimn. nr 1), II nagroda: Dominika Hinca 
(Gimn. nr 19), III nagroda: Nadia Kowalew-
ska (SP nr 28).

Wyróżnienia drukiem: Stanisław Latu-
szek (SP nr 42), Julia Papierska (SP nr 42).

Kategoria proza: I nagroda: Martyna 
Czech (Gimn. nr 19), II nagroda: Marta 

Szczypińska (Gimn. nr 19), III nagroda: 
Aleksandra Lange (Gimn. nr 19).

Wyróżnienia drukiem: Oliwia Mohyła 
(ZS nr 13), Zbigniew Borek (Gimn. nr 19), 
Lilia Weber (SP nr 28), Marta Fijałkowska 
(ZS nr 13), Katarzyna Peplińska (Prywat-
ne Gimn. „Prymus” Kościerzyna), Mateusz 
Karnaszewski (SP nr 11), Wiktoria Kowa-
lik (Gimn. nr 1), Oliwia Puszczyńska (SP 
nr 11), Marta Słówko (SP nr 47), Milena 
Wieczorkiewicz (Gimn. nr 13), Wanesa Ry-
chłowska (Gimn. nr 13), Polina Kostecka 
(SP nr 23).

22 kwietnia w siedzibie Zespołu Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych w Gdy-
ni odbył się finał konkursu – „Praktykant 
w firmie symulacyjnej”.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń – 
komisja konkursowa wyłoniła 14-osobową 
grupę uczniów gdyńskich gimnazjów, która 
została zaproszona do odbycia praktyki w 

Firmie Symulacyjnej ZSAE. Uczestnicy roz-
wiązywali zadania dotyczące m.in. analizy 
sprzedaży, strategii promocji czy pozyski-
wania partnerów biznesowych. 

Pierwszą edycję konkursu wygrał Krzysz-
tof Klicki z Gimnazjum nr 24, II miejsce zajął 
Filip Cempa z Gimnazjum nr 23, a trzecie 
Angelika Rowińska z Gimnazjum nr 23. 

„Praktykant w firmie symulacyjnej” – wyniki

„Czas szkoły, czas dojrzewania” – znamy wyniki
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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.

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

„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”

Gdyńscy pracownicy 18 razy okrążyli Ziemię
Zakończyła się VI edycja konkursu 

„Do pracy jadę rowerem”, podczas której 
gdyńscy pracownicy pobili ubiegłoroczny 
rekord w ilości przejechanych kilome-
trów. 1529 osób z 255 firm „wykręciło” 
na rowerze ponad 730 000 km. To 18 razy 
więcej niż wynosi obwód Ziemi.

„Do pracy jadę rowerem” to konkurs, 
który zachęca pracowników do przejazdów 
jednośladem. W zamian za to uczestnicy na-
gradzani są darmowymi śniadaniami i innymi 
upominkami. Na koniec rywalizacji wybierani 
są zwycięzcy, którzy mają możliwość wy-

losowania jednej z 30 nagród pieniężnych 
o wartości 300 zł każda.

Zakończona VI edycja konkursu trwała 
od 3 kwietnia do 10 września. Udział w niej 
wzięło 1529 osób z 255 firm. Przez 24 tygo-
dnie pracownicy jako środek transportu w 
swojej podróży do lub z pracy wybrali rower 
prawie 1530 razy. W tym czasie przejechali 
ponad 730 000 km.

Wśród zwycięzców znalazły się takie 
firmy jak: PKP SKM w Trójmieście, przed 
której siedzibą powstał parking rowerowy 
„Gdynia Cisowa Rowerowa”, Crist S.A., 

której pracownicy wykonali ponad 6000 
przejazdów czy firma Tubes International 
Sp. z o.o. z liczbą prawie 200 przejazdów 
w przeliczeniu na pracownika. Imponują-
cym wynikiem może pochwalić się również 
Jednostka Wojskowa 3660 z liczbą ponad 
21 000 km czy Arlekin z liczbą 2300 km w 
przeliczeniu na pracownika. 

Natomiast firmą, która do wzięcia udziału 
w konkursie zmotywowała najwięcej rowe-
rzystów ze swoich szeregów, bo aż 44 osoby, 
jest DNV GL Poland.

Gratulujemy.

