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1 września 2018 roku gdyńscy gimna-
zjaliści będą zdobywać wiedzę w nowej 
szkole w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 
Placówka dołączy do dwóch już ist-
niejących - Zespołu Szkół nr 15 przy                              
ul. Jowisza 60 i ostatnio rozbudowanego 
Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy 
ul. Wiczlińskiej 93.

Jedną z najważniejszych inwestycji                      
w ciągu kilku najbliższych lat będzie bu-
dowa nowej szkoły gimnazjalnej, przy uli-
cy Wiczlińskiej, w rejonie skrzyżowania                                      
z ul. Chwarznieńską. We wrześniu tego roku 
planujemy ogłoszenie konkursu na projekt, 
który miałby zostać rozstrzygnięty na przeło-

mie roku 2015 i 2016. Placówka, licząca co 
najmniej 15 oddziałów, z obiektami sporto-
wymi otwartymi dla mieszkańców dzielnicy, 
według założeń ruszy 1 września 2018 roku 
-  tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wicepre-
zydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. Decyzja 
została podjęta ze względu na tempo rozwoju 
dzielnicy.  

Chwarzno-Wiczlino rozwija się najbar-
dziej dynamicznie w mieście. W ciągu kilku 
ostatnich lat liczba mieszkańców wzrosła                    
z 6000 do 10000, a docelowo będzie tu żyło 
ponad 20 000 osób – wylicza Paweł Brutel, 
gdyński radny. Szkoła powstanie na terenie 
działki przeznaczonej zgodnie z planem za-

gospodarowania przestrzennego dla usług 
oświatowych. Warto przypomnieć, że Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w tej dzielnicy 
został w ostatnich miesiącach rozbudowany 
i od 1 września tego roku będzie funkcjo-
nować jako nowoczesny kompleks oświa-
towy. Całkowicie zmodernizowano obiekt, 
zwiększono liczbę pomieszczeń lekcyjnych                                                                               
z 8 do 18 oraz zbudowano nowe przedszkole, 
w którym opiekę znajdzie 100 dzieci. Wraz z 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego progi 
obu zespołów oświatowych przekroczy 1100 
uczniów, a 3 lata później będzie ich o blisko 
350 więcej. 

Nowa szkoła powstanie w Chwarznie-Wiczlinie

Nils Frommhold z Niemiec i Erika 
Csomor z Węgier będą największymi 
sportowymi gwiazdami tegoroczne-
go Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia.                                               
Na starcie stanie też niemal cała krajowa 
czołówka z Kacprem Adamem - Mistrzem 
Polski na dystansie długim - na czele. 
Pierwsze w historii naszego kraju zawody 
rangi IRONMAN odbędą się w dniach 7-9 
sierpnia.

Swój start w Herbalife IRONMAN 70.3 
Gdynia potwierdziła też czołówka polskich 
triathlonistów. 

O szczegółach sportowej rywalizacji,                     
a także o zmianach w organizacji ruchu, 
które obowiązywać będą w sobotę i niedzielę 
piszemy na str. 12 „Ratusza”. 

R A T U S Z
ISSN 1232-6623

INFORMACJE  RADY  I  PREZYDENTA  GDYNI
„Ratusz” nr 1 (przetarg 2016, załącznik nr 5)

Wybitni sportowcy postanowili zawal-
czyć o obecność niepełnosprawnych atle-
tów w ogólnopolskiej telewizji, podczas 
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 
w 2016 roku. Akcję #TakDlaRio poparli 
już: Anita Włodarczyk, Rafał Sonik, Ju-
styna Kowalczyk, Zbigniew Bródka, Piotr 
Żyła, a także organizatorzy tegorocznego 
Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Ty rów-
nież możesz to zrobić.

Gdynia mówi 
#TakDlaRio!
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Przed X Super Finałem, to ich rywale, 
czyli Panthers Wrocław byli faworyzowani 
przez media, przepowiadające ich zwy-
cięstwo. Jednak zawodnicy z Seahawks 
Gdynia zachowali zimną krew i ostatecz-
nie jednym przyłożeniem obronili tytuł 
Mistrza Polskiej Ligi Futbolu Amerykań-
skiego. We wtorek 4 sierpnia mistrzowie 
odwiedzili prezydenta Gdyni Wojciecha 
Szczurka i odebrali gratulacje. 

Gdyby połączyć gdyńskie i sopockie 
Jastrzębie, sala w gdyńskim magistracie 
musiałaby pomieścić w sumie 150 zawodni-
ków. Jednak wakacje sprawiły, że w urzędzie 
stawiła się okrojona, ale silna reprezentacja. 
Spotkanie upłynęło przede wszystkim pod 
znakiem składania gratulacji. Mam nadzieję, 
że kolejne etapy rozwoju drużyny powodują, 
że jeszcze nie raz będziemy się takimi suk-
cesami cieszyć. Pragnę nie tylko słowem, 

ale bardziej konkretnie wyrazić wdzięczność. 
Dlatego przyznajemy klubowi nagrodę                         
w wysokości 30 tysięcy złotych i ufam, że 
pomoże ona w zdobywaniu sukcesów - 
mówił podczas spotkania prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek. 

Z kolei w imieniu zawodników trener klu-
bu Maciej Cetnerowski przekazał klubową 
koszulkę prezydentowi Gdyni.  

 Chociaż Seahawks Gdynia mają obecnie 
przerwę w rozgrywkach, to nie osiadają na 
laurach. Teraz skupiamy się na juniorach; 
wśród nich  jest wielu zdolnych zawodników, 
którzy  mają szansę zasilić pierwszy zespół. 
To też czas decyzji, kto zostaje, a kto idzie 
na sportową emeryturę. W najbliższym 
czasie będziemy też prowadzić konsultacje 
z zagranicznymi zawodnikami, których za-
daniem jest dopełnienie drużyny - tłumaczy 
szkoleniowiec Maciej Centerowski.

Zostań producentem filmowym w Gdyni
Gdyńska Szkoła Filmowa rozpoczęła 

rekrutację na 2-letnie Studium Produ-
centów Form Audiowizualnych. W ciągu 
czterech semestrów, studenci nauczą 
się między innymi: organizować pro-
dukcję filmową, telewizyjną i produkcję 
interaktywną. Wszystko to, pod okiem 
wykładowców gdyńskiej filmówki i Gdań-
skiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. 
Gościnnie pojawią się ludzie znani                           
z filmu, mediów i zarządzania.

Studia na nowym kierunku przydadzą się 
każdemu, kto już wie, że rewolucja tech-
nologiczna postępuje w szalonym tempie 
i specjalizacja tylko w jednym obszarze, to 
dzisiaj za mało, by odnieść sukces zawodo-
wy. Umiejętność szerokiego myślenia, cross-
mediowego planowania produkcji i promocji 

staje się najbardziej pożądaną wartością w 
szeroko rozumianym showbiznesie. Świat 
filmu i gier zaczyna się przenikać. Tradycyjne 
formy przekazu tekstu w prasie, dźwięku w 
radio i obrazu w telewizji znajdują wspólny 
mianownik w postaci kanału zwrotnego w 
relacji z odbiorcą, a wszystkie media stają 
się dostawcami treści na żądanie, w miejscu 
i czasie, o którym nie decyduje już nadawca. 
Czas, w którym linia podziału między nadaw-
cą a odbiorcą treści była jasna i klarowna, 
odszedł dekadę temu do lamusa. Dziś widz, 
czytelnik, słuchacz współtworzy przekaz, 
stając się nadawcą i współtwórcą nowych 
treści i nowych mediów – tłumaczy Kamil 
Przełęcki dyrektor programowy studium.

Dlatego ważne jest poznanie zasad,                   
a także zrozumienie różnic i podobieństw 

tkwiących w procesie tworzenia filmu, pro-
gramów telewizyjnych, gier komputerowych 
czy interaktywnych form promocji. Proponu-
jemy połączenie tradycji z nowoczesnością, 
poprzez splecenie ze sobą klasycznych za-
sad zarządzania i biznesu z możliwościami 
oraz specyfiką nowych mediów cyfrowego 
świata kultury i rozrywki – podkreśla Kamil 
Przełęcki.

