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Gdyńska oświata na 5+
Podczas XXV Sesji Rady Miasta Gdyni, 

która odbyła się 26 października, przed-
stawiono sprawozdanie z realizacji zadań 
związanych z edukacją oraz dokonań 
gdyńskich uczniów za rok 2015/2016. 
Zarówno rozwój oświaty w mieście, jak 
i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 
oraz egzaminów gimnazjalnych i matural-
nych, utrzymują się w Gdyni na wysokim 
poziomie.

Wydatki na oświatę (łącznie z przedszko-
lami i inwestycjami) wyniosły w 2015 roku 
400 979 103 zł (o 19,6 mln zł więcej niż w 
2014 roku). Przewidywane wydatki w roku 
2016 to z kolei 408 405 481 zł. Wzrost na-
kładów staje się więc zauważalną tendencją. 
W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych 
było 4068 nauczycieli (w tym 2307 dyplomo-
wanych, tj. 58,93%).

Miasto nie zapomina również o potrze-
bach dzieci z niepełnosprawnościami, do-
stosowując dla nich warunki i formy edukacji. 

Szczegóły na str. 2 „Ratusza”.

Szczegóły i program uroczystości znajdują się na str. 3 „Ratusza”.

Powiatowy Urząd Pracy i Fundacja 
Gospodarcza zapraszają 17 listopada w 
godz. 10.00-14.00 na „Pomorski Dzień 
Przedsiębiorczości IDG”. 

Spotkania odbędą się w Gdyńskim Inku-
batorze Przedsiębiorczości (ul. Olimpijska 
2). Tegoroczne propozycje z pewnością 

zaciekawią każdego przyszłego i obecnego 
przedsiębiorcę. W programie przewidziano 
warsztaty „Jak założyć i prowadzić firmę” 
oraz „Jak napisać świetny biznesplan i po-
zyskać środki na rozwój swojej firmy”. 

Zapisy tel. 58 666 61 61 lub e-mail: re-
cepcja@fungo.com.pl 

„Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG”

Pod hasłem „Pokaż jak wygrywasz, 
gdy los rzuca Ci wyzwanie!” Fundacja 
„Gdyński Most Nadziei” po raz kolejny 
organizuje akcję profilaktyczną w ramach 
kampanii społecznej „Odważni Wygrywa-
ją – profilaktyka raka jądra”. 

Treningi sportowe z rugbystami, strażaka-
mi czy komandosami Jednostki Wojskowej 
Formoza-Stowarzyszenie KRS Formoza, 
odważne dania w gdyńskich restauracjach, 
dystans 10 km podczas Biegu Niepodległo-
ści czy ekskluzywny kalendarz „Odważne 
dla Odważnych”… To tylko część atrakcji 

przygotowanych w ramach listopadowych 
wydarzeń, których celem jest budowanie w 
mężczyznach świadomości, jak ważna jest 
profilaktyka i regularne męskie samoba-
danie. Rakiem jądra najbardziej zagrożeni 
są mężczyźni w wieku pomiędzy 17. a 35. 
rokiem życia. Wszystkich odważnych panów, 
w tym przedziale wiekowym, organizatorzy 
zapraszają na bezpłatne konsultacje i bada-
nia USG jąder.

Kalendarium wydarzeń oraz zapisy do-
stępne na www.odwazni.com oraz na FB/
odwazniwygrywaja.

Trzymaj z Odważnymi!

Szesnaście lat temu, 22 października 
2000 roku odeszła Franciszka Cegielska. 
Była pierwszą wybraną w demokratycznych 
prezydent Gdyni, co dało początek jej bły-
skotliwej karierze politycznej. Szybko stała 
się symbolem nowoczesnej i demokratycznej 
Gdyni. Miała w sobie ogromny entuzjazm i 
poczucie wolności, by tworzyć i budować 
gdyński samorząd i gdyńską społeczność.

Mawiała: „Nasze gdyńskie plany na 
przyszłość można ująć w trzech słowach: 
samorządność, dobrobyt i zdrowie.” I o takiej 
Gdyni marzyła i konsekwentnie realizowała 
plan budowy nowoczesnego miasta.

Więcej o sylwetce gdyńskiej prezydent na 
str. 2 „Ratusza”.

Franciszka Cegielska

Parkrun ma 5 lat!
Parkrun Gdynia jest bezpłatnym bie-

giem z pomiarem czasu, organizowanym 
regularnie w każdą sobotę o godz. 9.00 na 
Bulwarze Nadmorskim.

15 października inicjatywa obchodziła 
swoje 5. urodziny. 
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Zbiórka krwi
Klub Honorowych Dawców Krwi 

przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 
w poniedziałek 3 października, w godz. 
9.00-13.00, ambulansową zbiórkę krwi 
pod hasłem „Pracownicy magistratu krew 
oddają – gdynian również zapraszają”.

Zbiórka odbędzie się na placu vis à vis 
UM Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

Gdynia zajęła drugie miejsce w Ran-
kingu Miast Otwartych, przygotowanym 
przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. 
Celem zestawienia jest wspieranie rozwo-
ju w Polsce inteligentnych, zrównoważo-
nych, angażujących i skoncentrowanych 
na potrzebach mieszkańców miast. Wrę-
czenie nagród odbyło się podczas konfe-
rencji „Miasto Plus. Forum Inteligentnych 
Miast i Nowoczesnych Technologii”.

Gdynia nieznacznie uległa Poznaniowi, 
który zwyciężył różnicą zaledwie 2,5 pkt. 
Podium uzupełnił Olsztyn. W pierwszej 
dziesiątce znalazły się także kolejno: Lublin, 
Rzeszów, Warszawa, Legnica, Bydgoszcz, 
Łódź, Bielsko-Biała i Toruń – to miasto było 
jednocześnie gospodarzem ogólnopolskiej 

konferencji Miasto Plus, podczas której od-
było się rozstrzygnięcie plebiscytu.

Na podstawie nadesłanych przez uczest-
ników ankiet, oceniana była strategia i 
działania Gdyni w trzech perspektywach: 
wykorzystania inteligentnych rozwiązań i 
technologii, tworzenia warunków dla zrówno-
ważonego rozwoju oraz otwartości na dialog 
i zapewnienie mieszkańcom partycypacji w 
procesach decyzyjnych. 

Nasze miasto zgłosiło między innymi 
Cyfrowy Urząd, dzięki któremu on-line moż-
na załatwić ponad 160 urzędowych spraw, 
elektroniczny system odbioru pojemników na 
odpady, Budżet Obywatelski, e-dziennik, czy 
wprowadzony w całym Trójmieście system 
TRISTAR. 

Drugą pozycję udało się także zająć dzię-
ki wysokim średnim wynikom sprawdzianu 
szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, 
czy dużej liczbie mieszkańców Gdyni korzy-
stających z komunikacji miejskiej. Nagrodę 
dla władz miasta odebrał wiceprezydent 
Bartosz Bartoszewicz.

Jak podkreślają organizatorzy, celem 
plebiscytu jest pokazanie najlepszych 
praktyk w kraju, w wykorzystywaniu nowo-
czesnych technologii na rzecz miast i ich 
mieszkańców. Forum było jednocześnie 
połączone z prezentacją dostępnych na 
rynku rozwiązań w takich dziedzinach jak: 
płatności mobilne, systemy transportowe, 
partycypacja społeczna, usługi finansowe, 
promocja turystyczna.

Za miesiąc ma rozpocząć się budowa 
dwóch gdyńskich przystanków Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej. W czwartek 
22 września podpisana została umowa z 
wykonawcą stacji Gdynia-Karwiny i Gdy-
nia-Stadion. Koszt inwestycji to 25,5 mln 
złotych. Planowany przez konsorcjum 
Budimex-Ferrovial Agroman termin za-
kończenia prac to lipiec przyszłego roku.

Przekazanie placu budowy ma nastąpić 
w ciągu tygodnia, pierwszych robotników 
zobaczymy przy pracach prawdopodobnie 
jeszcze w październiku. Jak zapowiada wy-
konawca, budowa nie będzie uciążliwa dla 
mieszkańców. Dwa przystanki stylistycznie 
będą przypominać te, które już są znane 
z istniejącej linii PKM. Oba będą miały po 
160 metrów długości. Zgodnie z umową 
wykonawca ma czas do 31 lipca 2017 roku.

Technologiczną nowinką, niestosowaną 
do tej pory w Polsce, będzie tzw. splot to-
rowy, który powstanie w ramach budowy 
przystanku u zbiegu ulic Wielkopolskiej i 

Sopockiej. Rozwiązanie pozwoli pogodzić 
ruch pasażerski z przewozem ponadgaba-
rytowych towarów, które na linii kolejowej nr 
201 są bardzo częste. Dzięki dodatkowym 
torom, składy z dużymi towarami będą mogły 
minąć peron PKM w bezpiecznej odległo-
ści. Natomiast pociągi PKM przejadą bliżej 
krawędzi, umożliwiając pasażerom wygod-
niejsze oraz bezpieczniejsze wsiadanie i 
wysiadanie. Rozwiązanie to, kosztujące 2,5 
mln złotych, sfinansuje PKP PLK.

– Powstanie peronów, zarówno przy 
Stadionie Miejskim, jak i w szczególności 
tego przy ulicy Wielkopolskiej, przyczyni 
się do poprawy komfortu i skrócenia cza-
su podróżowania.Przystanek Karwiny dla 
mieszkańców tej dzielnicy, ale też Małego 
Kacka, Wielkiego Kacka oraz Dąbrowy, ma 
ogromne znaczenie. Wraz z planowanym 
w tym miejscu węzłem integracyjnym, 
finansowanym przez gdyński samorząd, 
zapewni on wygodny i szybki transport dużej 
liczbie osób – mówi wiceprezydent Gdyni 

ds. rozwoju Marek Stępa. – Podpisaną dziś 
umowę Gdynia wspiera kwotą 4,5 milionów 
złotych, do tego należy doliczyć przynajmniej 
20 milionów złotych na stworzenie węzła 
integracyjnego, obejmującego nowe przy-
stanki komunikacji miejskiej, parkingi typu 
park&ride, ścieżki rowerowe, czy bus pasy. 
Zatem inwestycje miasta w poprawę warun-
ków podróżowania w tym rejonie Gdyni na 
najbliższe lata są ogromne – dodaje.

– Powstanie gdyńskich przystanków to 
kolejny etap budowy PKM. Otwarcie połą-
czenia Wrzeszcza z lotniskiem nie zakończy-
ło inwestycji. Dziś rozpoczynamy jej kolejny 
etap, już myśląc o następnych. 

Są plany wydłużenia linii do północnych 
dzielnic Gdyni, a na pewno brakującym 
ogniwem jest też przystanek na Wzgórzu 
św. Maksymiliana. Jest to jednak niezwykle 
złożona inwestycja. Chciałbym aby została 
zrealizowana w tej perspektywie unijnej – 
zaznacza pomorski marszałek Mieczysław 
Struk.

Rusza budowa przystanków Karwiny i Stadion

2. miejsce Gdyni w rankingu nowoczesnych miast

Gospodarcze laury od Forbesa
Podczas odbywającego się we Wro-

cławiu VII Kongresu Regionów, Gdynia 
została wyróżniona w rankingu polskich 
Miast Atrakcyjnych dla Biznesu tygodni-
ka „Forbes”. Uplasowała się na drugim 
miejscu w kategorii dużych aglomeracji 
(między 150 a 300 tysięcy mieszkańców).

Gdynia, jako Miasto Atrakcyjne dla Bizne-
su, w zestawieniu dużych aglomeracji uległa 
tylko Rzeszowowi. 

Ranking wyróżnia polskie miasta, które 
najlepiej i najskuteczniej wspierają przed-
siębiorczych mieszkańców. Docenia te, które 
stwarzają najlepsze warunki do zakładania 
i prowadzenia własnego biznesu i dbają o 
rozwój lokalnego sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Zestawienie zostało sporządzone w 
oparciu o badania Centralnego Ośrodka 
Informacji Gospodarczej, w którym naj-
ważniejszy wskaźnik to przyrost liczby 
firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
Patronem rankingu jest miesięcznik Forbes.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
wziął udział w sesji plenarnej „Samorząd-
ność pod presją wyzwań przyszłości”. Jej 
gościem specjalnym był Minister ds. Roz-
woju Mateusz Morawiecki. 

Kongres Regionów odbywa się w dniach 
26-27 września we Wrocławiu. To doroczne 
spotkanie przedstawicieli biznesu, przedsię-
biorców i inwestorów z przedstawicielami 
samorządów. Jego dyrektorem programo-
wym jest dziennikarz Roman Młodkowski.

Jazz by the sea – zmiany!
Zaplanowany na 30 września koncert 

Matta Bianco z przyczyn niezależnych 
od Gdyńskiego Centrum Sportu i Gdynia 
Areny nie odbędzie się. 

Z kolei sobotni (1.10) koncert Petera Whi-
te’a został przeniesiony do Sali Koncertowej 
Portu Gdynia (ul. Rotterdamska 9).

72. rocznica wyzwolenia holenderskiego Axel z gdyńskim akcentem
W 1944 roku oddział żołnierzy z 1. 

Dywizji Pancernej Gen. St. Maczka z 
ppłk. Zdzisławem Szydłowskim na czele, 
wyzwolił holenderską miejscowość Axel 
spod niemieckiej okupacji. 

W 72. rocznicę wydarzeń w Axel, odbyła 
się uroczystość, w której, obok przedstawi-
cieli władz miasta, NATO, ambasady RP w 
Hadze, uczestniczyli także przedstawiciele 
Gdyni oraz uczniowie Zespołu Szkół Pla-
stycznych w Gdyni. 