Irlandzkie centrum badawczo-rozwojowe w Gdyni
Irlandzka firma Benetel otworzyła swo-

je pierwsze międzynarodowe biuro oraz 
centrum działalności badawczo-rozwojo-
wej, wybierając lokalizację w gdyńskim 
Pomorskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym.

Firma Benetel z siedzibą w Dublinie od 
2001 roku jest jednym z pionierów w dziedzi-
nie tworzenia małych stacji bazowych LTE 
(ang. LTE small cells).

Benetel pracuje nad stworzeniem przeno-
śnej, ultramałej stacji bazowej LTE w często-
tliwościach dedykowanych bezpieczeństwu 
publicznemu, które mogą działać w samo-
chodach policyjnych, wozach strażackich 
i karetkach pogotowia. Rozwiązanie to 
może zapewnić sztabowi kryzysowemu 
stabilną sieć 4G, która umożliwi sprawną 
komunikację, uniezależnioną od panujących 
warunków, a także niewrażliwą na przecią-

żenia sieci.
W nadchodzących 18 miesiącach firma 

planuje powiększenie gdyńskiego zespołu 
i rozwój oddziału w kierunkach technologii 
4G oraz wczesnych innowacji z zakresu 
pre-5G. 

Poszukiwani będą przede wszystkim 
doświadczeni absolwenci elektrotechniki 
zainteresowani tworzeniem analogowych 
oraz cyfrowych urządzeń radiotechnicznych.
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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

Centrum Aktywności Seniora 
(ul. Maja 27-31) zaprasza wszyst-
kich  grających na instrumentach 
i śpiewających seniorów do two-
rzącego się zespołu muzycznego. 

Próby odbywają się w Centrum 

Aktywności Seniora (Klub Seniora 
Śródmieście, ul. 3 Maja 27-31), 
w  każdy czwartek od godz. 16.30.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Zgłoszenia telefoniczne do koor-

dynatora zespołu: 882 494 637.

Seniorze, zagraj i zaśpiewaj

Rada Dzielnicy Śródmieście za-
prasza 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 daw-
nych PLO).

– w dniach 23 i 30 października 
o godz. 13.30 na bezpłatne zajęcia 
udzielania pierwszej pomocy w na-
głych wypadkach w ramach Gdyń-
skiej Akademii Samoobrony.

Warsztaty odbędą się w Gdyń-
skim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych (ul. 3 Maja 27-31). Warto na 
nie zabrać wygodną odzież.

Gdyńska Akademia Samoobrony Seniorów

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.

Warsztaty i wykłady dla seniorów
Fundacja Adaptacja (ul. Chyloń-

ska 217) zaprasza mieszkańców 18 
maja o godz. 16.30 na spotkanie 
poświęcone polityce senioralnej. 

***
Kaszubskie Forum Kultury (al. 

Marsz. Piłsudskiego 18) zaprasza 17 
maja o godz. 11.00 na wykład UTW 
„Gdynia w historycznej odsłonie na 

tle dziejów Pomorza” z dr. Toma-
szem Rembalskim.

***
Fundacja Fly 2 czerwca rozpocz-

nie zapisy na zajęcia ruchowe w se-
mestrze zimowym, dofinansowane 
z budżetu miasta oraz warsztaty 
komputerowe. Szczegóły tel. 693 
996 088 i na www.fundacjafly.pl.

Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej (ul. Gen. Maczka 1) zaprasza  
na Finał XI Konkursu Poetyckiego 
19 maja o godz. 16.30. 

W programie: recytacja wierszy, 
„Koncert Muzyki Klasycznej” w wy-

konaniu uczniów Szkoły Muzycznej, 
ogłoszenie wyników i niespodzianka 
dla gości. 

Dodatkowych informacji udziela 
Barbara Kluk – organizatorka kon-
kursu, tel. 58 622 24 24.

Finał XI Konkursu Poetyckiego
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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 dy-
żury pełnią radni dzielnicy oraz radny miasta 
Kamil Góral, a także funkcjonariusz Policji 
i funkcjonariusz 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-chwar-
znowiczlino.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 dyżu-
ruje 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 dyżu-
rują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 
W każdą środę w godz. 15.30-18.00 dyżur 
radcy prawnego – bezpłatne porady prawne. 