Studium jest też okazją do wymiany po-
glądów, spostrzeżeń i opinii z wykładowcami, 
posiadającymi w swoim bogatym życiorysie 
zawodowe sukcesy w dziedzinie filmu, tele-
wizji, produkcji gier i interaktywnej promocji.

Rekrutacja potrwa do 10 września. 
Więcej informacji na stronie www.gsf.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta Gdyni organizuje we 
wszystkie czwartki sierpnia (13, 20, 27) 
w godz. 9.00 - 13.00, ambulansową zbiórkę 
krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu 
krew oddają - gdynian również zapraszają". 
Chętnych do oddania krwi zapraszamy 
na parking przed Urzędem Miasta Gdyni,                       
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Krew będzie można także oddać w nie-
dzielę, 9 sierpnia w godz. 10.00 - 14.00 
przy kościele ojców Franciszkanów przy                
ul. Ujejskiego. Informacje dodatkowe, w jaki 
sposób się przygotować do oddania krwi oraz 
o tym jakich grup krwi brakuje, znajdują się 
na stronie: www.krew.gda.pl

Potrzebna jest krew

15 sierpnia tradycyjnie z Gdyni wyru-
szą na trasę biegacze – uczestnicy XXI 
Polpharma Maratonu „Solidarności”. 

W biegu mogą wystartować osoby, które 
w dniu startu mają ukończone 18 lat. Z dnia 
na dzień rośnie liczba zgłoszonych. Znacznie 
przekroczyła już tysiąc osób, które rekrutują 
się aż z 24 państw. To wróży kolejny rekord 
frekwencji! Przed rokiem z dystansem 42 km 
195 m zmierzyło się 933 uczestników z 20 
krajów, a metę osiągnęło 877 z nich. 

Czas na pokonanie trasy wynosi 5,5 
godziny. Zapisy przyjmowane będą do dnia 
startu. Jednak nie warto czekać na ostatnią 
chwilę. Do 8 sierpnia opłata wynosi 100 
zł, a akces uczestnictwa 14 i 15 sierpnia to 

wydatek 150 zł. Z opłat zwolnione są osoby 
60-letnie i starsze, członkowie „Solidarności” 
oraz ci którzy ukończyli wszystkie poprzed-
nie Maratony „Solidarności”. 

Zgłoszenia i płatności są dokonywane 
za pośrednictwem portalu Datasport pod 
adresem:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=1493 

W dniach 14 - 15 sierpnia w Gdyni                            
w obiektach przy ul. Bema 33 (była siedziba 
MDK) znajdować się będzie biuro zawodów.

14 sierpnia czynne będzie w godz. 
10.00 – 22.30 (rejestracja zawodników),                         
a 15 sierpnia od godz. 6.30 do 9.00. 

Ponad tysiąc uczestników Maratonu „Solidarności”  
- trwają zapisy - do 8 sierpnia taniej

Teatr Muzyczny im. Danuty Badusz-
kowej w Gdyni poszukuje wokalnie                              
i aktorsko uzdolnionych dzieci:

- dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat
- chłopcy w wieku od 8 do 14 lat (przed 

mutacją),
do głównych ról w legendarnym musicalu 

Jeremiego Przybory i Janusza Stokłosy 
„Piotruś Pan” w reżyserii Janusza Józefo-
wicza.

Na przesłuchania, które odbędą się w 
Teatrze Muzycznym w Gdyni w niedzielę, 
30 sierpnia 2015 i i poniedziałek, 31 sierp-
nia 2015 w godz. 12.00-20.00, należy (na 
pamięć) przygotować co najmniej dwie z za-

łączonych piosenek (piosenki można pobrać 
ze strony www.muzyczny.org). Zgłoszenia z 
podanym dniem castingu oraz wybraną rolą 
należy przesyłać na adres e-mail: sekreta-
riat@muzyczny.org.

Kandydatki do roli Wendy powinny biegle 
opanować duet „Ogarnie nas przypływ", 
a także jedną z solowych piosenek: „Ten 
jeden pocałunek" lub „Piotrusiu powróć                                     
z nami tam".

Kandydaci do roli Piotrusia Pana powinni 
znać swoją partię w duecie „Ogarnie nas 
przypływ" oraz jedną z piosenek: „Adieu, 
kapitanie Hak” lub „Żyj nam Skierlinko".

Kandydaci do roli Misia (8-10 lat) i Janka 

(12-14 lat) powinni poznać swoje partie                    
w piosence „Awantura o lek".

Zagubieni Chłopcy muszą umieć śpiewać 
„Pieśń Zagubionych Chłopców" i „Adieu, 
kapitanie Hak". 

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału 
w wielkiej przygodzie w której zmierzymy 
się ze złowrogimi piratami, ogrzejemy się                         
w kręgu indiańskich ognisk i odkryjemy nowe 
lądy. A wszystko to w najnowocześniejszej 
technologii 3D! 

Premiera spektaklu zaplanowana jest  
na Dużej Scenie w kwietniu 2016 roku.

Casting do musicalu Piotruś Pan - zaproszenie do wielkiej przygody!                    

Mistrzowskie Jastrzębie z wizytą u prezydenta

Do 8 sierpnia 2015 r. w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni trwają III Międzynarodowe 
Warsztaty Baletowe „Ballet Summer 
School”. W organizowanych przez Marię 
i Artura Adamskich zajęciach udział biorą 
osoby w wieku od 12 do 25 lat, pochodzące 
m.in.: z Hiszpanii, Portugalii, Włoch,  Szwecji, 
USA, Niemiec, Belgii i z Polski. W tym roku 
nauczycielami na „Ballet Summer School” 
są znakomici pedagodzy z Europy i Stanów 
Zjednoczonych m.in.: Aleksandra Liashen-
ko (Ukraina), Maksim Wojtiul (Polska), 
Pascale Autrand (Francja), Izabela Soko-
łowska (Polska), Robert Fontana (Włochy), 
Morgan Cloud (Hawaje, USA), Terry Wright 
(Wielka Brytania), i Stephanie Rosenheim 
(Wielka Brytania).

Na zakończenie warsztatów, 8 sierpnia 
2015 r. o godz. 15.00 w Teatrze Muzycznym 
odbędzie się pokaz artystyczny przygoto-
wany przez uczestników „Ballet Summer 
School”. Gala jest otwarta dla widzów (wej-
ście służbowe o godz. 14.45). Wstęp wolny. 

Baletowy pokaz
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Już po raz dwudziesty Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza zaprasza na spektakle z morzem w tle na Scenie Letniej w Orłowie.
7, 8 i 9 sierpnia o godz. 20.00 zaprasza-

my po raz ostatni w tym sezonie na Koncert 
jubileuszowy z okazji XX-lecia Sceny Letniej 
w Orłowie - PIOSENKA JEST DOBRA NA 
WSZYSTKO w reżyserii Rafała Kowala. 

Spektaklem granym 9 sierpnia Małgo-
rzata Talarczyk świętować będzie jubileusz 
45-lecia pracy artystycznej.

Kabaretowo – musicalowe i absurdalno 
– oniryczne widowisko w morsko – księ-
życowej scenerii. Okazja do fantastycznej 
zabawy z ekscentrycznymi artystami tropem 

najgłośniejszych przedstawień Sceny Letniej 
na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Na 
nowo wybrzmią kultowe sceny z przed-
stawień takich jak „Trans – Atlantyk”, czy 
„Iwona, księżniczka Burgunda”, a zabrzmią 
wielkie przeboje, takie jak „Nie przerywaj-
cie zabawy”, „S.O.S.”, „Rodzina”, „Ja się 
boję sama spać”, „Tango Anawa”, „Świecie 
nasz”, czy tytułowa „Piosenka jest dobra na 
wszystko”.  

9 sierpnia o godz. 12.00 po raz ostatni 
w tym sezonie CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM, czyli RODZINNE CZYTANKI 
NAD MORZEM. Książki swojego dzieciń-
stwa czytać będą Marta Kadłub i Maciej 
Wizner – aktorzy Teatru Miejskiego.

Podobnie jak w ubiegłych latach włą-
czamy się w ogólnopolską kampanię za-
praszając dzieci i rodziców na RODZINNE 
CZYTANKI nad morzem. Spotkaniom z lite-
raturą dziecięcą towarzyszyć będą warsztaty 
teatralne i rozstrzygnięcie konkursu. 

Wstęp wolny.