Uroczystości w Axel rozpoczęły się 
złożeniem kwiatów pod Polskim Krzyżem, 

upamiętniającym polskich bohaterów. 
Wyjątkowym akcentem obchodów 72. 

rocznicy wyzwolenia Axel było uroczyste od-
słonięcie pomnika ppłk. Zdzisława Szydłow-
skiego, według koncepcji Julii Patt z Zespo-
łu Szkół Plastycznych. Projekt artystki został 
wyłoniony w konkursie zorganizowanym 
przez stronę holenderską z myślą o uczniach 
gdyńskiej szkoły plastycznej. Minimalistycz-
ne formy wchodzące w skład koncepcji nie 
odciągają uwagi od tablic upamiętniających 
wyzwolenie miasta Axel oraz krótkiego opisu 
tych wydarzeń (w języku holenderskim i pol-

skim) na płaszczyźnie monumentu.
Uroczystości zakończyło składanie kwia-

tów w hołdzie poległym polskim żołnierzom 
spoczywającym na cmentarzu wojennym 
w Axel. Warto wspomnieć, że pamięć o 
polskich bohaterach wyzwalających wiele 
holenderskich miejscowości w czasie II 
wojny światowej jest nadal żywa i pozostaje 
w świadomości ich mieszkańców. 

O tamtych wydarzeniach przypominają 
nazwy ulic, pomniki, cmentarze wojskowe. W 
Axel spotkać można również wiele gdyńskich 
akcentów w tym Museum Gdynia.

Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój
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W ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości w dniach 10 i 11 
listopada Garnizon Gdynia przygotował 
szereg uroczystości z udziałem wojsko-
wej asysty honorowej.

Miejskie świętowanie rozpocznie się 10 
listopada ceremonią złożenia kwiatów pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego 
(godz. 17.00). Następnie, tradycyjnie już, 
odbędzie się w Gdyni Capstrzyk Niepodle-
głości z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej 

i Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej 
RP. Start o godz. 17.30 przy pomniku mar-
szałka Józefa Piłsudskiego na placu Wolnej 
Polski. Uroczysty przemarsz zakończy się na 
Skwerze Kościuszki (przy płycie Marynarza 
Polskiego).

Następnego dnia, już o godz. 8.00, w 
Porcie Wojennym zostanie podniesiona wiel-
ka gala banderowa na okrętach Marynarki 
Wojennej. Kolejnym etapem uroczystości 
będzie złożenie wiązanek pod pomnikiem 

głównym na Cmentarzu Marynarki Wojennej 
o godz. 9.00. 

Pół godziny później rozpocznie się uro-
czysta msza święta w intencji Ojczyzny w 
kościele garnizonowym przy ul. Śmidowicza. 
Kolejna taka msza odbędzie się o godz. 
10.00 w kolegiacie.

Ostatnim elementem wojskowych uro-
czystości będzie złożenie wiązanek kwiatów 
przy płycie pomnika Marynarza Polskiego 
(skwer Kościuszki) o godz. 13.00.

98. Gdyńskie Urodziny Niepodległej
Międzypokoleniowa Wielka Parada Niepodległości, na którą złoży się część artystyczno-historyczna pod hasłem „Wolność-

Niepodległość-Jedność” oraz część społeczna, Bieg Niepodległości, akcja Otwarte Muzea, warsztaty kotylionowe, projekcja 
filmowa – oto uroczyste obchody Dnia Niepodległości 11 listopada w Gdyni. 

***

11 listopada Gdynia tradycyjnie bardzo 
uroczyście świętuje rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
Gdyńskie Urodziny Niepodległej będą jak 
zawsze patriotyczne, wzruszające i zarazem 
radosne. 

Jednym z głównych akcentów gdyńskich 
obchodów jest Wielka Parada Niepodle-
głości. Rozpocznie się ona o godz. 12.00. 
Przejdzie tradycyjną – od czasów przedwo-
jennych – trasą od  ul. 10 Lutego aż pod płytę 
Marynarza Polskiego na skwerze Kościusz-
ki, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości 
z udziałem władz miejskich, dowództwa 
Marynarki Wojennej, delegacji organizacji 
społecznych.

Na bogaty program wydarzeń towarzy-
szących Paradzie złoży się prezentacja 
zabytkowych samochodów, pokaz filmowy 
i warsztaty.  W dniu 11 listopada zaprasza-
my także do otwartych muzeów – Muzeum 
Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum 
Marynarki Wojennej i ORP Błyskawica, 
które będzie można odwiedzić nieodpłatnie. 
Miłośników sportu zachęcamy do udziału w 
Biegu Niepodległości.

Program:
– godz. 10.00 – msza św. w gdyńskiej 

kolegiacie,
– godz. 10.00-14.00 – Warsztaty kotylio-

nowe w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 
30)

– godz. 12.00-13.00 – Wielka Parada 
Niepodległości – wymarsz z ulicy 10 Lutego

– godz. 13.00-14.00 – oficjalne uroczy-
stości na skwerze Kościuszki,

– godz. 13.00-16.00 – Prezentacja zabyt-
kowych pojazdów + strefa dla mieszkańca 
+ strefa gastronomiczna od godz. 12.00) na 
parkingu przy Gdynia Waterfront (ul. Jerzego 
Waszyngtona),

– godz. 15.00 – Bieg Niepodległości
– godz. 16.00 – Projekcja filmu „Mogiła 

nieznanego żołnierza” (reż. Ryszard Ordyń-

ski) w Gdyńskim Centrum Filmowym
Opis wydarzeń:

Wielka Parada Niepodległości
Śladem poprzednich edycji wydarzenia 

Wielka Parada Niepodległości zostanie 
podzielona na dwie części – artystyczną 
i społeczną. W drugiej części znajdą się 
szkoły, instytucje, organizacje społeczne 
oraz wszyscy ci, który nie podlegają wyre-
żyserowanym działaniom. Całość przemar-
szu będzie komentowana na żywo przez 
konferansjera Tomasza Podsiadłego, który 
przedstawi krótki rys historyczny, koncepcję 
parady oraz biorące w przemarszu grupy.

Zgłoszenia do udziału w paradzie przyj-
mowane są wyłącznie drogą elektroniczną 
do 4 listopada (włącznie) na adres: info@
paradagdynia.pl. Regulamin oraz formularz 
zgłoszenia znajdują się na www.paradag-
dynia.pl

Gdyński Kurier Niepodległej
Gazeta okolicznościowa będzie rozda-

wana w czasie parady jej uczestnikom oraz 
widzom przez gazeciarzy. Jej treść to naj-
ciekawsze wyimki historyczne oraz literackie 
dotyczące odzyskania niepodległości. 

Otwarte Muzea
11 listopada zapraszamy do nieod-

płatnego odwiedzenia gdyńskich muzeów 
– Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emi-
gracji, Muzeum Marynarki Wojennej, ORP 
Błyskawica (Muzeum Emigracji – czynne w 
godz.10.00-18.00, Muzeum Miasta Gdyni 
– czynne w godz. 10.00-17.00, Muzeum 
Marynarki Wojennej – czynne w godz. 
10.00-17.00, ORP Błyskawica – czynne od 
godz. 14.00).

Projekcja Filmowa w GCF
Gdyńskie Centrum Filmowe (pl. Grun-

waldzki 2) zaprasza na wyjątkową projek-
cję filmu „Mogiła nieznanego żołnierza” 
(reż. Ryszard Ordyński), 1927 r. (wersja 
zrekonstruowana cyfrowo z muzyką Rafała 
Rozmusa). Wyświetlony zostanie także 

wykład prof. Małgorzaty Hendrykowskiej 
dotyczący tego filmu. Projekcja rozpocznie 
się o godz. 16.00 w sali Goplana. Bilety 
w promocyjnej cenie: 10 zł. 

Warsztaty Kotylionowe
Zapraszamy wszystkich chętnych na 

warsztaty kotylionowe, podczas których 
wspólnie przygotujemy specjalne ozdoby 
niepodległościowe, niezbędne w tym wyjąt-
kowym dniu. Animatorki wprowadzą w tajniki 
wykonania własnoręcznych kotylionów, które 
pzypinamy tego dnia jako dowód naszej 
pamięci i patriotycznego zaangażowania. 
Wstęp wolny.

Bieg Niepodległości
Organizowany w ramach obchodów 

Święta Niepodległości Bieg Niepodległości 
z PKO Bankiem Polskim zwieńczy biegowy 
cykl PKO Grand Prix Gdyni. 

Więcej informacji – www.gdyniasport.pl
Szczegóły

Punkt informacyjny w CultureBox (ul. 
Świętojańska 30) będzie czynny w godz. 
10.00-16.00. Kontakt: info@paradagdynia.pl

Szczegóły: www.paradagdynia.pl
W dniach 10-11 listopada nastąpią zmia-

ny w organizacji ruchu. 10 listopada odbę-
dzie się Capstrzyk Niepodległości. W godz. 
16.10-18.45 wyłączone zostaną ulice: Bema 
(od al. Marsz. Piłsudskiego do ul. I Armii 
Wojska Polskiego), al. Marszałka Piłsudskie-
go (od ul. Legionów do ul Świętojańskiej), 
Świętojańska (od al. Marszałka Piłsudskiego 
do ul. 10 Lutego) i skwer Kościuszki (od ul. 
Świętojańskiej do ul. Waszyngtona).

11 listopada w związku z Gdyńską 
Paradą Niepodległości sukcesywnie będą 
zamykane ulice: Starowiejska (od 3 Maja 
do Dworcowej), Dworcowa, 10 Lutego, 
skwerem Kościuszki i Waszyngtona (do Św. 
Wojciecha). 11 listopada od godz. 6.00 
zamknięta będzie al. Jana Pawła II oraz 
skwer Kościuszki. 

Szczegóły na www.gdynia.pl.

Nauta świętuje 90. urodziny
90 lat temu, w październiku 1926 roku, 

Rada Miejska Gdyni przyjęła uchwałę o 
budowie przemysłu stoczniowego. Mo-
ment ten uznawany jest za symboliczną 
datę utworzenia Stoczni Remontowej 
Nauta, która świętuje właśnie 90-lecie 
swojego istnienia. 

W początkach swej działalności Nauta 
produkowała barki, holowniki, szalandy oraz 
jednostki pomocnicze, potrzebne do budowy 
portu w Gdyni. Pierwsze dziesięciolecie to 
okres burz i zawirowań w historii stoczni. 
Po przejęciu stoczni przez miasto wydzier-
żawiono nowe tereny, rozbudowano warsz-
taty i zwiększono zatrudnienie. Dyrekcja 
wynegocjowała także kontrakt na budowę 
pełnomorskiego statku stalowego. Koniec 
lat 30. zapowiadał się więc optymistycznie. 
Niestety, plany rozwoju zniweczył wybuch II 

wojny światowej. Budowę stoczni w Gdyni 
trzeba było zaczynać od zera.

Po wojnie na terenach należących dziś do 
Nauty działały trzy przedsiębiorstwa: Zakład 
Złomowania Wraków, Remontowa Obsługa 
Statków oraz Stocznia Rybacka. 

W 1976 r., w roku złotego jubileuszu 
stoczni, przywrócono jej przedwojenną na-
zwę – Nauta. Powrót stanowił nawiązanie do 
początków przemysłu okrętowego w Gdyni, 
a tym samym miał podtrzymać ciągłość 
historii gdyńskiego zakładu.

Kolejne dziesięciolecie przyniosło rozkwit 
przemysłu stoczniowego. Dobra koniunktura 
korzystnie wpłynęła na rozwój Nauty. Roz-
budowa infrastruktury w połączeniu z wpro-
wadzeniem nowych technologii i rozwojem 
zaplecza naukowego zapewniły Naucie silną 
pozycję w polskiej gospodarce morskiej. Już 

w początkach lat 80. ponad 60% produkcji 
pochodzącej z zakładu trafiało na eksport.

W obecnym kształcie Nauta działa od 
początku 1999 r., kiedy przedsiębiorstwo 
państwowe zostało przekształcone w spół-
kę akcyjną. Impulsem do dalszego rozwoju 
firmy była niewątpliwie przeprowadzka na 
tereny przy ul. Czechosłowackiej. W daw-
nym zakładzie przy ul. Waszyngtona Nauta 
miała ograniczone możliwości techniczne 
i powierzchniowe, przez co trafiały do niej 
jedynie mniejsze jednostki (do 100 m dłu-
gości). 

Dziś stocznia jest w stanie remontować 
największe jednostki wpływające na Bałtyk. 
Dotychczasowym rekordzistą był zbiorniko-
wiec wahadłowy MT Grena o długości ponad 
277 m i szerokości 46 m, remontowany pod 
koniec 2013 r.
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Teatr Gdynia Główna zaprasza

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

– 4 i 5 listopada o godz. 19.00 na jeden 
z największych przebojów ubiegłego 
sezonu – „Amadeusza” Petera Shaffe-
ra  w reżyserii Jacka Bały. Wciągająca 
i prawdziwa historia awangardowej muzyki, 
przebiegłej intrygi, wielkiej miłości i zazdro-
ści, która nie wybacza…

– 6  listopada o godz. 19.00 na komedię 
Yasminy Rezy „Bóg mordu” w reżyserii 
Tomasza Mana. Dwa małżeństwa, tysiąc 
słów, wojna charakterów i zaskakujący 

przebieg akcji. 
– 12 listopada o godz. 19.00 i 13 listo-

pada o godz. 17.00 na sztukę Aleksandra 
Fredry „Ożenić się nie mogę” w reżyserii 
Grzegorza Kempinsky’ego. Zaskakująco 
aktualna rzecz o tym, że głupota i próżność 
się nie starzeją. 

– 17 i 20 listopada o godz. 19.00 na 
spektakl „Sammy” Kena Hughes’a w re-
żyserii Andrzeja Mańkowskiego. Wielkie 
przeboje w brawurowym wykonaniu Doroty 
Lulki i Rafała Kowala.

Szczegóły: www.teatrgombrowiczaart.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim

Wieści z Centrum Kultury
Centrum Kultury (ul. Łowicka 51) 

zaprasza:
– 4 i 5 listopada o godz. 19.00 oraz 

6 listopada o godz. 17.00 na spektakl 
„Psiunio” w reż. Grzegorza Chrapkiewi-
cza. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. 
Czy może celowo uciec z domu, aby uświa-
domić właścicielom coś, czego sami nie 
są w stanie zauważyć? Występują: Marta 
Kalmus-Jankowska, Piotr Jankowski i 
Tomasz Sapryk.