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczliń-

ska 33, tel. 58 629 85 66, e-mail: rada.
dabrowa@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.
miasto.gdynia.pl. Biuro czynne w ponie-
działki w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki 
w godz. 9.00-14.00. Dyżury radnych w po-
niedziałki w godz. 18.00-19.00. W 1. ponie-
działek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżur 
pełnią przedstawiciele Straży Miejskiej. W 2. 
poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00-
19.00 dyżur pełni radna Hanna Mazur.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halic-

ka 8 (budynek SP nr 13), e-mail: rada.
malykack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. 
Strona internetowa: www.malykack.
miasto.gdynia.pl. Biuro Rady czynne 
w poniedziałki i środy w godz. 10.00-17.00. 
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta: Be-
ata Szadziul i Sebastian Jędrzejewski oraz 
radni dzielnicy: 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 
miesiąca w godz.18.00-19.00, Kamil Góral 
– 2. poniedziałek miesiąca w godz. 17.45-
18.45, Elżbieta Sierżęga – 3. poniedziałek 
miesiąca w godz.17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. 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-ma-
il: rada.orlowo@gdynia.pl, strona inter-
netowa: www.gdynia-orlowo.info i www.
facebook.com/radadzielnicyorlowo. 

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

Bezpłatne porady prawne udzielane są 
po wcześniejszym umówieniu (za pośred-
nictwem 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-

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

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkow-

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

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana 

z Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 
661 90 68, e-mail: rada.srodmiescie@
gdynia.pl. Strona internetowa www.
srodmiescie.miasto.gdynia.pl. oraz www.
facebook.com/Gdynia-Rada-Dzielnicy
-Śródmieście. Biuro Rady czynne we wtorki 
w godz.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-wielkikack.info. 

Nowe godziny pracy biura: wtorek: 11.00-
19.00, środa 8.00-14.00. Radni dzielnicy dy-
żurują 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 mia-
sta: 1. wtorek miesiąca w godz. 17.30-18.30 
– Joanna Zielińska, 2. wtorek miesiąca, 
w godz. 17.00-18.00 – Paweł Brutel. W 3. 
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
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 
Stowarzyszenia „Ovum” udzielają bezpłat-
nych porad prawnych. 

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Mak-

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

Rady Dzielnic informują
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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.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje 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 nieruchomości o powierzchni 
34 m2, będącej własnością Gminy Miasta 
Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej  
stanowiącej część dz. nr 973 oraz część 
dz. nr 975, obręb 0020 Obłuże – przezna-
czonej do wydzierżawienia na okres do 3 
lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: 
lokalizacja osłony pojemników do czaso-
wego selektywnego gromadzenia odpadów 
stałych. Wykaz stanowi załącznik do Zarzą-
dzenia nr 6755/17/VII/P Prezydenta Miasta 
Gdyni z 17.10.2017 r. Wykaz wywieszono 
przez okres 21 dni: od 20.10.2017 r. do 
10.11.2017 r. 

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.

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, 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. 

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 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 prowadzenie 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.

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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„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.

Podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw Gdańska zawodnicy trenera 
Przemysława Czokowa i Artura Ziniewi-
cza zdobyli 34 medale.

Najlepszym zawodnikiem w kategorii 
12 lat został Adam Zdybel, wskakując na 
1. miejsce w Polsce wśród młodzików. 2. 
miejsce w klasyfikacji generalnej OPEN zajął 
Szymon Leszega, a 3. Damian Partyka.

Oprócz wymienionych zawodników z za-

wodów z medalami wrócili: Wojtek Bobryk, 
Zosia Brodewicz, Piotr Błański, Damian 
Chorzelowski, Patryk Jończyk, Zuzia 
Kotlewska, Maja Kończak, Igor Mentel, 
Kinga Miłosz, Szymon Romaniec, Emilia 
Tofil, Michał Urbański.

Gratulujemy.
Szkolenie pływaków KS Delfin jest współ-

finansowane przez miasto.
Więcej na profilu FB Delfin Gdynia.

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.

Sukces pływaków Delfina

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
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7-8 października,
godz. 12.00-18.00

Sobota, godz. 19.00– Kino prosto z Toronto
Niedziela, godz. 19.00– Koncert SEEME

warsztaty | street art | koncert | kino | WSTĘP WOLNY

Z MONTREALU DO 
DWORCA MORSKIEGO