Zobacz to, co najlepsze na Scenie Letniej w Orłowie

Plenerowe propozycje Centrum Kultury

Na początek cykl koncertów „Z widokiem 
na świat”, podczas których będzie można 
wybrać się w muzyczną podróż wraz z arty-
stami, dla których wspólnym mianownikiem 
jest migracja, multikulturowość i poszuki-
wanie inspiracji w otaczającym świecie. Za-
grają znakomici muzycy z zagranicy, którzy 
realizują swoje muzyczne wizje w Polsce. 

W muzealnej sali kinowej zaplanowano 
sentymentalne seanse retro. Pokazany 
zostanie m.in. jeden z pierwszych filmów 
niemieckich w karierze Poli Negri - „Mania” 
(5.08, godz. 16.00). Pokazy filmów odbędą 
się również w Magazynie Tranzytowym, 
obejrzeć będzie można dokumenty „Ucieki-
nier z Nowego Jorku” (11.08, godz. 20.30)                  
i „Sztuka znikania” (18.08, godz. 20.30). 

W każdy wakacyjny czwartek muzeum 
zaprasza dzieci, dla których przygotowany 
został cykl warsztatów,  dzięki którym odbę-
dą podróże w czasie i przestrzeni (szcze-
gółowa informacja na stronie 9 ”Ratusza”). 

A na zakończenie wakacyjnych aktywno-
ści odbędzie się huczne „Pożegnanie lata”. 

Program wydarzeń:
Koncerty z widokiem na świat 
- czwartek, 6.08, godz. 19.00 - João de 

Sousa & Fado Polaco - pochodzi z Porto 
w Portugalii. Od 10 lat mieszka i tworzy 
we Wrocławiu, wspólnie z zespołem Fado 
Polaco. Współpracował ze Smolikiem oraz 
zespołem Micromusic. Gwiazda programu                 
X Factor. Jego koncerty to żywiołowa 
kombinacja południowego temperamentu i 
poetyckiej wrażliwości. W Muzeum Emigracji 
w Gdyni João wystąpi z trębaczem Domini-
kiem Gawrońskim.

- piątek,14.08, godz. 20.00 - Eric Sho-
ves Them in His Pockets  - Trio Huberta, 
Christopha i Szymona, dwóch kuzynów                  
z Warszawy i Berlińczyka, którego poznali 
w liceum. Muzyka „Eric Shoves Them In His 
Pockets” to nawiązanie do tradycji rockowej 
z przełomu dekad z zachodnio-północnego 
wybrzeża USA. Zespół prezentuje jedno z 
najciekawszych nowych brzmień alternatyw-
nych na polskiej scenie muzycznej.

- piątek, 21.08, godz. 20.00 - Kari 
Amirian - polska artystka, producentka                          
i songwriter’ka, uznana przez dziennikarzy 
za objawienie i nadzieję polskiej sceny al-
ternatywnej. Po dwóch latach od sukcesu 
debiutanckiej płyty „Daddy Says I’m Special”, 
którą wydała jako Kari Amirian, artystka 
powróciła z nowym albumem „Wounds And 
Bruises”, który zaprezentuje podczas kon-
certu w Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Filmowa Polska 1 - pokazy dokumen-
tów:

- wtorek,  11.08, godz. 20.30 - „Ucieki-
nier z Nowego Jorku”, reż. Michael Obert, 
Niemcy 2013, 98 min.

- wtorek, 18.08, godz. 20.30 - „Sztuka 
znikania”, reż. Bartek Konopka, Piotr Ro-
sołowski, Polska 2013, 52 min.

Filmowa Polska 1 - kino retro:
- środa, 5.08, godz. 16.00 - „Mania. Hi-

storia pracownicy fabryki papierosów”, reż. 
Eugen Illes, Niemcy 1918 r., 85 min.

- środa, 12.08, godz. 16.00 - „Zew mo-
rza”, reż. Henryk Szaro, Polska 1927 r., 

- środa, 19.08, godz. 16.00 - „Jadzia”, 
reż. Mieczysław Krawicz, Polska 1936 r., 

- środa, 26.08, godz. 16.00 - „Dziewczy-

na szuka miłości”, reż. Romuald Gantkow-
ski, Polska 1938 r., 

- sobota, 29 sierpnia - „Pożegnanie lata 
- potańcówka w rytmie swinga” 

godz. 16.00 - spotkanie - sala multime-
dialna - „Bobkowski, co dalej?”. Spotkanie                 
z Angeliką Herta i Filipem Jacobsonem.

Dwa rowery, dwie kamery i książka, 
wideo-pamiętnik z podróży rowerowej po 
Francji śladami „Szkiców piórkiem” Andrzeja 
Bobkowskiego. Angelika Herta i Filip Ja-
cobson przejechali, jak autor, ponad 2300 
km, publikując na bieżąco filmy, fragmenty 
książki, zdjęcia oraz spostrzeżenia. Porów-
nywali, podważali i skonfrontowali swoje 
doświadczenia z tymi opisanymi w „Szkicach 
piórkiem” sprzed 70 lat. 

godz. 18.00 - Muzyka na żywo - Magazyn 
Tranzytowy - The Warsaw Dixielanders - to 
obecnie jeden z najlepszych polskich zespo-
łów jazzu tradycyjnego, specjalizujący się                                                
w interpretacji standardów jazzowych rodem 
z Nowego Orleanu i Chicago, a także szla-
gierów polskiej muzyki lat 30-stych i 40-stych 
ubiegłego wieku. 

Ponadto tego dnia warsztaty dla rodzin, 
spacery po wystawie, gra muzealna.

Na warsztaty „Wpakuj się w przygody!” 
obowiązują wcześniejsze zapisy: warszta-
ty@muzeumemigracji.pl. Koszt pojedyn-
czych zajęć to 10 zł, jeśli w zajęciach będzie 
uczestniczyło rodzeństwo, to dla kolejnej 
osoby – 5 zł. Do kina obowiązują bezpłatne 
wejściówki, do odebrania w kasie muzeum 
w dniu seansu. Na pozostałe wydarzenia 
wstęp wolny. 

Więcej: www.polska1.pl oraz facebook

11.08.2015 r. o godz. 17.00 premiera 
koncertu „Śpiewająca lokomotywa”. Ten, 
złożony z najpiękniejszych wierszy Juliana 
Tuwima, opatrzonych muzyką Piotra Sala-
bera koncert na troje śpiewających aktorów, 
orkiestrę symfoniczną i śpiewającego dy-
rygenta gościł już na estradach filharmonii 
Wrocławskiej, Pomorskiej, Świętokrzyskiej  
i wielu, wielu innych. Tym razem zagości na 
Scenie Letniej w Orłowie. Wśród wykonaw-
ców będzie można usłyszeć Aleksandrę 
Lis, Ewę Olszewską i Bogdana Smagac-
kiego oraz orkiestrę symfoniczną złożoną 
z trójmiejskich muzyków, ze znakomitą 
koncertmistrz – Natalią Walewską. Całość 
poprowadzi kompozytor, Piotr Salaber, 
wcielający się w tym koncercie w rolę śpie-
wającego dyrygenta. Koncert odbędzie się 

ze specjalnym udziałem Jerzego Zelnika.
Bilety: 30 zł. Kolejny koncert 12.08.
13.08.2015 r. o godz. 19.00 spektakl 

„Napis” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza. 
Zabawna komedia z gorzkim przesłaniem. 
Do paryskiej kamienicy wprowadza się 
młode małżeństwo Lebrun. Po kilku dniach 
w windzie pojawia się wulgarny napis 
uderzający w nowego lokatora. Oburzony 
Lebrun próbuje znaleźć autora obraźliwych 
słów. Prawie natychmiast burzy to idealny 
porządek dotychczasowej sąsiedzkiej eg-
zystencji, a rzekoma integracja okazuje się 
tylko grą pozorów. 

Obsada: Ewa Gierlińska, Andrzej 
Śledź, Magdalena Smuk, Rafał Ostrowski, 
Monika Janeczek-Toporowska, Bartosz 
Wesołowski.

Bilety: 40/35 zł. Kolejny spektakl 14.08.
14.08.2015 r. o godz. 16.00 spektakl 

„Śpiąca Królewna” w reż. Tomasza Pod-
siadłego. 