Bilety: 35/30 zł. 
– 17 listopada o godz. 19.00 na spektakl 

„Umowa o arcydzieło” w reż. Magdaleny 
Bochan-Jachimek. 

Komedia o nieco pogubionych 30-latkach. 
Zaskakujący spektakl spod pióra Szymona 
Jachimka, zrealizowany przez Magdalenę 
Bochan-Jachimek i jej grupę warsztatową 
„W Kaczych Butach”. 

Bilety: 20 zł.
Centrum Kultury (ul. Łowicka 51), kasa 

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

Więcej informacji na: www.ckgdynia.pl.

Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 
zaprasza:

– 5 listopada o godz. 19.00 na spektakl 
„Von Bingen. Historia Prawdziwa” wg dra-
matu Sandry Szwarc. Sceniczna adaptacja 
tylko w TGG! Bilety: 30/35 zł.

– 6 listopada o godz. 12.00 na spektakl 
„Śpiąca Królewna” na podstawie baśni bra-
ci Grimm i Charlesa Perraulta w reż. Luby 
Zarembińskiej. Znana baśń o królewnie, na 
którą zła wiedźma rzuca urok. 

Bilety: 20 zł.
– 19 listopada o godz. 19.00 na „Pro-

dukt” Marka Ravenhille’a w reż. Michała 
Rzepki. Spektakl drażni krytykę i pobudza 
widownię. Bilety: 30/35 zł.

– 20 listopada o godz. 12.00  na spektakl 
dla dzieci „Juri” w reż. Piotra Srebrowskie-
go. Pełna ciekawości dziewczynka przeżywa 
fascynującą przygodę. Bilety: 20 zł.

Szczegóły: www.teatrgdyniaglowna.pl 
i www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna.

Gdyński oddział Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego zaprasza 10 listopada 
o godz. 17.00 do Kaszubskiego Forum 
Kultury (dawny Ośrodek Kultury Ka-
szubsko-Pomorskiej) przy al. Marsz. Pił-
sudskiego 18 na występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Gdynia”.

Koncert odbędzie się w ramach jubileuszu 
90-lecia Miasta Gdyni. Wstęp wolny.

***
Kawiarnia Caffe Anioł (ul. Kilińskiego 6) 

zaprasza:
– 5 listopada o godz. 19.00 na recital 

gitarowy ViNATi. Wstęp: 20 zł.
– 9 listopada o godz. 19.00 na koncert 

Mr. Spark (Jarosław Jaśkiewicz –  gitara, 
wokal). Wstęp: 10 zł.

– 12 listopada o godz. 19.00 na recital  
Grzegorza Paczkowskiego. Wstęp: 10zł.

– 13 listopada o godz. 17.00 na Wie-
czór Ballad i Romansów w wykonaniu 
Julii Vikman, Przemysława Popławskiego 
i Andreya Vasilyeva. Wstęp 20 zł. 

– 16 listopada o godz. 19.00 na wyda-
rzenie „Zawód. Poeta piosenki – Piotr 
Pieńkowski” w ramach gdyńskich spotkań 
z piosenką autorską. Wstęp wolny.

Rezerwacja miejsc osobiście w kawiarni 
bądź przez e-mail rezerwacja@caffeaniol.pl.

***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza 20 

listopada na Koktajl Artystyczny w Riwie-
rze. Koncert zespołu „Duet czyli Kwartet” 
rozpocznie się o godz. 17.00 w sali kolumno-
wej Klubu Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1). Wstęp wolny za okazaniem 
wejściówki (do odbioru od 14 listopada 
w godz. 12.00-15.00 w Klubie Marynarki 
Wojennej (pok 204, II piętro)).

Koncerty

5 listopada aktor Teatru Miejskiego, 
Piotr Michalski, mistrzowską kreacją 
bezwzględnego Salieriego w spektaklu 
„Amadeusz” świętować będzie jubileusz 
25-lecia pracy artystycznej. 

Piotr Michalski urodził się w 1967 roku 
w Gdyni. Jest absolwentem PWST we 
Wrocławiu. W latach 1991-1996 występo-
wał w Teatrze Kwadrat w Warszawie, tam 
też debiutował w podwójnej roli Reportera 
i Bobby’ego Franklina w „Mayday”. W 1997 
roku związał się z Teatrem Miejskim w Gdyni. 

Jest świetnym aktorem komediowym, 
o czym możemy przekonać się w „Dniu 
świra”, czy w „Ożenić się nie mogę”. Równie 
pewnie czuje się w rolach amantów i per-
fidnych drani. Bywa liryczny jak Gustaw w 
„Ślubach panieńskich”, tragiczny jak Salieri 
w „Amadeuszu”, dramatyczny jak Stanley 
w „Urodzinach Stanleya” czy Biff w „Śmierci 
komiwojażera”. Kreowani przez niego boha-
terowie nigdy nie są jednoznaczni. Na scenie 
Teatru Miejskiego możemy go zobaczyć jako 
Antyfolusa z Syrakuz w „Komedii omyłek”, 

Policjanta w „Być jak Krzysztof Krawczyk”, 
Antonio Salieriego w „Amadeuszu”, Morder-
cę w „Żółtej łodzi podwodnej”, Szigalewa 
w „Biesach”, Macieja w „Ożenić się nie 
mogę”, Piekielnego Piotrusia w „Jeszcze 
bardziej Zielonej Gęsi”, Tyrezjasza w „Anty-
gonie”, oraz w „Dniu świra” i w „Piaf”.

Jubilatowi, wspólnie z zespołem Teatru 
Miejskiego, życzymy niesłabnących sił 
twórczych, wielu nowych sukcesów arty-
stycznych, samorealizacji i zadowolenia 
z obranej drogi. 

Kwartalnik Bliza zaprasza 7 listopada 
o godz. 20.30 na pokaz specjalny filmu 
„Ukraińscy szeryfowie” Romana Bondar-
czuka – laureata trójmiejskiej edycji festi-
walu Millennium Docs Against Gravity. 

Film śledzi losy Wiktora i Wołodii, tragi-
komicznego duetu szeryfów, którzy działają 
w Starej Zburiewce na południu Ukrainy. 

Gościem spotkania będzie Mikołaj Trza-
ska, członek jury i twórca muzyki do filmu 
„Wołyń”. 

Projekcja odbędzie się w sali Warszawa 
Gdyńskiego Centrum Filmowego (pl. Grun-
waldzki 2). 

Wstęp: Kwartalnik Artystyczny Bliza do 
kupienia na miejscu w specjalnej cenie 10 zł.

„Ukraińscy szeryfowie” w GCF

Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Piotra Michalskiego

Blues Club (ul. Portowa 9) i Przystanek 
Wagabundy zapraszają 21 listopada na 
premierę albumu „Northern Diary”.

Album jest zbiorem piosenek zainspi-
rowanych północnym regionem Irlandii. 
Koncert w Blues Clubie w ramach spotkania 
Wagabundy będzie połączony z krótkimi 
opowiadaniami , impresjami podróżniczymi, 
będącymi wstępem do każdej z piosenek 
oraz tłem fotograficzno-filmowym. 

Szczegóły wydarzenia: www.facebook.
com/events/207783106317358.

„Northern Diary”

Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój
Port Gdynia aspiruje do miana dru-

giego w Polsce głębokowodnego portu 
kontenerowego. Taki cel został jedno-
znacznie określony w Strategii Rozwoju 
Portu Gdynia do 2027 roku. 

Zgodnie z tym założeniem trwa dostoso-
wywanie parametrów infrastruktury portu do 
prognozowanych wielkości i typów statków. 
Stawką jest możliwość przyjmowania w 
Gdyni największych statków kontenerowych, 
masowych i pasażerskich zawijających na 

Bałtyk.
Zaplanowano w tym celu złożony projekt 

inwestycyjny, dla którego Zarząd Portu 
ubiega się o dofinansowanie unijne. Projekt 
ten zakłada, iż najpierw powstanie znacznie 
większa Obrotnica nr 2, dla kontenerowców 
o długości do 400 m. O ile sama obrotnica 
jest inwestycją dedykowaną kontenerow-
com, to z efektów dalszych etapów tego 
złożonego przedsięwzięcia skorzystają 
także masowce.

Realizacja całości projektu za ok. 660 
mln zł brutto pozwoli na bezpieczne zawi-
janie do portu nawet największych statków. 
Rozpoczęcie budowy największej obrotnicy 
nastąpi jesienią. Zostanie ona oddana do 
użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 
480 m stworzy warunki do zawijania do portu 
statków o długości 400 m. Koszt przebudowy 
obrotnicy szacowany jest na około 110 mln 
zł netto, co zweryfikuje prowadzona obecnie 
procedura przetargowa. 
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Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy 
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą 
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt Animals. 

Z Ciapkowa do ludzi

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
-Pozarzycka – tel. kom. 607 813 617 lub lek. 
wet. Michał Michalski  –  tel. kom. 502 569 
857, mail: gabinet@doktorzyvet.pl.

Zwierzęta łowne: Gabinet Weterynaryj-

ny w Redzie (ul. Jaśminowa 11), lek. wet. 
Łukasz Małyszko – tel. kom. 790 777 233, 
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. 

Ekopatrol to specjalna jednostka Straży 
Miejskiej, która reaguje na wszelkie zgłosze-
nia dotyczące zwierząt żyjących na terenie 
miasta. Bezpłatny tel. alarmowy to 986 lub 
tel. 58 660 11 83, e-mail: ekopatrol-sm@
gdynia.pl 

Pomogą zwierzętom

Miasto Gdynia zaprasza do udziału w 
konkursach organizowanych w ramach 
kampanii promocyjnej „Daj się ogrzać. 
Przyłącz się do ciepłolubnych”, realizo-
wanej we współpracy z OPEC Sp. z o.o. i 
EDF Polska S.A. 

Adresatami konkursu są:
–  nauczyciele szkół ponadgimnazjal-

nych. Zadaniem konkursowym jest stworze-
nie scenariusza lekcji na temat miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz zgłoszenie go na adres 
pgn@gdynia.pl do 22.11.2016 r. 

Na zwycięzcę czeka nagroda w wysoko-
ści 1000 zł. Szczegóły: www.gdynia.pl/urzad/
wydzialy/8022_116676.html.

– uczniowie szkół gimnazjalnych. Za-
daniem konkursowym jest stworzenie komik-
su na temat miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 
zgłoszenie go poprzez szkołę do 15.11.2016 
r. do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki 
UM Gdyni. Szczegóły: www.gdynia.pl/urzad/
wydzialy/8022_116674.html.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody (m.in. tablet, powerbank, pendrive’y 
i plecaki). Dodatkową atrakcją dla szkoły, 
której laureat zajmie I miejsce, będzie pokaz 
sokolniczy na terenie szkoły.

Informacje o konkursach znajdują się na 
stronie www.cieplolubni.com.pl oraz www.
gdynia.pl.

 „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”

Masz amatorskie filmy nakręcone w 
Gdyni? Zgłoś się do Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej, w której powstanie film do-
kumentalny z okazji 90. urodzin miasta. 
Jeszcze do połowy grudnia trwa zbiórka 
prywatnych taśm, kaset wideo i nośników 
cyfrowych, na których uwieczniono sceny 
z życia Gdyni na przestrzeni 90 lat. 

Celem projektu „Gdynia, moje miasto” jest 
realizacja montażowego filmu dokumental-
nego, złożonego z ujęć nakręconych przez 
mieszkańców i miłośników Gdyni w ciągu 
90 lat jej historii. Poszukiwane są zdjęcia 
nakręcone kamerami 8 i 16 mm, kamerach 
wideo i kamerach cyfrowych, a także zare-

jestrowane telefonami komórkowymi oraz 
aparatami fotograficznymi. 

Materiały można przekazywać osobiście 
albo przesyłać je pocztą lub kurierem. Re-
żyser filmu, Jerzy Rados, wybierze spośród 
nich najbardziej interesujące fragmenty. 
Oryginały wszystkich nośników wrócą do 
swoich właścicieli, a ich autorzy zostaną 
umieszczeni w napisach tyłowych filmu. Pre-
miera filmu dokumentalnego „Gdynia, moje 
miasto” odbędzie się w 2017 roku. Honorowy 
patronat nad projektem sprawuje Prezydent 
Gdyni, Wojciech Szczurek. Kontakt: Gdyń-
ska Szkoła Filmowa, tel.  +48 58 712 22 77, 
e-mail: info@gsf.pl.

Prawdziwe historie mają wielu autorów

Fundacja Nasza Przestrzeń we współ-
pracy z Laboratorium Innowacji Spo-
łecznych zaprasza do udziału w między-
pokoleniowych warsztatach artystycz-
no-rękodzielniczych „Jesienno-zimowe 
inspiracje”. 

W ramach projektu w listopadzie odbędą 
się: warsztaty rysunkowo-malarskie (8, 15, 
22, 29 listopada w godz. 17.30-20.30), 
warsztaty filcowania (9, 16, 23, 30 listopada 
w godz. 11.30-14.30), warsztaty dziergania 
„Ogród wyobraźni” (7, 18, 28 listopada w 

godz. 11.00-13.00).
Udział bezpłatny. Zapisy i informacje tel. 

58 698 22 91,  e-mail: fundacja@naszaprze-
strzen.org lub na stronach: evenea.pl, www.
naszaprzestrzen.org i www.facebook.com/
LaboratoriumIS.

Pracownia Laboratorium Innowacji Spo-
łecznych mieści się w budynku IVA PPNT 
Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98, wejście od 
strony SKM Redłowo). 

W grudniu planowane są warsztaty 
tworzenia prezentów i ozdób świątecznych.

Cykl warsztatów „Jesienno-zimowe inspiracje”

Agencja Rozwoju Gdyni zaprasza 
do udziału w konkursie fotograficznym 
„Zakupy z ludzką twarzą”.