Bilety: 20 zł. Kolejny spektakl: 16.08.
15.08.2015 r. o godz. 19.00 premiera 

spektaklu „O co biega?” w reż. Tomasza 
Podsiadłego. 

Bilety: 40/35 zł. Kolejny spektakl 16.08.
Centrum Kultury w Gdyni, kasa biletowa 

tel. 58 622 63 30, 667 022 652 czynna pon. -  
pt. w godz. 11.00 - 16.30, wt. w godz. 11.00 - 
19.00 i zawsze na godzinę przed spektaklem 
do 7 sierpnia. Od 10 sierpnia kasa na Scenie 
Letniej w Gdyni czynna codziennie w godz. 
13.00-19.00 i na godzinę przed spektaklem. 

Więcej informacji na: www.ckgdynia.pl 

Lato na Polskiej 1 – Muzeum Emigracji zaprasza w sierpniu

Centrum Kultury zaprasza od 11.08.2015 r. na kolejną edycję Sceny Letniej (wejście na plażę nr 17). W repertuarze dwa pre-
mierowe tytuły: koncert „Śpiewająca lokomotywa” z tekstami Juliana Tuwima i muzyką Piotra Salabera oraz farsa „O co biega?” 
w reż. Tomasza Podsiadłego z udziałem m.in. Natalii Siwiec, Cezarego Morawskiego i Ewy Błachnio. Widzowie zobaczą nasze 
największe hity: „Mayday. Run For Your Wife” w reż. Dariusza Majchrzaka (100. spektakl!) i „Napis” w reż. Grzegorza Chrapkie-
wicza, spektakle gościnne oraz bajki dla dzieci i młodzieży: „Śpiącą Królewnę” w reż. Tomasza Podsiadłego oraz „Małą Syrenkę” 
w reż. Tomasza Valldal Czarneckiego. 

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się sierpień w Muzeum Emigracji w Gdyni. Zaplanowano koncerty, filmy, warsztaty dla dzieci 
i całych rodzin. Warto być na Polskiej 1, by w ciekawy i przystępny sposób odkrywać migracyjne dzieje Polaków.
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Kino Letnie w Orłowie, czyli cykl wa-
kacyjnych spotkań ze światowym kinem 
po raz czwarty gości na plaży  w Orłowie.                
W każdy wtorek do 18 sierpnia, prezento-
wane zostaną wybitne filmy światowego 
formatu.

Program:
11.08.2015 r. - OH, BOY!, reż. Jan Ole 

Gerster, Niemcy, 2012, 83 min.;
18.08.2015 r. - PRAGNIENIE MIŁOŚCI, 

reż. Michel Franco, Francja / Meksyk, 2012, 
93 min * – pokaz wyjątkowo o godz. 22.00.

Pozostałe seanse rozpoczynać się będą 
o godz. 21.30. 

Przed wybranymi projekcjami jest wy-
świetlany 15-20 min. blok filmów i animacji 
krótkometrażowych z polskich i europejskich 
festiwali filmów krótkometrażowych.

Wstęp 9 zł – sprzedaż biletów na seanse 
filmowe bezpośrednio przed projekcjami.

Organizatorem jest Miasto Gdynia                          
i Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bez-
pieczeństwa.

Kino Letnie w Orłowie

W Gdynia InfoBox - coś dla każdego 
Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) 

zaprasza:
- w piątek, 7 sierpnia
o godz. 13.00 - Herbalife Ironman 70.3 

Gdynia - konferencja prasowa z zawodni-
kami, sala, I p.

godz. 12.00 - Akademia Dokumentu - 
filmy: „Cicha”, reż. E. Wallgren, Szwecja 
2011 „Trzy siostry”, reż. Ch. Hoogakker, 
Holandia 2013

Akademia Dokumentalna to jedyny w Pol-
sce program edukacyjny w całości oparty na 
filmach dokumentalnych, które skierowane 
są do młodego widza. 

Z bogatej oferty festiwalowej DOCS AGA-
INST GRAVITY FF do programu Akademii 
zostały wybrane filmy, które młodym ludziom 
otwierają oczy na różnorodne tematy i wpisu-
ją się w nową podstawę programową wielu 
przedmiotów szkolnych. Spotkania składają 
się z pokazu i lekcji po filmie, którą prowa-
dzi nauczyciel Gimnazjum nr 11, pedagog                         
i filmoznawca Piotr Kurpiewski.

„Cicha”, The Quiet One, reż E. Wallgren, 
I. Holmqvist, Szwecja 2011. 

Pod Sztokholmem jest szkoła, w której 
dzieci z całego świata uczą się szwedzkie-
go, zanim pójdą do zwykłych szkół. Urocza 
sześciolatka, Miriam, która wraz z mamą 
wyjechała z Iranu, jako ostatnia dołącza 
do klasy. Zanim uda jej się zbudować nić 
porozumienia z kolegami, czekają ją trudne 
chwile.

„Trzy siostry”; Tough Cookies: The Three 
Sisters; reż. Ch. Hoogakker, Holandia 2013.

Historia pewnej nietypowej rodziny. 
Wszyscy bardzo się kochają, ale mama dużo 
płacze – ma depresję. Co to tak naprawdę 

znaczy? Trzy siostry, każda w innym wieku, 
próbują własnymi słowami opowiedzieć 
widzowi o chorobie i jej wpływie na mamę                     
i rodzinę. Film łączy elementy dokumentalne 
i animowane. Sala, I p. Wstęp wolny. 

- we wtorek, 11 sierpnia
godz. 18.00 - Na spotkaniu „Ruszamy                  

w Świętokrzyskie” Kasia i Maciej Marczew-
scy pokażą, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, 
żeby przeżyć świetną przygodę.

Uczestnicy spotkania zobaczą ile jest 
prawdy w haśle promocyjnym regionu 
„Świętokrzyskie czaruje!” oraz otrzymają 
sprawdzony przez Kasię i Macieja plan na 
urlop w Świętokrzyskim. Poznają najcie-
kawsze miejsca, najbardziej znane atrakcje 
turystyczne okolic Gór Świętokrzyskich oraz 
odkryją te mniej znane.

Na spotkanie zapraszają Klub Polskiego 
Podróżnika - „Ruszamy w Świętokrzyskie” 
- Kasia i Maciej Marczewscy, blogerzy po-
dróżujący po Polsce (www.ruszajwdroge.pl), 
Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian oraz 
patron medialny Radio Gdańsk.

sala, I p. Wstęp wolny.
- w środę, 12 sierpnia w godz. 10.00-

12.30 - TVP Gdańsk - „Czas Gdyni”. Reali-
zacja programu telewizyjnego, ograniczony 
dostęp do: sali głównej (również JuniorBox), 
konferencyjnej oraz wieży widokowej.

- w czwartek, 13 sierpnia
godz. 17.00 - „Historia Hotelu Gdy-

nia” - prelekcja Edith Ulm, która w latach 
1982-83 pełniła funkcję zastępcy pierwszego 
dyrektora Hotelu Gdynia inż. Zdzisława 
Nowickiego. sala, I p.

godz. 21.30 - Letnie Kino InfoBoxu - „Ja-
skinia zapomnianych snów”, reż. Werner 

Herzog, Francja 2010, 90 min.
Przez ponad 20 000 lat jaskinia Chauvet 

była kompletnie odizolowana od reszty świa-
ta w wyniku przysłonięcia olbrzymim blokiem 
skalnym. Jej wnętrze, przypominające wiel-
kością boisko do gry w piłkę nożną, przedsta-
wia zachwycające malowidła, pochodzące                                                                                  
z epoki lodowcowej i prezentujące olbrzy-
mich rozmiarów, prehistoryczne ssaki.

Od momentu odkrycia jaskini, zaledwie 
kilka osób miało do niej dostęp. Wspaniałe 
wnętrze, jakie skrywa jaskinia, pozostawa-
ło tajemnicą dopóki Werner Herzog nie 
sfilmował go w wersji 3D. Film ma olbrzymi 
potencjał edukacyjny, będąc cenną i niezwy-
kle pouczającą lekcją na temat historii sztuki 
oraz prehistorii ludzkości. Przed InfoBoxem 
lub sala, I p. (w razie niepogody)

***
Wystawa „Motyle dzienne Gdyni” towa-

rzyszy wydaniu książki pod tym samym 
tytułem. Autorem publikacji oraz zdjęć 
prezentowanych na wystawie jest Peter 
Senn – gdynianin z wyboru, lepidopterolog                
z zamiłowania. Na wystawę złożyło się 
ponad 20 fotosów, ukazujących zaledwie 
namiastkę różnorodności i bogactwa motyli 
dziennych występujących na terenie Gdyni. 
Szeroki przegląd gatunków, jak i szczegó-
łowe opisy im poświęcone (występowanie, 
rozpoznawanie, cykl rozwojowy, zwyczaje 
żywieniowe itp.) zostały zawarte w publikacji 
Motyle dzienne Gdyni. Atlas rozmieszczenia. 
The Butterflies of Gdynia. A Distribution Atlas 
– z książką można zapoznać się na stronach 
internetowych www.gdynia.pl/motyle

Wystawa prezentowana będzie od                          
6 do 16 sierpnia. Sala, I p.

Przed widzami drugi miesiąc cotygo-
dniowych pokazów filmowych, organizo-
wanych przez Fundację Instytut Równo-
wagi Społeczno-Ekonomicznej. 

Tematyka filmów dotyczy praw człowieka. 
W najbliższym czasie zobaczymy: 

10 sierpnia 2015 r. - Miejsce dla każdego, 
2014 r.

17 sierpnia 2015 r. - Wyrok na Węgrzech, 
2013 r.

24 sierpnia 2015 r. - Korzenie. Wizja 
Wangari Maathai, 2008 r.

31 sierpnia 2015 r. - Czarna Księga 
Majdanu, 2014 r.

Pokazy odbywają się w każdy po-
niedziałek o godzinie 18.00 w Wozowni                     
w parku Kolibki przy al. Zwycięstwa 291. 

Wstęp wolny. 
Szczegóły: http://www.irse.pl/

Tolerancyjne Kino w Kolibkach

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13 
(ul. Podchorążych 10A, Oksywie) zapra-
sza we wtorek, 18 sierpnia o godz. 17.00 
dzieci wraz z rodzicami na spektakl Teatru 
Duet pt. „Grzecznie i bezpiecznie”.

Bajka ucząca dzieci jak zachowywać się 
kulturalnie i bezpiecznie na ulicy. Mówią-
ca o bezpieczeństwie w domu, w szkole,                   
a także na wycieczkach i wakacjach.

Wstęp wolny.

Spektakl teatru Duet

Klub Marynarki Wojennej Riwiera                           
(ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza: 

- od 11 do 27 sierpnia na cykl niezwy-
kłych marynarskich koncertów Zespołu 
Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej, które 
będą odbywać się na ORP Błyskawicy, trzy 
razy w tygodniu (wt., śr., czw.) w godzinach 
13.15 – 14.00. 

- na najbliższe spotkanie Klubu Krajo-
znawcy Podróżnika, które odbędzie się                    
w poniedziałek, 10 sierpnia o godz. 16.45 
w Klubie Marynarki Wojennej. Tym razem 
Marek Romanowski zabierze gości na 
wędrówkę po kaszubskiej ziemi. 

- 15 sierpnia Klub Marynarki Wojennej 
oraz Muzeum Marynarki Wojennej zapra-
szają na Festyn Wojskowy organizowany 
z okazji Święta Wojska Polskiego. Start                        
o godz. 12.00. To będą 3 godziny rozmaitych 
atrakcji. Wśród nich m.in. pokazy Trójmiej-
skiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych, 
bezpłatne zwiedzanie Muzeum MW, mary-
narskie gry i zabawy, prawdziwa żołnierska 
grochówka, czy pokazy sprzętu wojskowego. 
Zapraszamy na teren bulwaru nadmorskiego 
przed klubem i muzeum oraz na ekspozycję 
plenerową Muzeum.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

Klub MW Riwiera 

Gdynia na słodko
Dla mniejszych i wielkich łasuchów 

w  sobotę, 8 sierpnia plac Grunwaldzki 
zamieni się w słodkie centrum. Na wszyst-
kich czekać będą słodkości, pokazy                                                                    
i warsztaty kulinarne, a dla zrzucenia 
zbędnych kalorii zajęcia sportowe. Start 
słodko-rekreacyjnego pikniku o godz. 
12.00. 

Przy stoisku z miodami, oprócz degustacji 
wielu rodzajów miodów będzie możliwość 
poznania tajników ich wytwarzania. O tym 
wszystkim opowie mistrz pszczelarstwa 
- Aleksander Trębacz. Na swoje stoiska 

zapraszają także kulinarne blogerki. Czę-
stować będą swymi popisowymi deserami, 
wybranymi specjalnie na tę słodką oko-
liczność. Dietetyk dokona odpowiednich 
pomiarów tkanki tłuszczowej a gdyńscy 
sportowcy poprowadzą zajęcia z judo oraz 
brazylijskiego jiu jitsu.

Także tego dnia wybrane gdyńskie ka-
wiarnie i restauracje oferować będą, przy-
gotowane specjalnie na tę okazję desery, 
oczywiście w promocyjnych cenach. Oto 
lista: Lavenda Cafe', Cafe' Klaps, Kulinarne 
Safari, Coco, Ciuciu babka, Chwila Moment.
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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 Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
Animals. Mieści się przy ul. Małokackiej 3a 
w Gdyni - Redłowie, tel. 58 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. 11.00 - 17.00, w weekendy 
w godz.11.00 -14.00. Psa lub kota może ad-
optować osoba pełnoletnia, posługująca się 
dowodem osobistym. Na podstawie dowodu 
spisywana jest umowa adopcyjna. 

Psy są zaszczepione, wydawane z ksią-
żeczkami zdrowia. Cennik adopcji zwierząt: 
psy do ½ roku - 60 zł, psy powyżej ½ roku 
- 80 zł, psy w typie psa rasowego - 150 zł, psy 
rasowe z rodowodem - 350 zł, psy powyżej 8 
lat - 30 zł, koty do ½ roku - 20 zł, koty powyżej 
½ roku - 50 zł. 

Z Ciapkowa do ludzi

Roki - średni, młody psiak. Trafił z sunią 
do Ciapkowa po śmierci właściciela. Ona 
szybko znalazła nowy dom, on dalej cze-
ka. Bardzo tęskni za człowiekiem. Mógłby 
zamieszkać w mieszkaniu jak i w domu                         
z ogrodem. Psiak ma w sobie wiele energii 
więc odnajdzie się w aktywnym domu. Bez 
problemu dogaduje się z suczkami. 

Daj mu dom!

Na urodę miasta w dużym stopniu skła-
dają się drobne, lokalnie zagospodarowa-
ne zakątki stworzone przez mieszkańców 
w poszczególnych dzielnicach. Mogą to 
być ogródki przydomowe czy balkony 
tworzące czasem efektowne barwne ak-
centy na tle dużych płaszczyzn domów 
wielorodzinnych lub niewielkie strefy 
zieleni podkreślające wejścia do budyn-
ków. Czasem jedno ciekawe rozwiązanie 
może zachęcić innych do poprawienia 
estetyki w najbliższym otoczeniu, dlatego 
zapraszamy wszystkich, którzy chcą się 
podzielić pomysłem na aranżację niewiel-
kiej przestrzeni wokół siebie do udziału 
w kolejnej edycji konkursu „Gdynia                           
w kwiatach 2015”. 

Uczestnicy zgłaszają zamiar przystą-
pienia do Konkursu poprzez przesłanie 
e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o 
rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. 
Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wej-
ście, ogródek i otoczenie budynku powinno 
być sfotografowane przez właściciela. 

W e-mailu należy podać numer konta na-
leżącego do osoby, wspólnoty lub instytucji 
biorącej udział w konkursie. Nie podanie 
numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją 
osobistego odbioru nagrody w kasach Urzę-

du Miasta, w wyznaczonym dniu. 
W tym roku zgłoszenia przyjmowane 

są tylko i wyłącznie drogą mailową. 
Zdjęcia należy wysłać na adres: gdyniaw-
kwiatach@gdynia.pl Termin składania ku-
ponów upływa 30 sierpnia 2015 r. Kupon 
konkursowy zamieszczamy na stronie: 
www.gdynia.pl w zakładce „Ratusz”. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi                       
we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.