„Zakupy z ludzką twarzą” to hasło, które 
najlepiej oddaje charakter zakupów i handlu            
w historycznym kompleksie miejskich Hal 
Targowych przy ul. Wójta Radtkego. Na 
tradycyjnych halach i targowiskach mamy 
bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, często 
nawiązujemy rozmowę, możemy zapytać się 
o interesujące nas produkty czy zasięgnąć 
bezpłatnej porady kulinarnej. 

Pod tytułem „Zakupy z ludzką twarzą” od 
trzech lat odbywa się konkurs fotograficzny 
Hal Targowych, którego celem jest promocja 
obiektu, w tym wyróżnienie miejsca przez 

osobowość samych kupców czy działających 
tu od lat rzemieślników. 

W tym roku można przesyłać na konkurs 
prace w trzech kategoriach:

– Foto Portrety Kupców
– Foto reportaż – Zakupy z ludzką 

twarzą 
– Plac Targowy – fotografia makro
W każdej kategorii zostanie przyznana 

I nagroda (łącznie trzy nagrody, każda o war-
tości 500 zł), zaś kilkadziesiąt wyróżnionych 
prac znajdzie sie na tradycyjnej wystawie  
pokonkursowej w Hali Łukowej. Prace zgła-
szać można do 22 listopada. 

Więcej informacji o konkursie:
www.haletargowegdynia.pl.

Konkurs fotograficzny „Zakupy z ludzką twarzą”

***
Schronisko mieści się przy ul. Małokackiej 

3a w Gdyni-Redłowie, tel. 58 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. pon-pt 11.00-17.00, sob 
11.00-16.00, niedz 11.00-15.00. Psa lub kota 
może adoptować osoba pełnoletnia, posługu-
jąca się dowodem osobistym. Na podstawie 
dowodu spisywana jest umowa adopcyjna. 
Psy są zaszczepione, wydawane z ksią-
żeczkami zdrowia. Uwaga! Kiedy znajdziesz 
bezdomnego psa (lub inne zwierzę), zgłoś 
to Straży Miejskiej – dzwoń pod bezpłatny 
numer 986. Kiedy znajdziesz błąkającego się 
psa z zawieszką „Pies w wielkim mieście”, 
zadzwoń pod numer 58 668 84 80 i podaj 
numer na zawieszce-pracownicy Urzędu 
Miasta skontaktują Cię z właścicielem psa. 
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. 

Mały to większy, czarny mieszaniec. Ma 
dużo złych doświadczeń za sobą, a szcze-
nięctwo spędził przywiązany przy budzie.
Trafił do schroniska bardzo wycofany i nie-
ufny. Powoli zaczyna się otwierać, a swoje 
opiekunki wręcz ubóstwia. Zamienia się też 
w lubiącego głaskanie pieszczocha i bardzo 
ładnie chodzi na smyczy, aczkolwiek stresu-
jące sytuacje mogą skończyć się ucieczką. 
Nie ufa mężczyznom. Mały bardzo potrze-
buje domu z odpowiedzialnym opiekunem 
który zadba o poharataną psychikę psiaka i 
otoczy go komfortem i spokojem, a w zamian 
opiekun zyska towarzysza na całe życie. Być 
może to Ty?

Marudek to mały, starszy pies. Nikt go 
nie szukał, nikt nie zauważył jego nieobec-
ności. Imię Marudka nie jest przypadkowe. 
Psiak po prostu musi pomruczeć pod nosem 
i skomentować w psim języku otaczający go 
świat. Mimo wieku jest energiczny i uwielbia 
spędzać aktywnie czas z człowiekiem. To typ 
wrażliwego psa o wielkim sercu. Marudek 
odnajdzie się w warunkach mieszkaniowych. 
Może Ty zechcesz go odnaleźć i dać nowy 
dom?
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Małgorzata Sokołowska oraz Miejska 
Informacja Turystyczna (ul. 10 Lutego 
24) zapraszają 7 listopada o godz. 17.30 
na „wodowanie” albumu o śródmieściu 
Gdyni jako pomniku historii pt. „Gdynia 
Cię oczekuje, morze Cię wita…” do sie-
dziby MIT.

Wystawy

Dzieje się w bibliotece

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

– 9 listopada o godz. 18.00 na wernisaż 
wystawy „Sztuka patrzenia. Architektura w 
fotografii Czesława Olszewskiego”. Zbio-
ry fotografii stanowią najliczniejszą grupę 
obiektów w kolekcji muzeum. Nierozerwalnie 
związane z historią miasta, stanowią wyjąt-
kowy zapis zmieniającej się tkanki miejskiej, 
społecznej, oraz codziennego życia.

Wystawa czynna do 26 lutego 2017 r. 
– na wystawę „Szkło, metal, detal. 

Architektura Gdyni w szczegółach” to-
warzyszącą  konferencji „Architektura XX 
w. – ochrona – konserwacja”. Zwiedzający 
będą mieli wyjątkową możliwość zobaczenia 
z bliska tego, co na co dzień niedostępne. 
Wystawa pozwoli im też prześledzić, jakim 
procesom zostają poddane dwudziesto-
wieczne budynki, by móc odzyskać swój 
blask. Wystawa czynna do 12 lutego 2017.

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.

Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali 
w różnych czasach, z różnorodnych powo-
dów, do rozmaitych miejsc na świecie. Wśród 
wielu atrakcji goście znajdą kilkumetrową 
multimedialną instalację globu poświęconą 
polskiej obecności na świecie, czy projekt 
Batory w budowie, w ramach którego po-

wstaje największa na świecie makieta statku 
pasażerskiego.

Wystawa czynna: wt., pt. 12.00-20.00, śr.
-czw. 10.00-18.00, sob.-niedz. 10.00-18.00.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża Era Art zaprasza:
– na wystawę prac grafików: Jana Pa-

muły, Adama Romaniuka i Mirosława 
Pawłowskiego towarzyszącą V Międzyna-
rodowemu Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 
2016 pt. „Cyfra w Tyglu”.

Wystawa czynna do 20 listopada.
Strona internetowa: www.eraartprofile.pl

***
Fundacja Fly zaprasza na wystawę ma-

larstwa i rysunku uczestników warsztatów 
artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy fundacji Fly pt. „Pierwsze kroki”. Wy-
stawa w siedzibie fundacji (ul. Świętojańska 
36/2) w dni powszednie w godz. 9.00-19.00.

***
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawi-

szy Czarnego 1B) zaprasza:
– na wystawę poświęconą kpt. ż. w. 

Tadeuszowi Meissnerowi. Prezentuje ona 
pamiątki po kapitanie oraz zdjęcia dokumen-
tujące jego życie z historią marynarki w tle. 

Wystawa czynna do końca listopada.
– na wystawę malarstwa marynistyczne-

go pt. „Wielkie dni małej floty w malar-
stwie Adama Werki”.

Wystawa czynna do 28 listopada 2017 r.
***

Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku 
zaprasza do YMCA (ul. Żeromskiego 26) 
na wystawę fotografii pt. „W obiektywie”.

***
YMCA (ul. Żeromskiego 26) zaprasza 

na wystawę fotografii Piotra Bresińskiego 
„Ameryka w obiektywie”.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza na wystawę malar-

stwa Jolanty Krauze „Lato, lato wszę-
dzie”. Wstęp wolny.

***
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych w Gdyni (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza 
na wystawę pasteli Aleksandry Miesz-
kowskiej pt. „Flamenco z Andaluzji” oraz 
malarstwa Zbigniewa Gniotyńskiego pt. 
„Notatki z Ogrodu” w godz. od 9.00-19.00 
do 17 listopada.

***
W Galerii Gdyńskiego Centrum Designu 

(Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, 
al. Zwycięstwa 96/98) oglądać można do 20 
listopada wystawę pokonkursową V Między-
narodowego Biennale Grafiki Cyfrowej 
Gdynia 2016. 

***
Zespół Szkół Plastycznych zaprasza do 

Galerii Debiut (ul. Orłowska 8) na wystawę 
pokonkursową 3. Ogólnopolskiego Bien-
nale Plakatu Szkół Plastycznych „Pomię-
dzy” – Gdynia 2016. Wystawa potrwa do 6 
listopada. Wstęp wolny. 

Szczegóły na FB orlowodebiut.
***

Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza 
na wystawę fotografii ulicznej Tomka Si-
kory. 20 prac, które powstawały na całym 
świecie, można oglądać w Galerii GCF (pl. 
Grunwaldzki 2). Wstęp wolny. 

Wystawa potrwa do 20 listopada.
***

Galeria Punkt (ul. Witomińska 48) zapra-
sza na wystawę ilustracji i linorytu Basi EL.

***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza od 

7 listopada na wystawę fotograficzną pt. 
„Rekonstrukcje historyczne – pasja życia, 
zachowanie historii i tradycji”. 

Projekt realizowany przez „Stowarzysze-
nie Reduta Orneta”. Wystawa czynna do 25 
listopada. 

Wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na wydarzenia organizowane w filiach 
w całym mieście.

Biblioteka zaprasza na cykl spotkań „Oko 
i ucho na Themersonów”, promujący ory-
ginalną i wciąż w niewystarczający sposób 
rozpoznaną twórczość dla dzieci Stefana 
i Franciszki Themersonów.

4 listopada (piątek) o godz. 18.00 i 5 li-
stopada (sobota) o godz. 12.00 Biblioteka 
„Pod Żabką” (ul. Kartuska 20 B) zaprasza 
na słuchowisko na podstawie powieści 
Stefana Themersona „Przygody Pędrka 
Wyrzutka”. Czyta Adam Bauman, ada-
ptacja, reżyseria, muzyka, dźwięk: Piotr 
Łyczkowski. Wydarzenie przeznaczone 
jest dla uczestników powyżej 7. roku życia. 
Organizator prosi o wcześniejsze zapisy.

5 listopada w sobotę o godz. 10.00 w 

Bibliotece Chylonia (ul. Op. Hackiego 33) 
odbędą się wyjątkowe warsztaty fotogra-
ficzne dla osób w wieku powyżej 30. roku 
życia. Uczestnicy będą się uczyć, jak robić 
dobre zdjęcia niezależnie od sprzętu – nawet 
telefonem komórkowym.

Każdego zaś, kto woli słowo pisane 
od fotografii, BibliotekaWzgórze (ul. Bp. 
Dominika 3) zaprasza 5 listopada o godz. 
13.00 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Młodych Pisarzy. 

10 listopada (czwartek) o godz. 18:00 
w Bibliotece „Pod Żabką” (Chylonia, ul. 
Kartuska 20 B) odbędzie się spotkanie 
autorskie z Bogumilą Gussmann.

15 listopada (wtorek) w Bibliotece Ob-
łuże (ul. Boisko 6) o godz. 18.00 wystąpi 
Chór Akademii Morskiej, a jego dyrygent 
Karol Hilla opowie o swojej pracy. Spotkanie 

jest współorganizowane z Radą Dzielnicy 
Obłuże, odbędzie się w ramach projektu 
„Obłuże kulturalne”, który otrzymał dofinan-
sowanie Urzędu Miasta Gdyni.

17 listopada (czwartek) o godz. 17:00 
w Bibliotece Grabówek (ul. Morska 113) 
będzie można wyruszyć w Beskidy wraz 
z parą blogerów, pasjonatów podróży po 
Polsce – Kasią i Maciejem Marczewskimi. 
Uczestnicy spotkania otrzymają sprawdzony 
plan na urlop w Beskidach.

Rada Dzielnicy Obłuże i Miejska Bi-
blioteka Publiczna zapraszają do udziału 
w konkursie fotograficznym „Migawki z Ob-
łuża. Rodzinny konkurs fotograficzny”. 
Prace należy przesyłać na adres: konkurs@
bibliotekagdynia.pl do 25 listopada 2016 r. 

Szczegóły i regulamin na: 
www.bibliotekagdynia.pl.

5 listopada o godz. 16.00 Muzeum Emi-
gracji odwiedzi Filip Springer ze swoją 
najnowszą książką: „Miasto Archipelag. 
Polska mniejszych miast”.

Szczegóły: www.polska1.pl.

Filip Springer w MEG

Wodowanie albumu

Ruszyły warsztaty dramaturgiczne dla 
młodzieży z Szymonem Jachimkiem. Ich 
efektem będą jednoaktówki, które uczest-
nicy odczytają na pokazie kończącym 
warsztaty w czerwcu 2017 roku.

Od nieśmiałego zapisywania pierwszych 
kartek uczestnicy przejdą stopniowo do 
napisania jednoaktówek.

Prowadzącym zajęcia będzie Szymon 
Jachimek, kierownik literacki Teatru Komedii 
Valldal, autor scenariuszy m.in. do „Małej 

Syrenki”, „Księgi Dżungli”, „Alicji w Krainie 
Cz.” i „Emigrantki”. Warsztaty odbywają 
się w soboty, w godz. 10.00-11.30 w Domu 
Rzemiosła (ul. 10 Lutego 33). Wiek uczest-
ników: 14-18 lat. Koszt zajęć: 120 zł/m-c. 
Do warsztatów można dołączyć w każdym 
momencie. Zgłoszenia (kilka słów o sobie) 
na adres: teatrvalldal@gmail.com.

Kontakt tel. 510 157 525.
Więcej informacji na:
www.teatrkomediivalldal.com

Warsztaty Dramaturgiczne Teatru Komedii Valldal
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Rada Dzielnicy Oksywie i Fundacja 
Żyjmy w Harmonii zapraszają 12 listopada 
o godz. 17.00 na koncert muzyki patriotycz-
nej. Wystąpi Gdyński Chór Kameralny pod 
dyrekcją Piotra Klemenskiego. 

Koncert odbędzie się w auli Akademii 
Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza.

Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sie-
dzibie rady (ul. Godebskiego 8).

***
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sa-

cra i Rada Dzielnicy Obłuże zapraszają na 
cykl wydarzeń „Dotknąć muzyki”. Podczas 
pierwszego spotkania trębacz Paweł Hulisz 
opowie o obcowaniu z muzyką z perspekty-
wy profesjonalnego muzyka. Całość wzbo-
gacona będzie o prezentacje instrumentów 
i fragmenty muzyczne wykonane na różnych 
rodzajach trąbek.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o 
godz. 18.00 w Liceum Katolickim (pl. Św. 