Zgłoszenia będą rozpatrywane                                 
w trzech kategoriach:

I. właścicieli lokali w budynkach wieloro-
dzinnych,

II. właścicieli budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkanio-

wych i innych właścicieli budynków wielo-
rodzinnych. 

Komisja konkursowa przyzna nagrody 
główne Prezydenta Miasta w ww. katego-
riach o wartości 1170 zł netto (1300 brutto) 
każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej 
kategorii po 306 zł netto (340 zł brutto). 
Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 
dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy 
mogą fundować nagrody rzeczowe. 

Decyzja w sprawie ostatecznego podziału 
puli nagród należy do Komisji Konkursowej.

XXI Konkurs „Gdynia w kwiatach 2015”!

Nadeszły upały, które nie służą domo-
wym i dzikim zwierzętom. Powinniśmy 
zainteresować się ich losem i pomóc 
przetrwać ten trudny okres. 

Naszym podopiecznym takim jak psy                          
i koty zapewnijmy dostęp do świeżej wody 
i możliwość schronienia w zacienionym 
miejscu. 

Podróżując z naszym czworonogiem, pa-
miętajmy o tym, że kiedy na zewnątrz panuje 
skwar, nie powinniśmy zostawiać go samego 
w samochodzie, nawet z otwartym oknem. 
Wnętrze nagrzanego samochodu, nie zrobi 
się chłodniejsze dzięki kilkucentymetrowej 
szczelinie, a auto w upalne dni nagrzewa 
się jak sauna. Jeśli nie mamy możliwości 
zabrania ze sobą psa i musiałby czekać                                                                
w samochodzie, lepiej by został w domu. 
Pamiętajmy jednak, by zasłonić okna, tak 
aby światło słoneczne nie nagrzało miesz-
kania, bo w takich warunkach pies czy kot 
może dostać udaru cieplnego. Aby ochłodzić 
zwierzaka w upalny dzień, warto spryskać go 
od czasu do czasu wodą ze spryskiwacza lub 
przykryć go wilgotnym ręcznikiem. Na dłuż-
sze spacery najlepiej wyprowadzać psy rano 
i wieczorem, gdy temperatura powietrza jest 
niższa. Małe zwierzaki (króliki, chomiki, świn-
ki morskie, żółwie, kanarki itp.) nie powinny 
przebywać w upalny dzień na balkonie, gdyż 
ze względu na małą masę ciała są bardziej 
narażone na udar cieplny.

Warto także pamiętać o ptakach                                
w mieście i im również zapewnić poidełka                
z wodą, kiedy na zewnątrz panują wysokie 
temperatury. 

Pomóżmy zwierzętom               
przetrwać upały!
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Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza w sierpniowe nie-
dziele na kuratorskie oprowadzanie po 
wystawach, które aktualnie prezentowane 
są w placówce: 

- 9.08, godz. 14.00 - Rygalik. Istota rze-
czy - druga odsłona cyklu Polskie Projekty 
Polscy Projektanci przybliży osiągnięcia 
Tomka Rygalika – polskiego projektanta, 
którego prace cieszą się uznaniem na całym 
świecie – oraz prowadzonej przez niego pra-
cowni Studio Rygalik. Zorganizowana przez 
Muzeum Miasta Gdyni wystawa Rygalik. 
Istota rzeczy jest wydarzeniem towarzyszą-
cym festiwalowi Gdynia Design Days 2015. 
Kuratorem ekspozycji jest Anna Maga.

16.08, 23.08, godz. 14.00 - Narodziny 
Miasta. Gdyński modernizm w dwu-
dziestoleciu międzywojennym -  Gdynia 

powstawała, gdy w światowej architekturze 
dokonywał się wielki przełom. Widzialnym 
znakiem przemiany, jaką przyniósł architek-
toniczny modernizm stała się gładka, prze-
szklona ściana, pomalowana na biało! Jasne 
były mury gdyńskich urzędów, gdyńskich 
biurowców, gdyńskich kamienic, gdyńskich 
willi, gdyńskich bloków. Tak zrodził się mit 
„białej Gdyni”. Gdynię zrodził mozół tysięcy 
ludzi, którzy za sobą zostawiali dotychczaso-
we życie, by budować je na nowo. Stworzyli 
miasto, które stało się dumą ich samych                   
i kraju. Miasto, które do dziś stanowi symbol 
sukcesu całego pokolenia Polaków żyjących 
między dwiema strasznymi wojnami.

Celem wystawy jest zaprezentowanie,                   
w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla szero-
kiej publiczności, fenomenu narodzin Gdyni, 
w tym zwłaszcza jej architektury. 

30.08, godz. 14.00 - Kacper Kowalski 
Efekty uboczne \ Side Effects

Wyjątkowy projekt polskiego fotogra-
fa Kacpra Kowalskiego, nagrodzony                           
w tegorocznym World Press Photo, ukazuje 
skomplikowaną relację między człowiekiem 
a zamieszkiwaną przez niego planetą. Na 
wystawie w Muzeum Miasta Gdyni oglądać 
można 28 prac, które pokazują niedostępne 
na co dzień naturalne pejzaże i krajobrazy 
miejskie. Odrealnione, niemal graficzne 
fotografie-obrazy, przedstawiają wzory, sy-
metrie i asymetrie tworzone przez człowieka                           
i naturę. Kuratorką ekspozycji jest Agniesz-
ka Jacobson-Cielecka.

Bilety: normalny – 7 zł, ulgowy – 4 zł, 
dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny. Bilet ro-
dzinny – 15 zł.

Poznaj z przewodnikiem wystawy w Muzeum Miasta

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza na 
wystawy:

- „Rygalik. Istota Rzeczy”. To druga 
odsłona popularnego cyklu „Polskie Projekty 
Polscy Projektanci”. W tym roku przybliży on 
osiągnięcia Tomka Rygalika – polskiego 
projektanta, którego prace cieszą się uzna-
niem na całym świecie. 

Tomek Rygalik jest jednym z czołowych 
polskich projektantów reprezentującym 
nową generację dizajnerów. Studiował 
architekturę i urbanistykę na Politechnice 
Łódzkiej oraz Industrial Design w Pratt Insti-
tute w Nowym Jorku (BA), gdzie w 1999 roku 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem i otrzymał 
nagrodę The Pratt Circle Award za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa przemy-
słowego. Po studiach przez kilka lat pracował 
w kilku firmach projektowych w USA, m. in. 
Prime Studio, Arnell Group, Machineart, 
HFID/Refac Design and Product Genesis. 
Był konsultantem w Kodaku, Polaroid, MTV, 
PerkinElmer, Dentsply, Unilever, DuPont.

Istota Rzeczy będzie najobszerniejszą 
wystawą w karierze Rygalika. Wiele obiek-
tów powstało specjalnie na tą ekspozycję 
dlatego warto wybrać się do Muzeum Miasta 
Gdynia aby poznać twórczość tego artysty 
z bliższej perspektywy. Ważnym elementem 
wystawy będą prezentacje multimedialne, 
które wprowadzą widza w proces projektowy 
oraz liczne, różnorodne projekty od prac                   
o charakterze ściśle technicznym do obiek-
tów nieco bardziej artystycznych. Zdaniem 
Kingi Jarockiej z Muzem Miasta Gdyni – ca-
łość wystawy, mimo poważnego charakteru, 
będzie dopasowana również do młodszych 
odbiorców, tak by każdy mógł odnaleźć coś 
dla siebie.

Wystawa prezentowana jest do 4 paź-
dziernika. 

- Efekty Uboczne – unikatowy projekt 
polskiego fotografa Kacpra Kowalskie-
go, nagrodzony w tegorocznym World 
Press Photo. To okazja do spotkania                                      
z efektami działalności człowieka widzianymi 
z perspektywy lotu ptaka. Kacper Kowalski 
dokumentuje i zapisuje widoki w abstrakcyj-
nych kadrach. Nie komentuje. Artysta-pilot 
od kilkunastu lat tropi z paralotni oraz wiatra-
kowca rezultaty przekształcania ziemi przez 
człowieka. Zdjęcia, które wchodzą w skład 
Efektów Ubocznych, pochodzą zarówno z 
malowniczych Kaszub, portu w Gdyni, jak i 
zalanych terenów Sandomierza z 2010 roku 
czy wyrobisk kopalni.

Kacper Kowalski, z zawodu architekt, 
pilotuje paralotnię od 1996 roku. Specjali-
zuje się w fotografii z lotu ptaka, pokazując 
niedostępne na co dzień naturalne pejzaże 

i krajobrazy miejskie. 
Wystawa prezentowana do 6 września. 
Wystawy można oglądać codziennie, 

poza poniedziałkiem, we wtorek i środę                          
w godz. 10.00 - 18.00, czwartek w godz. 
12.00 - 20.00, piątek 10.00 - 18.00 oraz 
sobotę i niedzielę w godz. 10.00 - 17.00. 
Wstęp - bilety w cenie: normalny 7 zł, ulgo-
wy 4 zł, rodzinny 15 zł, dzieci do lat 7 wstęp 
bezpłatny, piątki wstęp wolny.

Strona: www.muzeumgdynia.pl
***

Wystawa „Trofea polskich żeglarzy” 
zorganizowana z okazji przypadających                                
w tym roku obchodów 50. rocznicy powstania 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego czeka 
na zwiedzających. Organizatorzy zgroma-
dzili przeszło 100 eksponatów z najważniej-
szych polskich i międzynarodowych imprez 
żeglarskich - trofeów żeglarskich ze zbiorów 
polskich żeglarzy. W siedzibie PoZŻ  można 
zobaczyć m.in. brązowy medal olimpijski 
Przemysława Miarczyńskiego, złoty medal 
mistrzostw Europy Tytusa Butowskiego, 
proporczyk ze słynnego rejsu Krystyny 
Chojnowskiej-Liskiewicz dookoła świata 
na jachcie „Mazurek”, nagrodę Conrada dla 
Zygfryda Perlickiego, czy puchar Karola 
Jabłońskiego z mistrzostw świata w Match 
Racingu. Eksponaty do końca sierpnia 
można oglądać w sali konferencyjnej Po-
morskiego Związku Żeglarskiego, przy al. 
Jana Pawła II 11, od pon. do pt. w godz. 
8.00 - 16.00.

***
Centrum Aktywności Seniora, Miejski 

Klub Seniora Orłowo i mgr Jolanta Chro-
miec zapraszają na wystawę „3 KOLORY”, 
efekt całorocznej pracy grupy akwarelowej 
w składzie: Izabela Suchodolska, Maria 
Fątańska, Maria Januszko, Krystyna 
Jentkiewicz, Teresa Gierszewska, Re-
nata Piekarska, Maria Handke, Aldona 
Olańczuk, Bogusława Sobczak i Jadwiga 
Słomowicz. Wystawa prezentowana jest                  
w Miejskim Klubie Seniora Orłowo, ul. Or-
łowska 66 do 30.09.2015 r.; od pon. do pt. 
w godz. 8.00 -16.00.

***
W Małej Galerii im. admirała Floty Andrze-

ja Karwety Klubu MW Riwiera (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) podziwiać można wystawę 
będącą efektem pracy uczestników Koła 
Malarskiego Klubu MW prowadzonego przez 
artystę plastyka Andrzeja Sobieraja. 

Uczestniczą w niej: Krystyna Bielecka, 
Malgorzata Brożek, Danuta Hencel, Marek 
Kogut, Jadwiga lewańczyk, Katarzyna 
Markowska - Żal, Sabina Szlaks, Bogna 
Szpiller i Danuta Noszczyńska. 

Wystawy
Wystawa potrwa do 31 sierpnia. Będzie 

czynna od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00. 
W soboty i niedziele na życzenie.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
malarstwa Rafała Dembskiego do galerii 
Profile, ul. Wojewódzka 7. Wystawę można 
oglądać do 9 sierpnia 2015 r. Rafał Dembski 
ukończył PWSSP w Gdańsku, dyplom uzy-
skał w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickie-
go. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa 
olejnego, ściennego oraz pasteli. 

Strona internetowa: www:eraartprofile.pl
***

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 
w Gdyni oraz Justyna Sudzik z Gdyńskiej 
Szkoły Społecznej zapraszają na wystawę 
prac laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Świat wokół mnie”. Wystawę 
można oglądać w oknach biblioteki przy                    
ul. Morskiej 103 do końca sierpnia 2015 r.  

Wstęp wolny.  
***

Do końca sierpnia, w galerii RATUSZ                   
(I piętro Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54) czynna jest  wystawa 
pt: „25 lat samorządu w wolnej Polsce - 
Gdynia serdeczna wspólnota obywateli”.

Jej celem jest prezentacja szerokiej pu-
bliczności dorobku gdyńskiego samorządu, 
od chwili jego powstania w 1990 r. po dzień 
współczesny. To bowiem - z czego nie wszy-
scy zdają sobie sprawę - decyzje samorządu 
miały  podstawowy wpływ na przemiany, 
które dokonały się i dokonują w naszym 
mieście, praktycznie w każdej sferze życia 
w serdecznej wspólnocie z mieszkańcami. 
I dzięki którym Gdynia jest uznawana po-
wszechnie za lidera polskich miast.

Od 1990 r. upłynęła epoka – urodziło się 
i dorosło nowe pokolenie gdynian, dla któ-
rych tamten czas jest historią. Dla starszego 
pokolenia – jubileusz 25-lecia to okazja do 
wspomnień. Dla wszystkich -  okazja do 
porównań i refleksji, w czym służyć pomocą 
będą liczne fotografie archiwalne i wykonane 
współcześnie. 

Wystawa składa się z ponad 30 plansz. 
Jedna z nich poświęcona jest Franciszce 
Cegielskiej,  prezydent miasta w latach 1990 
- 1998. Ekspozycję można oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

***
Koło Plastyków im. Wacława Szczeblew-

skiego zaprasza na wernisaż fotografii Mai 
Wysockiej i Piotra Modrzejewskiego pt. 
„Piszczą w trawie” 13 sierpnia 2015 roku 
o godz. 18.00 do siedziby Towarzystwa Mi-
łośników Gdyni przy ul. Władysława IV 51.
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Gdynia Główna Osobista 

Kolejny koncert z cyklu „Wieczory                   
z Muzyką Organową” odbędzie się                                              
w niedzielę, 16 sierpnia 2015 r. o godz. 
19.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 
na  Obłużu.  

Tego dnia na znakomitych organach 
tej gdyńskiej świątyni zabrzmią utwory 
kompozytorów francuskich (c. Franck, Fr. 
Dubois, J. Alain) hiszpańskich (P. Bruna) 
oraz niemieckich (J.S.Bach, N. Bruhns). 
Wykonawcą koncertu będzie organista - SI-
MON HARDEN, wykładowca Trinity College                                           
w Dublinie, laureat wielu nagród na konkur-
sach międzynarodowych. Wstęp wolny.

Organizacja: Urząd Miasta Gdyni, Pomor-
skie Stowarzyszenie Musica Sacra, Parafia 
pw. św. Andrzeja Boboli. Projekt dofinanso-
wany przez miasto Gdynia.

Fundacja „Słoneczna Jesień" działająca 
przy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni 
zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców 
Gdyni powyżej 40. roku życia, do udziału w 
projekcie realizowanym w ramach: wsparcia 
realizacji zadań dotyczących rewalidacji, 
rehabilitacji, terapii osób niepełnospraw-
nych, mieszkańców Gdyni pt. „Śmiech to 

zdrowie", współfinansowanym przez miasto 
Gdynia. Projekt zakłada prowadzenie warsz-
tatów śmiechu. Zajęcia będą odbywały się 
raz w tygodniu przez 90 minut od września 
do listopada br.  Osoby zainteresowane pro-
szone są o kontakt telefoniczny  58 622 06 
24  w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

„Śmiech to zdrowie" - dla niepełnosprawnych

Lubisz robić zdjęcia, fotografujesz 
ludzi, miasto – możesz wziąć udział                          
w konkursie ogłoszonym przez Agencję 
Rozwoju Gdyni pod hasłem „Zakupy                      
z ludzką twarzą – Hale Targowe w Gdyni”. 
Konkurs nawiązuje do światowych tren-
dów w fotografii reportażowej - gdzie han-
del na targu, historycznej hali kupieckiej 
czy bazarze, stanowi autentyczny, jeden 
z najbardziej żywych plenerów fotografii 
miejskiej. 