Andrzeja 2). Wstęp wolny.
***

Rady Dzielnic: Grabówek, Działki Le-
śne, Witomino Radiostacja i Witomino 
Leśniczówka zapraszają 13 listopada na 
otwarcie pierwszego gdyńskiego szlaku nor-
dic walking. Imprezę rozpocznie przemarsz 
„gwiaździsty”, który wyruszy z trzech punk-
tów: Grabówek (ul. Demela przy zbiorniku 
wodnym, godz. 10.30), Witomino Radiosta-
cja (ul.Narcyzowa przy siłowni plenerowej, 
godz. 09.30), Witomino Leśniczówka (ul.
Wielkokacka przy boisku i siłowni, godz. 
09.30) i dotrze na Działki Leśne, gdzie na bo-
isku Zespołu Szkół nr 2 (ul.Wolności w godz. 
11.00-13.00 odbędzie się dalsza część 
imprezy (instruktaż prawidłowej techniki 
marszu nordic walking, pokaz ratownictwa 
medycznego itd.). 

Szczegóły imprezy na stronie: www.
chodzezkijami.pl.

Ogłoszenia Rad Dzielnic

Fundacja Fly (ul. Świętojańska 36/2) 
poszukuje ludzi z pasją – wolontariuszy 
do prowadzenia zajęć ruchowych, wykła-
dów, lektoratów oraz zajęć hobbystycz-
nych w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Fundacji Fly. 

Fundacja oferuje wyposażone sale 
dydaktyczne (w tym salę aktywności rucho-
wych) i możliwość zdobycia doświadczenia. 

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki 
opis proponowanych zajęć należy przesłać 
na adres e-mail: biuro@fundacjafly.pl.

***

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria poszukuje wolontariuszy. Sto-
warzyszenie zajmuje się pomocą osobom 
niepełnosprawnym, starszym, długoter-
minowo chorym oraz dzieciom w trudnej 
sytuacji rodzinnej. 

Wolontariusz decyduje, ile czasu może 
poświęcić na działanie i z kim chciałby 
współpracować.  

Osoby zainteresowane wolontariatem 
fundacyjnym (w wieku przynajmniej 16 lat) 
mogą kontaktować się pod nr. tel. 664 909 
144.

Wolontariusze poszukiwani

Spotkania z radcą

W sobotę 5 listopada w godz. 10.00-
18.00 w Hotelu Mercure Gdynia (ul. Armii 
Krajowej 22) odbędą się „Targi Możliwo-
ści Inwestycyjnych”.

Szczegóły  na  www.targiinwestycyjne.pl. 

„Targi Możliwości 
Inwestycyjnych”

Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta informuje osoby starające się 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, iż 
w październiku i listopadzie przyjmowanie 
wniosków odbywać się będzie jak dotych-
czas w poniedziałki i czwartki w budynku 
przy ul. 10 Lutego 24 (dawne PLO) na II 
piętrze w pokoju 223.

Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych 
będą gotowi do przyjęcia Państwa wniosków 
już od godz. 7.00. Niezmieniona zostaje 
godzina zakończenia pracy, tj. godz. 15.30.

Dodatki mieszkaniowe

Centrum Integracja Gdynia (ul. Trau-
gutta 2) zaprasza zainteresowanych 
tematyką podejmowania zatrudnienia 
przez osoby z niepełnosprawnością na 
spotkanie z radcą prawnym „Niepełno-
sprawność i praca”.

Dr Michał Urban przedstawi m.in. zagad-
nienia takie, jak: odstąpienie/wypowiedzenie 
w umowach konsumenckich, uprawnienia 
pracownicze osób z niepełnosprawnością, 
jak napisać testament i co to jest zachowek.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 li-
stopada o godz. 9.00 i potrwa ok.1,5 godz. 
Kontakt tel. 505 606 776 w godz. 8.00-16.00. 
Wstęp wolny.

Fundacja Adaptacja M&K zaprasza do 
skorzystania z usług transportowych dla 
mieszkańców Gdyni z niepełnosprawno-
ściami. Transport po rezerwacji pod nr. tel. 
883 773 999. Usługi finansowane ze środ-
ków PFRON. Szczegóły pod nr tel. 883 773 
999 i na: www.adaptacja.info.

„Od drzwi do drzwi”

Pomorski Park Naukowo-Technolo-
giczny Gdynia po raz kolejny zaprasza 
na Dzień Otwarty. 18 listopada w godz. 
10.00-18.00 będzie można zwiedzić park, 
skorzystać z porad ekspertów i wziąć 
udział w licznych warsztatach. W tym 
roku inicjatywa odbędzie się w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości. Na większość wydarzeń będzie 
obowiązywała rejestracja.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
kierowany jest do wszystkich osób, które 
chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat biz-
nesu, bez względu na wiek i wykształcenie. 
Dzień Otwarty ma za zadanie przybliżyć 
mieszkańcom Trójmiasta działalność PPNT 
Gdynia. Większość wydarzeń zaplanowa-
nych w ramach Dnia Otwartego będzie miała 
interaktywny charakter. Obok tradycyjnych 
spacerów z przewodnikiem po przestrze-
niach parku i wystawach, będzie można 
podziwiać efekty pracy firm parkowych oraz 
wziąć udział w seminariach i warsztatach. 

Chętni będą mogli wybierać spośród 
bloków tematycznych, poświęconych: 
designowi, biotechnologii, ochronie środo-
wiska, multimediom, automatyce/inżynierii/
robotyce oraz przedsiębiorczości. W ramach 
warsztatów RE:made OBJECTS uczestnicy 
dowiedzą się np. jak nadać „drugie życie” 
przedmiotom użytkowym, skomponować 

własny krem pielęgnacyjny czy zmierzyć 
poziom promieniowania swojego telefonu 
komórkowego w laboratoriach PPNT.

Zainteresowani będą mogli również 
odwiedzić pracownię wzornictwa przemy-
słowego, w której powstały m.in. figurki 
do kultowej gry planszowej „Świat Dysku”, 
pokonkursową wystawę Biennale Grafiki 
Cyfrowej w Centrum Designu Gdynia oraz 
studio wirtualnej rzeczywistości. 

Dzień Otwarty PPNT Gdynia to także 
okazja dla młodych przedsiębiorców do 
spotkań z ekspertami Strefy Startup Gdy-
nia, którzy doradzą, jak założyć i rozwinąć 
własną działalność. 

Adepci biznesu otrzymają także moż-
liwość bezpłatnego skorzystania z biurka 
w coworkingu Strefy Startup, konsultacji 
z zakresu tworzenia strategii firmy z za-
stosowaniem Business Model Canvas, 
projektowania pod kątem User Experience, 
tworzenia stron na platformie WordPress 
oraz prawa autorskiego.

Zapisy na spacery po PPNT Gdynia (ul. 
Zwycięstwa 96/98) w recepcji budynku IV, 
w dniu wydarzenia. Zgłoszenia na pozostałe 
atrakcje: od 7 listopada za pośrednictwem 
strony Evenea.pl. 

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły i informacje na temat Dnia 

Otwartego: www.ppnt.pl.

Fundacja „Podróże bez Granic” za-
prasza we wtorek 15 listopada (wtorek) 
na spotkanie z mówcą motywacyjnym 
Angeliką Chrapkiewicz-Gądek. 

To niezwykła osoba z niepełnospraw-
nością, która pomimo rdzeniowego zaniku 
mięśni i poruszania się na wózku, nurkuje 
i podróżuje, uczestniczy w wyprawach wy-
sokogórskich. 

Spotkanie odbędzie się w Gdyni  w godz. 
17.00-19.00 i ma charakter otwarty i bez-
płatny. Aby wziąć w nim udział, wystarczy 
przyjść. 

Bliższe informacje na temat miejsca 
spotkania oraz szczegóły na www.fundacja.
podrozebezgranic.pl

Dzień otwarty w PPNT Gdynia

Grunt to motywacja

Na stronie bo.gdynia.pl dostępna jest 
ankieta, za pośrednictwem której każdy 
mieszkaniec Gdyni może wypowiedzieć 
się na temat tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego i zaproponować ewen-
tualne zmiany. 

Internetowy kwestionariusz zawiera 12 
pytań. Dotyczą one m.in. źródeł informacji 
o BO, zasad głosowania i jego przebiegu. 

Każdy może też zgłosić swoje propozycje 
zmian czy rozwiązań, które naszym zdaniem 
powinny zostać wprowadzone w kolejnych 
latach. Wszystkie udzielone odpowiedzi 
zostaną przenalizowane i wzięte pod uwagę 
przy ustalaniu zasad przyszłorocznej edycji 
gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ankietę można wypełniać do niedzieli 
13 listopada. 

Wypełnij ankietę, oceń Budżet Obywatelski

W poniedziałek 6 czerwca w godzinach 
porannych został otwarty dla ruchu sa-
mochodowego zjazd z Estakady Kwiat-
kowskiego na ul. Kontenerową. Według 
harmonogramu, zakończenie prac miało 
nastąpić 19 czerwca.

Do 13 czerwca na poboczach drogi 
zjazdowej oraz pod Estakadą na ul. Konte-
nerowej będą trwały jeszcze prace wykoń-
czeniowe. III etap robót rozpocznie się po 
zakończeniu Festiwalu Open’er, 11 lipca.

Koniec II etapu 
remontu estakady
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W dniach 18-25 września całkowicie 
zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica 
Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienio-
nym okresie dla dwukierunkowego ruchu 
zostanie udostępniony dotychczas jedno-
kierunkowy odcinek ulic Armii Krajowej 
i Zawiszy Czarnego między parkingiem 
a Teatrem Muzycznym;

W poniedziałek, 19 września w godzi-
nach 18.00-21.30 z uwagi na uroczystą galę 
otwarcia Festiwalu zostaną wyłączone z 

ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na 
odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy 
Czarnego (z zachowaną obsługą komu-
nikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu 
Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, 
Karola Olgierda Borchardta.

W sobotę,  24 września odbędzie 
się „41. Gala rozdania nagród Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych”. W związku 
z powyższym w godzinach 14.00-22.00 
wyłączone zostaną z ruchu następujące 

ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. 
Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z 
zachowaną obsługą komunikacyjną ul. 
Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkie-
go), Zawiszy Czarnego, Karola Olgierda 
Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o do-
stosowanie swoich planów do zmienionej 
organizacji ruchu oraz podporządkowanie 
się poleceniom wydawanym przez funkcjo-
nariuszy Policji i Straży Miejskiej.

Bilety i karnety na festiwal dostępne są 
online: http://system.festiwalgdynia.pl/

Można kupować  wejściówki na pojedyn-
cze seanse lub karnety (m.in. jednodniowe 
wejściówki na projekcje na Dużej Scenie 
Teatru Muzycznego). 

Rodzaje biletów na seanse filmowe:
– pojedynczy bilet normalny dostępny w 

sprzedaży online i kasach festiwalowych,
– pojedynczy bilet ulgowy dostępny wy-

łącznie w kasach festiwalowych,
– bilety grupowe (ulgowe) dla zorgani-

zowanych grup minimum 15-osobowych 
dostępne w kasach kin po dokonaniu wcze-
śniejszej rezerwacji mailowej,

– bilety grupowe (normalne) dla zorga-
nizowanych grup minimum 15-osobowych 
dostępne w kasach kin po dokonaniu wcze-

śniejszej rezerwacji mailowej,
– pojedynczy bilet na pokazy w ramach 

sekcji Młode Kino i Konkursu Fabularnych 
Filmów Krótkometrażowych.

Rodzaje karnetów:
– karnet normalny,
– karnet ulgowy, przeznaczony dla 

uczniów i studentów do 26 roku życia za 
okazaniem ważnej legitymacji przy odbiorze 
karnetu, dla osób powyżej 60 lat oraz osób 
niepełnosprawnych,

– jednodniowe wejściówki na projekcje na 
Dużej Scenie Teatru Muzycznego.

Ceny biletów:
Bilet normalny 19 zł
Bilet ulgowy 15 zł
Karnety:
Karnet normalny 200 zł

Karnet ulgowy 150 zł
Bilet grupowy 11 zł, grupa powyżej 15 

osób do godziny 16.00
Bilet Scena Nowa (Konkurs Fabularnych 

Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Mło-
dego Kina) – 11 zł

Ceny karnetów:
200 zł – normalny a 150 zł ulgowy. Są 

sprzedawane do 21 września lub do wyczer-
pania ilości przeznaczonej do sprzedaży.

Karnet normalny i ulgowy obowiązuje na 
projekcje do Multikina, Gdyńskiego Centrum 
Filmowego oraz na Scenę Nową Teatru 
Muzycznego.

Rezerwacje miejsc na seanse na podsta-
wie karnetów rozpoczynają się w poniedzia-
łek 19 września o godz. 8.30.

Szczegóły na www.festiwalgdynia.pl

Tydzień z polskim filmem, będzie też oka-
zją do zrobienia sobie pamiątkowych fotek. 
Przy Gdyńskim Centrum Filmowym stanie 
ścianka paparazzi z czerwonym dywanem. 

Na placu Grunwaldzkim i przy Gdynia 
InfoBox będzie można zasiąść w fotelu reży-
serskim, a na przystankach trolejbusowych 
na ulicy Świętojańskiej staną 3 citylighty, 
przy których można będzie zrobić sobie fotkę 

z filmu lub z postacią filmową. Tuż przy fon-
tannie na Skwerze Kościuszki czas odlicza 
festiwalowy zegar. To też świetna sceneria, 
by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Będzie także okazja, by podszkolić swój 
warsztat fotograficzny. 

Spotkania w stylizacji filmowej z lekcja-
mi pokazowymi tańców swingowych będą 
odbywać się w Gdynia InfoBox (ul. Święto-

jańska 30):
– w dniach 20-23 września w godz. 

17.00-18.30,
– 24 września w godz. 16.00-17.30. 
A już od kilku dni na dworcu Gdynia 

Główna i na peronach na filmowe święto 
zapraszają aktorki. Wysiadających z pocią-
gów witają w Gdyni głosy Bożeny Dykiel 
i Grażyny Szapołowskiej.

Zmiany w organizacji ruchu od 19 do 24 września

Bilety i karnety

Piękna i fotograficzna strona filmowej Gdyni
Gdynia przygotowuje się do wielkiego filmowego święta. By godnie prezentować się podczas 41. Festiwalu Filmowego, miasto 

będzie pięknie ubrane. I tak na głównych ciągach komunikacyjnych zawieszonych zostanie 1000 flag, 100 na ulicy  Świętojańskiej 
i 10 na masztach na skwerze Arki na bulwarze Nadmorskim. Gości, którzy w dniach 19-24 września będą do Gdyni wjeżdżać od 
strony Sopotu powitają, jak na morską stolicę Polski przystało, trzy 6-metrowej wysokości żagle filmowe. Baner festiwalowy 
pojawi się też na hotelu Mercure. 

Niezwykle ciekawie i atrakcyjnie 
zapowiadają się też wystawy przygoto-
wane przez Muzeum Miasta i Muzeum 
Emigracji. 

20 września o godz. 18.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) 
otwarta zostanie wystawa „Z Filmowej 
Szafy – kostiumy filmowe: Has, Wajda, 
Polański, Żuławski”. Historię kina doku-
mentują zdjęcia, fotosy, werki, wykopiowa-
nia, plakaty… Aktora w filmowym kadrze 
otacza świat stworzony przez scenografa 
i projektanta kostiumów, a dzięki ich talen-
towi i pracy ten ekranowy świat na ekranie 
wydaje się nieraz bardziej autentyczny niż 
świat realny. Co więcej, wyobraźnia sceno-
grafów potrafi tworzyć światy dotąd nieznane 
i nieistniejące. 

Na wystawie prezentowane są fragmenty 
kolekcji kostiumów oraz szkiców i projektów 
scenografii z legendarnych polskich produk-
cji m.in. „Na srebrnym globie”, „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie”, „Lalki”, 
„Popiołu i diamentu” zbieranych przez 
ponad sześćdziesiąt lat pracy w dawnej 
Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocła-
wiu – czyli dzisiejszego Centrum Technologii 
Audiowizualnych (CeTA). Wystawa czynna 
będzie do 6 października.

Historie prosto z pokładu najsłynniejszego 
polskiego transatlantyku M/S Batory zagosz-
czą od 19 do 25 września w przestrzeni 
miasta, na otwartej wystawie na pl. Grun-
waldzkim. Muzeum Emigracji zaprezentuje 
fotografie Floriana Staszewskiego, który na 
statku pracował przez ponad 20 lat. 

Kto się bawił na całonocnych balach 
na pokładzie transatlantyku, jakie rozrywki 
oferował symbol luksusu lat 50. i 60. PRL-u 
– zdjęcia Floriana Staszewskiego to nie-
powtarzalna okazja poznania wyjątkowego 
statku i jego znanych gości, min. piosenkarki 
Anny German czy aktorki Kaliny Jędrusik. 
Oprowadzają one po rautach, przez sjesty 
na pokładzie słonecznym, obowiązkowe 
ćwiczenia przeciwpożarowe i ewakuacyjne 
dla pasażerów, po tajemnice kuchni i mostka 
kapitańskiego. Nie brakuje również fotografii 
z zdjęć akcji ratunkowych, w których brał 
udział „Batory” i podejmowania rozbitków z 
innych jednostek.

Florian Staszewski znał „Batorego” jak 
mało kto – pływał na jego pokładzie przez 
ponad 20 lat. 

Gdyńskie muzea z filmowym akcentem

„Gdynia Dzieciom” na Festiwalu Filmowym
„Gdynia Dzieciom” to jedna z najpopu-

larniejszych sekcji Festiwalu Filmowego 
w Gdyni (19-24 września). W tym roku 
będzie miała szczególny charakter ponie-
waż Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
– główny organizator Gdyni Dzieciom 
obchodzi jubileusz 50-lecia. 

Z tej okazji przygotowano dla widzów 
wyjątkowy repertuar, złożony z najwięk-

szych dokonań polskiego kina dla dzieci i 
młodzieży. Przez kilka kilku dni festiwalo-
wych będzie można obejrzeć najsłynniejsze 
pełnometrażowe fabuły lub krótkie animacje, 
które rozsławiły polską kinematografię na 
całym świecie: od „Kuszy” – pierwszego 
odcinka przygód Bolka i Lolka, oscarowego 
„Piotrusia i wilka”, po niezwykłe w swej 
plastycznej formie produkcje Telewizyjnego 

Studia Filmów Animowanych i Studia Minia-
tur Filmowych.

Ponadto program uzupełnią wydarzenia 
towarzyszące, m.in. wystawa plakatów, 
warsztaty z planu filmowego, a dla młod-
szych dzieci warsztaty.

Szczegółowy program Gdynia Dzieciom 
dostępny jest na stronie internetowej: http://
www.festiwalgdynia.pl/aktualnosci.

Szczegóły na www.festiwalgdynia.pl. Bilety i karnety na festiwal dostępne są online: http://system.festiwalgdynia.pl.



„Ratusz” nr 1 (Przetarg 2017, załącznik nr 5) – „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta

 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  11

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
(ul. Reja 2) zaprasza osoby w wieku 16-20 
lat do udziału w nieodpłatnych spotkaniach 
warsztatowych otwartej grupy psychoeduka-
cyjnej. Szczegóły oraz zapisy: Magdalena 
Świstun-Jeziorska (tel. 503 800 122), 
Magdalena Jabrocka (tel. 502 156 113). 
Spotkania będą odbywać się do grudnia. 

***
Anonimowi Depresanci zapraszają na 

spotkania w piątki o godz. 18.00 (ul. Św. 
Mikołaja) i w niedziele o godz. 12.30 (ul. 
Traugutta 9). Szczegóły: www.grupaadgdy-
nia.strefa.pl.

***
Anonimowi Jedzenioholicy spotykają się 

w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu 
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9). 
W 1. czwartek miesiąca mityng otwarty.

***
Grupy Al-Anon spotykają się w środy 

o godz. 18.00 na plebanii przy ul. Kcyńskiej 
2, w piątki o godz. 17.30 w Klubie Abstynenta 
(ul. Traugutta 9) oraz w czwartki o godz. 
18.00 w salce kościelnej przy ul. Konwalio-
wej 13. Telefon zaufania: 660 072 022.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 
9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie 
osób chorych na schizofrenię prowadzone 
przez zespół psychologów, psychiatrę, 
pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni 

powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 
81 70 wewn. 43 lub 36.

***
Centrum Pomocy Psychologicznej w La-

biryncie (ul. Konwaliowa 10) zaprasza na 
bezpłatne konsultacje psychologiczne. 
Rejestracja tel. 507 621 115, lub e-mail 
pomocwlabiryncie@wp.pl.

***
Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycz-

nej Dorota Pruszyńska zaprasza osoby 
z problemami uzależnień współwystępu-
jącymi z zaburzeniami psychicznymi oraz 
członków rodzin z podwójną diagnozą. Rej. 
w dni powszednie w godz. 12.00-18.00 
w Klubie 123 (ul. Warszawska 42) u psycho-
loga Sebastiana Ogiejko (tel. 797 993 618).

***
Gabinet psychologiczny Sukurs (ul. 

Olimpijska 2/111) zaprasza na pierwsze nie-
odpłatne spotkanie terapeutyczne dla osób, 
które nie są pewne, czy chcą rozpocząć tera-
pię. Zapisy mailowo: info@annastankiewicz.
pl lub tel. 602 185 217.

***
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

nr 3 (ul. Płk Dąbka 207) zaprasza osoby 
chorujące na hashimoto na zajęcia grupy 
wsparcia. Zajęcia co 2 tygodnie w ponie-
działki w godz. 16.30-18.00. Zapisy pod nr. 
tel. 58 625 35 02. 

Poradnia zaprasza też rodziców na dwa 
powiązane ze sobą 3-godzinne warsztaty ze 

skutecznej empatycznej komunikacji w nur-
cie NVC Marshalla Rosenberga. Zajęcia 
również w poniedziałki.

***
Fundacja „Między Słowami’ (ul. Traugutta 

2) zaprasza na bezpłatne spotkania grupy 
wsparcia dla opiekunów osób z afazją. 

Harmonogram zajęć: 
– 8 listopada: Radzenie sobie z codzien-

nymi trudnościami – bariery, formalności, 
pomoc, 

– 22 listopada: Co z tymi emocjami? 
Radzenie sobie ze stresem – frustracja, 
bezsilność, wyczerpanie, 

– 8 grudnia: Zmiana w relacjach rodzin-
nych – zmiana ról, przejęcie obowiązków. 

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie 
o godz. 17.30 w siedzibie fundacji.

***
Stowarzyszenie Chorych na chorobę 

Parkinsona i Ich Rodzin zaprasza swoich 
Podopiecznych oraz osoby dotknięte choro-
bą Parkinsona na spotkanie, które odbędzie 
się w sobotę 5 listopada o godz. 10.00 
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych (ul. 3 Maja 27/31). 

***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. 

Gen. Maczka 1) zaprasza 29 listopada 
o godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wspar-
cia „Sami sobie”. Omawiane będą tematy 
związane z opieką nad osobą z otępieniem 
i chorobą Alzhaimera. Wstęp wolny.

Pomoc psychologa i psychiatry

Zapisy

10 listopada na placu vis à vis Urzędu 
Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) 
stanie mammobus. Będą w nim mogły 
wykonać badanie panie w wieku 40-75 
lat objęte programami profilaktycznymi.

Na badania wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja pod nr tel. 58 666 2 444 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz.

Fundacja DKMS zachęca w dniach 5 i 6 
listopada do bezpłatnej rejestracji w bazie 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. 

Weekendowa akcja dedykowana jest 
m.in. Piotrowi, 37-letniemu gdynianinowi, 
ojcu Filipa. Jedyną szansą na powrót Pio-
tra do zdrowia jest przeszczep szpiku lub 
komórek macierzystych od dawcy niespo-

krewnionego, którym potencjalnie może być 
każdy z nas. Nie ryzykując niczym, można 
podarować komuś drugie życie.

Rejestracja w bazie potencjalnych daw-
ców będzie możliwa 5 i 6 listopada w godz. 
10.00-20.00 w Centrum Riviera (ul. Kazimie-
rza Górskiego 2) oraz Centrum Handlowym 
Klif (al. Zwycięstwa 256).

Poszukiwany dawca szpiku dla Piotra! Mammobus

Studio wokalne Klubu Marynarki Wo-
jennej ogłasza zapisy na bezpłatne zajęcia 
wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
chcących spróbować swoich sił na scenie.  
Kontakt: Ewelina Kuc (tel. 261 26 35 18 wew. 
44 lub 728 827 272). Zajęcia odbędą się w 
Klubie MW (ul. Zawiszy Czarnego 1).

***
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207) 
prowadzi zapisy do klas zasadniczej szkoły 
zawodowej i technikum. Rekrutacja przez 
stronę: http://nabor-pomorze.edu.com.pl/, w 
ZSRiH (ul. Śmidowicza 49) oraz w ZSB (ul. 
Tetmajera 65). Szczegóły: www.zsrih.gdynia.
pl oraz www.zsb.gdynia.pl

***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych 

(ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na 
kierunki techniczne oraz kursy dla osób 
nieposiadających wykształcenia średniego. 
Informacje w siedzibie szkoły oraz na www.
wzspgdynia.pl lub tel. 58 620 81 17.

***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego (ul. Raduńska 21) zaprasza 
dorosłych do nauki w 3-letnim Liceum Ogól-
nokształcącym dla Dorosłych oraz 2-letniej 
Szkole Policealnej dla Dorosłych. Kontakt: 
tel./fax. 58 623-04-52, e-mail: kolegiummiej-
skie1@wp.pl.

*** 
Towarzys two Po lsko-Niemieck ie                      

(ul. Mściwoja 9/3c) przyjmuje zapisy na 
zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży 
i dorosłych. Rozpoczęcie zajęć – koniec 
września. Można zapisać się już teraz drogą 
mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, zapisy 
tel. do 22 września w pon. i czw. w godz. 
10.00-11.30: tel. 513 37 46 46.

Szczegóły: www.tpngdynia.dl.pl.
***

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francu-
skiej (ul. Świętojańska 71/3) zaprasza na 
kursy języka francuskiego w semestrze 
jesienno-zimowym. Zapisy drogą mailową: 

tppfgdynia@poczta.onet.pl i tel. 58 621 91 
(pon. i czw. w godz. od 15.30-18.00).

***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica 

Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zapra-
sza dzieci do przedszkola muzycznego na 
zajęcia muzyczno-ruchowe oraz chętnych 
do nauki gry na dowolnie wybranym instru-
mencie. Tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136.

***
Szkoła Otwarta przy SP 16 na Pustkach 

Cisowskich prowadzi zapisy na lektoraty 
języka niemieckiego, hiszpańskiego i an-
gielskiego. Zapisy  w sekretariacie szkoły 
lub tel. 58 623 85 67.

***
Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Morska 

192) informuje o wolnych miejscach w 
klasach integracyjnych na rok szkolny 
2016/2017 dla dzieci z różnym rodzajem 
niepełnosprawności. Szkoła jest dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Konsultacje tel. 58 623 06 33.

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawi-
szy Czarnego 1B) zaprasza 5 listopada 
w godz. 10.00-15.00 na Otwarty Turniej 
Szachowy Juniorów. 

Rozgrywki będą mieć formułę open. Zgło-
szenia przyjmowane są  w Klubie MW sala 
nr 104 lub mailowo: b.kepa@ron.mil.pl lub 
m.galezowski@ron.mil.pl.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1B) zaprasza:
– dziewczynki od 9. roku życia na 

zajęcia taneczne do grupy „Małe Róże”. 
Bezpłatne zajęcia odbywają się w Klubie 

MW (ul. Zawiszy Czarnego 1) we wtorek 
i czwartek, w godz. 17.15-18.15. 

– dziewczęta od 16. roku życia do 
udziału w zajęciach formacji tanecznej 
„Be4Art”. Zajęcia odbywają się we wtorek 
i czwartek w godz. 19.00-21.00. Informacje 

i zapisy: Agnieszka Bzoma-Żebrowska, 
tel. 698 441 223.

***
Studio wokalne Klubu Marynarki Wojen-

nej ogłasza casting na bezpłatne zajęcia wo-
kalne dla dzieci od 9. roku życia, młodzieży 
i dorosłych. 

Zajęcia poprowadzi Ewelina Kuc. 
Terminy spotkań po uzgodnieniu (tel. 261 

26 35 18 wew. 34 lub 728 827 272).

Klub MW
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STRONA SENIORA

Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (ul. Świętojańska 5-7) 
przyjmuje zapisy na pobyty sana-
toryjne (w tym świąteczne i nowo-
roczne) w Jastrzębiej Górze oraz 
Darłowie-Darłówku.

30 listopada o godz. 15.00 w ho-
telu Adria zostanie zorganizowana 
zabawa andrzejkowa. Informacje 
i zapisy w biurze związku: pon. 
11.00-15.00, wtorek-czwartek 9.00-
13.00; tel. 58 621 84 25.

***
YMCA Gdynia zaprasza do OW 

„Zakopiec” w Zakopanem, Sanato-
rium Kolejowego „Turkus” i Sanato-
rium Polex Łazienki II w Ciechocinku 
oraz „Przy tężni” w Inowrocławiu 
oraz na jednodniowe wycieczki: 

– 5.11 – (Rewa-Mechelinki);
– 19.11 – Warmia (Gietrzwałd

-Olsztyn-Karczma Warmińska); 
– 3.12 – Toruń (Zabytki i Pierniki).
Kontakt tel. 505 620 917 (Lech 

Snopkowski). 
YMCA Gdynia zaprasza 25 li-

stopada na bal andrzejkowy w Re-
stauracji Tequila. Bilety do nabycia 
w kasie YMCA (ul. Żeromskiego 
26). Informacje pod nr tel. 58 620 31 
15. Zapisy i wpłaty w sekretariacie 
(ul. Żeromskiego 26) w dni powsze-
dnie w godz. 9.00-14.00. 

***
Trwają zapisy na zajęcia w ra-

mach nowego semestru Akademii 
Zdrowia we Flandrii. Zajęcia będą 
odbywać się w biurze (ul. Świętojań-

ska 23b /20). Szczegóły oraz zapisy: 
664 909 144.

***
Klub Seniora Chylonia (ul. Waw-

rzyniaka 4) zaprasza:
 – w każdy wtorek o godz. 13.00 

na karaoke. Prowadzący: Janusz 
Michalak i Zygmunt Kusch.

– na bezpłatne zajęcia grupy 
plastycznej „Batik” w poniedziałki 
w godz.10.00-12.30. Prowadząca: 
Elżbieta Bogacka, malarka i po-
dróżniczka. Szczegóły: 58 625 75 
77, 696 874 608.

***
Klub Marynarki Wojennej za-

prasza na turnieje szachowe. 
Mistrzostwa Marynarki Wojennej 
Seniorów odbędą się w dniach 26-
27  listopada w godz. 10.00–15.00. 

Prawo uczestnictwa mają żoł-
nierze (również emeryci i renciści), 
pracownicy cywilni wojska, członko-
wie rodzin wojskowych i członkowie 
WKS „Flota”. Zgłoszenia do 24 
listopada, mailowo: b.kepa@ron.
mil.pl lub m.galezowski@ron.mil.pl, 
a także w Klubie MW w każdy wtorek 
od 16.00 do 20.00 i sobotę od 10.00 
do 14.00 w sali 104.

***
Centrum Medyczne Synexus 

(ul. Władysława IV 59) zaprasza 
na bezpłatne badania dla osób, 
po 40. roku życia, które chorują na 
cukrzycę: lipidogram, morfologia, 
kreatynina, glukoza, hemoglobina 
glikowana. Rejestracja pod nr. tel. 

58 731 21 53 lub w siedzibie.
***

YMCA (ul. Żeromskiego 26) pro-
wadzi zapisy na zajęcia w ramach 
Gdyńskiej Akademii Srebrnego 
Wieku. Zapisy na I semestr roku 
akademickiego 2016/2017 w sekre-
tariacie w dni powszednie w godz. 
9.00-14.00.

***
Gdyńska Akademia Srebrne-

go Wieku zaprasza na wykłady z 
historii języka polskiego (Barbara 
Giętkowska, pierwsza i trzecia śro-
da miesiąca w godz. 13.00-14.30) 
oraz „Odmładzającą Relaksację dla 
Seniorów” (Sylwia Weiss, czwartki 
w godz. 10.00-11.15). Zapisy w sie-
dzibie (ul. Żeromskiego 26) w godz. 
9.00-14.00. Szczegóły na stronie: 
www.seniorzy.ymca.pl oraz pod nr. 
tel. 58 620 31 15.

***
YMCA Gdynia zaprasza na co-

roczny bal sylwestrowy. Bilety w 
cenie 70 zł od osoby do nabycia 
od 2 listopada w kasie YMCA (ul. 
Żeromskiego 26) w dni powszednie 
w godz. 9.00-19.00. Informacje pod 
nr tel. 58 620 31 15.

***
Fitness dla Pań „Marilyn” zapra-

sza na odpłatne zajęcia dla senio-
rek: zdrowy kręgosłup, stretching, 
pilates. Zajęcia odbywają się przy ul. 
Słupeckiej 45 w dni powszednie w 
godz. 13.30-14.30. Zapisy w klubie 
lub telefonicznie 58 711 24 65.

Aktywności, zdrowie i kultura

W dniach 21-23 października 
2016r. odbyły się zimowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Pływaniu w 
kategorii Masters. 

Grupę pływacką Gdynia Masters 
godnie reprezentowali:

– Barbara Chomicka – 2 złote 
medale (100 m st. grzbietowym, 
200 m st. motylkowym), 3 srebrne 
medale (50 m st. grzbietowym, 200 
m st. grzbietowym, 100 m st. motyl-
kowym) i 1 brązowy medal (50 m st. 
motylkowym),

– Grażyna Heisler – 1 złoty medal 
(100 m st. klasycznym) i 3 srebrne 
(50 m st. grzbietowym, 50 m st. 
klasycznym, 100 m st. zmiennym),

– Katarzyna Matysiak – 1 brązo-
wy medal (100 m st. grzbietowym),

– Bohdan Ciundziewicki – 4 zło-
te medale (50 m i 100 m st. grzbieto-
wym, 50 m i 100 m st. klasycznym),

– Andrzej Skwarło – 4 złote 
medale (50 m st. klasycznym, 50m. 
st. grzbietowym, 100 m i 200 m st. 
zmiennym),

– Andrzej Jacaszek – 2 srebrne 
medale (100 m i 200 m st. klasycz-
nym), 1 brązowy medal (50 m st. 
klasycznym).

W sztafecie 4x50 m stylem do-
wolnym MIX (dwie kobiety, dwóch 
mężczyzn) gdynianie zajęli trzecie 
miejsce, a w sztafecie 4x50 m st. 
zmiennym – drugie. 

Łącznie pływacy zdobyli 27 meda-
li i zajęli w klasyfikacji medalowej 12. 
miejsce na 74 startujących klubów. 

Gratulujemy!

Sukcesy gdyńskich pływaków

Największa i najbardziej popu-
larna na świecie genealogiczna 
baza danych – portal ancestry.
com – jest dostępna dla odwie-
dzających Muzeum Emigracji. 
Każdy, kto chciałby zrekonstru-
ować historię swojej rodziny, 
uzyska tu wgląd do skanów ory-

ginalnych dokumentów.
Do 21 grudnia, w każdą środę w 

godzinach 15.00-18.00 (z wyjątkiem 
2 listopada), specjaliści od poszuki-
wań genealogicznych będą pełnić 
przy stanowiskach dyżury. Dominik 
Pactwa i Marcin Maniecki pomogą 
w obsłudze strony i podpowiedzą jak 

prowadzić poszukiwania.
Serwis jest szczególnie pomocny 

w badaniu historii rodzin, których 
losy w przeszłości związane były z 
Ameryką Północną, Australią i Eu-
ropą. Dotyczy to zarówno emigracji, 
jak i imigracji do Polski. 

Szczegóły: www.polska1.pl.

Genealogia w Muzeum Emigracji
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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. Dyżury 
radnych odbywają się w poniedziałki w godz. 
18.00-19.00. W poniedziałki dyżuruje także 
Policja, w 1. poniedziałek miesiąca funkcjo-
nariusz Straży Miejskiej.

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

lońska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.
pl, tel. 58 664 35 51. Biuro Rady czynne w 
środy i czwartki w godz. 12.00-19.00. Dyżury 
radnych w czwartki w godz. 17.00-18.00. W 3. 
czwartek miesiąca dyżurują funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej. W 1. środę miesiąca 
w godz.18.00-19.00 dyżuruje radny miasta 
Michał Bełbot.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ZS 

nr 15, ul. Jowisza 60, e-mail: rada.chwar-
zno@gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. Strona 
internetowa: www.gdynia-chwarznowiczli-
no.info. Biuro Rady czynne we wtorki, środy, 
czwartki w godz. 15.30-20.00. W środy w 
godz. 17.00-18.00 dyżur radnego dzielnicy. 
W 1. i 2. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżuruje radny miasta Andrzej Kieszek, a 
w 1. czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
radny miasta 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: 9.11.2016 - Marek 
Dąbkowski, 16.11 - Kordian Kulaszewicz. 
W środy w godz. 16.45-17.45 dyżurują radni 
miasta – Michał Bełbot w 1. środę miesiąca 
i Justyna Wróblewska w 2. środę miesiąca. 
W 1. i 3. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 

33, tel. 58 629 85 66. Strona internetowa: 
http://www.radadabrowa.pl/ i www.face-
book.com/radadabrowa. Biuro Rady do 
18 listopada będzie nieczynne. Do końca 
listopada dyżury radnych będą się odbywać 
w poniedziałki i środy w godz. 18.00-19.00. 

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

mińska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdy-
nia.pl, tel. 58 661 64 78. Biuro Rady czynne 
w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, wtorki 
10.00-14.00, środy 15.00-19.00. Dyżury rad-
nych odbywają się w godz. 17.00-18.00. W 2. 
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje 
radny miasta Paweł Stolarczyk.

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 

12 (SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona inter-
netowa: www.gdynia-grabowek.info. 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: 10.11 – Edyta 
Sieracka-Zięba, 17.11 – Mariusz Hybiak, 
24.11 – Ewa Hoffmann.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. 

Marsz. Piłsudskiego 18, 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 dy-
żuruje pod nr. tel. 661 600 572, a dzielnicowy 
pod nr. 691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 

(budynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 
629 24 13, e-mail rada.karwiny@gdynia.
pl. Strona internetowa www.karwiny.mia-
sto.gdynia.pl. Biuro czynne w poniedziałki 
w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki w godz. 
9.00-14.00. Dyżury radnych w każdy ponie-
działek w godz. 18.00-19.00: 7.11 – Maria 
Wiczling, Przemysław Dzierżak i Adam 
Skurat, 14.11 – Komisja Sportu,  28.11 – 
Stefania Hoeft i Henryka Neubauer. W 1. 
poniedziałek 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 Leszczynki, ul. Morska 

186, tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczyn-
ki@gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek w 
godz. 8.00-13.00, wtorek w godz.13.00-17.00, 
środa w godz. 8.00-13.00. Dyżury radnych 
dzielnicy w czwartki w godz. 17.00-18.00: 
10.11 – Marcin Goyke, 17.11 – Barbara Wy-
rwas (w godz.18.00-19.00), 24.11 – Krystyna 
Kaczmarowska. W 3. czwartek miesiąca w 
godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariu-
sze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 

8 (budynek SP nr 13), e-mail: rada.maly-
kack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona 
internetowa: www.malykack.miasto.gdy-
nia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki i 
środy w godz. 10.00-17.00. W 1. wtorek mie-
siąca w godz. 17.00-18.00 dyżury pełnią radni 
Gdyni: Beata Szadziul i Sebastian Jędrze-
jewski oraz radni dzielnicy: 08.11 – Grażyna 
Szymańska-Błaszczyk i Elżbieta Streng.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdy-
nia.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. Dyżury Zarządu Dzielnicy odbywają się 
w 4. poniedziałek miesiąca. Dyżury radnych 
miasta: Patryk Felmet – 1. poniedziałek mie-
siąca w godz. 18.00-19.00, Kamil Góral – 2. 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.45-18.45, 
Elżbieta Sierżęga – 3. poniedziałek miesiąca 
w godz.17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskie-

go 8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@
gdynia.pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.
oksywie.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne 
w poniedziałki w godz.14.00-18.00, wtorki 
i środy w godz. 9.00-13.00. Dyżury radnych 
dzielnicy: poniedziałek 17.00 -18.00. Dyżury 
radnych miasta: 1. poniedziałek miesiąca w 
godz.15.45-16.45 – Patryk Felmet, 2. ponie-
działek miesiąca w godz. 16.30-17.30 – Ka-
mil Góral, 3. poniedziałek miesiąca w godz. 
15.45-16.45 – Elżbieta Sierżęga.

***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 

27 (budynek SP nr 8), tel. 58 664 92 75, 
e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl, strona 
internetowa: www.gdynia-orlowo.info 
i www.facebook.com/radadzielnicyorlowo. 
Biuro Rady czynne: wtorki i czwartki w godz. 
10.00-17.00. Dyżury radnych dzielnicy w 
każdy czwartek w godz. 17.00-18.00: 10.11 – 
Paulina Kacprzak, 17.11 – Sławomir Kwiek, 
24.11 – Barbara Marchwicka.

***
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. Radni dzielnicy pełnią dyżury w 
każdy czwartek 17.00-18.00. Dyżury radnych 
miasta: 1. poniedziałek miesiąca w godz. 

16.50-17.55 – Patryk Felmet, 2. poniedziałek 
miesiąca w godz. 19.00-20.00 – Kamil Góral, 
3. poniedziałek miesiąca w godz. 18.15-19.15 
– Elżbieta Sierżęga, 4. poniedziałek miesiąca 
w godz. 17.00-18.00 – Mirosława Król. Dyżu-
ry funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji – co 
2. czwartek w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56 21, 
e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. Biuro 
Rady czynne jest w poniedziałki i środy w 
godz. 11.00-18.00. W środy w godz. 17.00-
18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy: 9.11 – 
Agata Duchnowska,16.11 – Ewa Nawrocka, 
23.11 – Marek Klaczyński, 30.11 – Ryszard 
Kluczewski. W 2. środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżur funkcjonariuszy Policji i 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkow-

skiego, tel. 58 622 46 74, e-mail. rada.re-
dlowo@gdynia.pl. Biuro Rady jest czynne w 
poniedziałki 13.00-18.00, środy 10.00-15.00, 
czwartki 10.00-14.00. Dyżury radnej miasta 
Doroty Płotki – 3. poniedziałek miesiąca 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. Strażnicy miejscy dyżurują w 1. lub 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-wielki-
kack.info. Biuro czynne: wtorek 8.00-14.00, 
środa 11.00-19.00. Radni dzielnicy dyżurują 
w każdą środę w godz. 18.00-19.00, funkcjo-
nariusz Straży Miejskiej w 1. środę miesiąca 
w godz. 18.00-19.00, radny miasta Stanisław 
Borski w ostatnią środę 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 w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 17.00-18.00. Dyżury radnych miasta: 
1. wtorek miesiąca w godz. 17.30-18.30 – Jo-
anna Zielińska, 2. wtorek miesiąca, w godz. 
17.00-18.00 – Paweł Brutel. W 3. wtorek mie-
siąca 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 każdy wtorek 
w godz. 12.00-18.00 oraz środę w godz. 9.00-
15.00. Dyżury radnych miasta w siedzibie 
rady: 1. wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00 
Paweł Stolarczyk, 3. wtorek miesiąca w 
godz. 17.00-18.00 Paweł Brutel, 4. wtorek 
miesiąca w godz. 16.00-17.00 Danuta Styk. 
W 2. wtorek miesiąca dyżur przedstawicieli 
Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymilia-

na, ul. Legionów 67 (budynek Przychodni 
Zdrowia, pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, 
e-mail: rada.wzgorze@gdynia.pl. Biuro 
Rady czynne we wtorki i czwartki w godz. 
13.00-20.00. W godz. 18.00-19.00 dyżuruje 
radna miasta Maja Wagner (4. czwartek 
miesiąca po uprzednim umówieniu się pod 
nr. tel. 605 619 333).

Rady Dzielnic informują
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni od września na cały etat ku-
charza. Wymagane wykształcenie gastro-
nomiczne. Dokumenty należy składać w 
sekretariacie szkoły (ul. Starodworcowa 36) 
lub na adres: e.blankenburg@sp20gdynia.pl. 
Informacje pod nr. tel. 58 669 03 64.

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. Lipowej (działka nr 843 obręb nr 27 o powierzchni 801 m²) przeznaczo-
nej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4927/16/VII/P z dnia 
09.08.2016 roku. Wykaz wywieszono od 10.08.2016 roku na okres 21 dni.

Prywatne Technikum 
Gastronomiczne 

zatrudni nauczyciela wychowania fi-
zycznego. Termin składania dokumentów 
osobiście (ul. Nauczycielska 6) lub drogą 
mailową do 30.08.2016 r. na adres sekreta-
riat@szkoly-mazurka.pl. Telefon kontaktowy 
512 584 066.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego 
Opel Vectra B. Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 1300 zł /jeden tysiąc trzysta złotych/, cena 
wywołania wynosi 650 zł. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunko-
wym z wyceny pojazdu. Szczegóły pod nr.: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Oferty w 
zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie należy składać do 9.09.2016 r. w godz. 9.00-15.00 
w pok. nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 
Lutego 24). Każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 13.09.2016r. o godz. 
11.30 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej w pok. 112. W przetargu 
ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez 
podania przyczyny.

Dyrektor Gimnazjum nr 4:
– zatrudni nauczyciela geografii na cały 
etat od 1.09.2016r. na pierwszy semestr roku 
szkolnego 2016/2017. 
– podejmie współpracę od 1.09.2016 r. 
z nauczycielami: historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, j. polskiego, biblioteki, etyki, 
geografii, chemii, edb. 
Kontakt tel. 58 663 79 88, 506 162 074, ma-
ilowy: sekretariat@gimnazjum4.eu lub oso-
bisty w sekretariacie szkoły przy ul. Okrzei 6.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przystąpienie do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 roku, 
poz. 353) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej,
2)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdy-
nia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 
16.09.2016 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy 
oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Ford Mondeo. Wartość szacun-
kowa pojazdu wynosi 2300 zł, cena sprzedaży wynosi 800 zł. Sprzedaż zostanie przeprowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 
1966 r. (j.t.Dz.U. 2012 poz.1015 z późniejszymi zmianami). Po umówieniu można zapoznaćsię 
z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Szczegóły pod nr.: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 
58 668 21 42. Pojazd będzie można nabyć 14.09.2016 r. w godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miasta 
Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej w pok. 112. 

Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” 
Gdynia Oddziału PTTK Marynarki Wojen-
nej prowadzi zapisy dzieci (od 5 lat) i młodzie-
ży do grup nauki pływania (dla niemiejących 
pływać) i doskonalenia technik pływackich 
oraz nauki pływania w płetwach. 

Początek zajęć 12 września. Zajęcia 
w godzinach popołudniowych w Szkole 
Podstawowej nr 39 (ul. Unruga 88) oraz w 
Centrum Sportowym (ul. Tatrzańska 35). 
Zapisy i informacje tel. 668 124 060, e-mail: 
ksaracen@o2.pl.

Więcej na stronie www.mkpflota.pl.
***

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdy-
nia od 1 września zaprasza dzieci i młodzież 
na zajęcia sportowe. 

Kontakt: judo – Adam Poździk (tel. 502 
458 413), lekka atletyka – Jerzy Słowikowski 
(tel. 609 562 337), pływanie – Oleg Steciuk 
(tel. 513 161 789), podnoszenie ciężarów i 
sporty siłowe – Stanisław Suprynowicz (tel. 
693 059 599), szachy – Jędrzej Długosz 
(tel.621 262 012) oraz Liliana Olechnicka 
(tel. 509 019 308), strzelectwo sportowe – 
Jolanta Samulewicz (tel. 508 237 458), tenis 
ziemny –  Arkadiusz Sobieraj (tel. 694 194 
903), żeglarstwo – Robert Rapisewicz (tel. 
501 169 020). 

***
Szkółka piłkarka GROM zaprasza na 

treningi piłki nożnej roczniki 2004-2006 i 
2007-2009 oraz dzieci do lat 6 do grupy gro-

mek. Treningi odbywają się przy ZSO nr 4 (ul. 
Płk. Dąbka 207) oraz w sali gimnastycznej 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. 
Płk. Dąbka 277). Informacje i zapisy pod nr. 
tel. 605 241 375. Szczegóły i harmogram: 
www.gromgdynia.pl. 

***
Klub Sportowy Delfin Gdynia prowadzi 

zapisy do sekcji pływackiej dzieci. Informacje 
pod nr. tel. 501 854 139 (Przemysław Czo-
ków). Więcej na stronie Fb Delfin Gdynia.

***
Klub Marynarki Wojennej od września 

zaprasza dziewczynki od 5. roku życia na 
bezpłatne zajęcia taneczne do grupy „Małe 
Róże”. Zajęcia odbywają się w Klubie MW (ul. 
Zawiszy Czarnego 1). Grupa początkująca, 
zajęcia we wtorek i czwartek, w godz.16.30-
17.15, grupa zaawansowana, zajęcia we 
wtorek i czwartek, w godz. 17.15-18.15. 

Klub Marynarki Wojennej zaprasza rów-
nież dziewczęta od 16. roku życia do udziału 
w zajęciach formacji tanecznej „Be4Art”. 

Informacje i zapisy: Agnieszka Bzoma-
Żebrowska, tel. 698 441 223. 

***
Trenerzy Mirek Zimny i Krystian Czer-

wionka ogłaszają zapisy od 5 września do 
piłkarskich grup treningowych dla chłopców 
z roczników 2006-2011. Zajęcia odbywają się 
w hali lekkoatletycznej GCS (ul. Olimpijska) .

Kontakt tel. 501 643 089 lub 793 640 050 
oraz mailowy: ike5@o2.pl.

***
Dojo Gdynia oraz Fitness Club 27 (ul. 

Słowackiego 53) zapraszają dzieci i doro-
słych do początkującej sekcji karate oraz na 
zajęcia fitness. Kontakt osobisty w siedzibie 
lub telefoniczny tel.609 265 478. Szczegóły:  
www.kyokushin-gdynia.com.pl.

***
SI Arka Gdynia prowadzi zapisy dla 

chłopców z rocznika 2010 chcących grać w 
piłkę nożną w klubie Arka Gdynia. Zajęcia 
odbywają się w hali lekkoatletycznej GCS 
(ul. Olimpijska). 

Zajęcia prowadzą trenerzy Arki Gdynia 
Mirosław Zimny i Krystian Czerwionka. 
Kontakt tel. 501 643 089 lub 793 640 050.

***
Małgorzata Cudziło zaprasza na tai-chi.

Zapisy: tel. 514 669 234.
***

Szkoła Pływania Merlin przyjmuje zapisy 
na nowy rok szkolny 2016/2017 na basenie 
przy ul. Gospodarskiej 1.  dzieci od 4 roku 
życia, młodzież i dorosłych.Przygotowujemy 
również do triathlonu. Bieżące informacje pod 
nr tel. 510 132 600. 

Szczegóły: www.merling.pl.
***

Ks Flash Karwiny (ul. Gałczyńskiego 
3) zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia 
kickboxingu, kung fu i samoobrony. Tel. 
kontaktowy: 501 038 993 (Szymon Krause).  
Szczegóły: www.whkdkarwiny.pl.

Zapisy na zajęcia sportowe
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Centrala UM Gdynia............................58 668 80 00 
TELEFONY ALARMOWE

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

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -  ...................... 58 622 22 22
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  .................  58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................  58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  ............................ 58 661 31 56
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
Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego  
„Podwójny Problem”.......................................  58 713 67 82
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 Zaufania Izby Celnej w Gdyni ..............  800 800 119, 
........................................................................ 58 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776    
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk...........  58 75 12 500
Centrum Teleopieki .................... 58 625 12 11, 58 669 80 27
Teatr Muzyczny w Gdyni .................................  58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni .......................................  58 660 59 46
Centrum Kultury................................................  58  664   73  77
Gdyńska Telefoniczna Poradnia J. Polskiego ...58 661 77 68

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........................ 503 405 724
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro poselskie Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Polskie Stronnictwo Ludowe............................. 509 843 800
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72 
Sojusz Lewicy Demokratycznej.........................58 783 01 89
Partia Demokratyczna.......................................609 031 211
Liga Polskich Rodzin.......................................... 697 509 800
Solidarna Polska................................................601 610 799
Prawica Rzeczypospolitej..................................791 638 926
Samoobrona....................................................696 472 629

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji UM Gdynia, naczelnik Grażyna Pilarczyk. Redaguje zespół: Małgorzata Omachel - Kwi-
dzińska, Sebastian Drausal, Dorota Patzer, Agnieszka Wołowicz, Paweł Jałoszewski, Barbara Betlejewska 
i Karolina Szypelt. Kontakt:  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. 58 668 81 26, 668 81 25, 668 81 06, fax 58 
620 30 86, e-mail: ratusz@gdynia.pl
„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 do „Ratusza” przyjmujemy 
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

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie 
klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.    
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” (ul. Morska 89,
81-222 Gdynia)
Liczba punktów: 67,40; miejsce w rankingu: 1.
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia nr 5248/16/
VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 25 października 2016 r. na prowadzenie klubu dla osób z nie-
pełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” 
(ul. Morska 89, 81-222 Gdynia).
Kwota przyznana na realizację zadania w 2016 r. (w zł): 16 706,00.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Gdyni na 
mocy Zarządzenia Nr 5218/16/VII/R z dnia 25.10.2016 r. przyznał dotację w kwocie 7 000,00 zł 
Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Być jak Święty Mikołaj”  obejmuje termin realizacji 
zadania od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicz-
nego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w postaci partycypacyjnego zaprojektowania 
przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonania wybranych elementów zagospodaro-
wania w dzielnicy Oksywie. Oferty można składać do Laboratorium Innowacji Społecznych w 
Gdyni przy al. Zwycięstwa 96-98, bud. IV A. Więcej informacji na stronie: http://www.gdynia.pl/
bip/konkursy/ofert/451_116867.html.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania „Przygoto-
wanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: 
Nazwa zadania: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS 
w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem” (ul. Olimpijska 2/135, 81-
538 Gdynia)
Liczba punktów: 65,00; miejsce w rankingu: 1
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia nr 5247/16/
VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 25 października 2016 r. na przygotowanie i dostarczanie 
posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni: Spółdzielnia Socjalna „Razem” 
(ul. Olimpijska 2/135, 81-538 Gdynia).
Kwota przyznana na realizację zadania w 2016 r. (w zł): 185 296,00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Ford Mondeo. Wartość szacun-
kowa pojazdu wynosi 2300 zł, cena sprzedaży wynosi 800 zł. Sprzedaż zostanie przeprowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 
1966 r. (j.t.Dz.U. 2012 poz.1015 z późniejszymi zmianami). Po umówieniu można zapoznaćsię 
z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Szczegóły pod nr.: 58 668 21 45, 58 668 21 43, 
58 668 21 42. Pojazd będzie można nabyć 14.09.2016 r. w godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miasta 
Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej w pok. 112. 
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