Organizatorzy czekają na zdjęcia                               
w kategoriach: portret fotograficzny; reportaż 

- akcja - kreacja, zakupy na hali; fotografia 
mobilna. 

Termin nadsyłania prac: mija 7 wrze-
śnia 2015 r. Organizatorzy przygotowali 
atrakcyjne nagrody: finansowe i rzeczowe, 
także zestawy pamiątek, produktów hand-
made, designu, a także udział w wystawie 
pokonkursowej oraz promocji prac na stronie 
internetowej.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa 
są dostępne na stronie organizatora pod 
linkiem:

http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html 

Konkurs fotograficzny z Halą Targową w tle

W najnowszym „Kurierze Gdyńskim”,                  
w którym od wtorku, 4 sierpnia przeczytać 
można m.in. o gdynianach, którzy jako pierw-
si na świecie wymyślili system wykrywający 
drony tam, gdzie ich być nie powinno. Prze-
czytać też można o Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, która póki co nie jest dla Gdyni! 
Większość pociągów, które wyjadą na tory 
1 września ominie Gdynię szerokim łukiem. 
Mieszkańcy będą mogli korzystać jedynie                                         
z pięciu pociągów rano, którymi będą mogli 
wrócić… wieczorem! Poczytać też można 
o kupcach z ulicy Starowiejskiej, którzy 
stanowczo sprzeciwiają się przekształceniu 
tego traktu w deptak.

W „Kurierze” też ciekawe wywiady z Ka-
tarzyną Bondą, Jerzym Bralczykiem, czy 
Hanną Bakułą, gośćmi Nadmorskiego Ple-
neru Czytelniczego i przepisy na smakowite 
potrawy rodem z Armenii, autorstwa Diany 
Volokhovej, laureatki II edycji Masterchefa. 
A w dziale historia - moda plażowa, czyli te 
straszne pasiaste trykoty do pół łydki... 

O tym jak Gdynia przeszła drogę od cho-
dzenia w piżamach po ulicy do efektownego 
bikini.

Tygodnik „Kurier Gdyński” - 32 strony tyl-
ko o Gdyni, nie tylko dla gdynian, co wtorek 
w kioskach. Czytajcie, piszcie, komentujcie: 
forum@kuriergdynski.eu

Komandor porucznik Jerzy Łubkowski, 
komendant ORP Błyskawica będzie gościem 
najbliższej (7.08) Gdyni Głównej Osobistej. 
W rozmowie o rocznicy tragicznej awarii, po 
której zdecydowano, że Błyskawica stanie 
się okrętem-muzeum. Na audycję w Radiu 
Gdańsk, jak co piątek o 11.00 zaprasza Piotr 
Jacoń, gdynianin i dziennikarz TVN24. Za 
tydzień - kapitan Krzysztof Baranowski                   
o tym, jak jego życie na morzu zaczęło się 
od portu w Gdyni.  

Piszą w „Kurierze Gdyńskim”

Wieczór                                          
z muzyką organową 

W sobotę, 15 sierpnia o godz. 16.00                   
w  Gdyni - Wielkim Kacku przy Źródle Ma-
rii (za obwodnicą) rozpocznie się koncert 
plenerowy zespołu KANAAN „Trzy Sny” 
w nowej wersji z perkusjonaliam.

Wcześniej o godz. 15.00 odbędzie się 
Msza Św. z elementami języka kaszub-
skiego.

Lider grupy, Kuba Kornacki, wciąż 
kipi od pomysłów i co chwila sięga gdzie 
indziej. Wystarczy przesłuchać ich pierw-
szą płytę („Tato” – 2013), by zachłysnąć tą 
różnorodnością. Funk, pop, muzyka świata, 
bossa nova, calypso, jazz, a i zdarzyła się 
renesansowa ballada – gejzer stylów, gej-
zer pomysłów. O ile w płycie „Tato” można 
wyczuć przyprawy z całego świata, o tyle 
ich nowy program „Trzy sny” – to podróż na 
inną planetę. Ukazał się już w sieci „Wojow-
nik”, który daje wyobrażenie, jak rozległe są 
obszary poszukiwań muzycznych Kanaanu.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja 
Światło-Życie, parafia p.w. św. Wawrzyńca                
w Gdyni, parafia p.w. Św. Karola Borome-
usza w Gdyni. Wstęp wolny.

KANAAN w plenerze 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria poszukuje wolontariuszy. Zajmuje 
się pomocą osobom niepełnosprawnym, 
starszym, długoterminowo chorym oraz dzie-
ciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Prowadzi 
wolontariat indywidualny i akcyjny. Wolonta-
riusz decyduje ile czasu może poświęcić na 
działanie i z kim chciałby współpracować.                   
W zamian za poświęcony czas i uśmiech 
proponuje zdobycie bezcennych doświad-
czeń, udział w ciekawych szkoleniach                           
i poznanie nowych osób. 

Osoby zainteresowane proszone są                    
o kontakt pod numerem telefonu 664 909 
144.

***
Fundacja FLY poszukuje osób chętnych 

do prowadzenia, w formie wolontariatu, 
zajęć dla seniorów w roku akademickim 
2015/2016. Zajęcia mogą dotyczyć dowol-
nej, zaproponowanej przez wolontariusza 
dziedziny: zajęć ruchowych, artystycznych, 
hobbystycznych, lektoratów językowych, lub 
stanowić cykl wykładów na wybrany temat.

Zajęcia mogą prowadzić nie tylko wy-
kwalifikowani nauczyciele - mile widziani są 
pasjonaci, specjaliści w swoich dziedzinach, 
studenci.  Siedziba Fundacji FLY w Gdyni, 
ul. Świętojańska 36/2, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 – 16.00.

***
YMCA Gdynia i Gdyńska Akademia 

Srebrnego Wieku poszukują wolontariuszy. 
Prowadzi wykłady, lektoraty, zajęcia rucho-
we, artystyczne i hobbystyczne dla seniorów 
w ramach Gdyńskiej Akademii Srebrnego 
Wieku. Poszukuje osób, które chcąc dzielić 
się swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami                 
z gdyńskimi seniorami.

Wolontariusz sam decyduje ile czasu 
chce poświęcić na działanie i jaki typ zajęć 
chciałby prowadzić. 

Osoby zainteresowane proszone są                      
o kontakt pod numerem telefonu 620 31 
15, mailowo: gdynia@seniorzy.ymca.pl 
lub osobiście w recepcji YMCA Gdynia,                                
ul. Żeromskiego 26.

Propozycje dla wolontariuszy 

Fundacja FLY zachęca do przeszu-
kiwania swoich szuflad i przynoszenia 
rzeczy, które są już niepotrzebne, a są 
w dobrym stanie i mogą innym sprawić 
wiele radości. Ofiarować można książki, 
zabawki, gry, płyty, porcelanę, torebki, 
biżuterię i wiele, wiele innych. 

Uwaga! Organizatorzy sklepiku chary-
tatywnego nie przyjmują odzieży. Rzeczy 

sprzedawane są za symboliczne kwoty,                      
a dochód ze sprzedaży przeznaczony na 
działanie Klubu Młodzieżowego FLY, w za-
kresie wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży z niezamożnych gdyńskich 
rodzin.  

Sklepik będzie czynny 8 sierpnia br.                      
w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie Fundacji 
FLY przy ul. Świętojańskiej 36/2.

Sklepik charytatywny „Z głębokiej szuflady”     

„Koncerty letnie przy źródle” to propozy-
cja dla melomanów na niedzielne wieczory 
sierpnia. Rozbrzmiewać będzie lekki reper-
tuar klasyczny w wykonaniu trójmiejskich 
artystów: 9 sierpnia - utwory na sopran i or-
gany w wykonaniu Marii Hilla i Karola Hilla 
oraz 23 sierpnia - duety na skrzypce i obój 
z towarzyszeniem organów w wykonaniu 
Julii Ziętek, Jaroslawa Wyrzykowskiego 
i Piotra Klemenskiego. Koncerty odbywać 
się będą w kościele św. Wawrzyńca przy     
ul. Źródło Marii 18. Początek o godz. 18.45.

Szczegóły na plakatach oraz na stronie  
internetowej: www.zyjmywharmonii.pl

Organizatorami są Fundacja „Żyjmy                        
w harmonii” oraz Rada Dzielnicy Wielki-Kack. 

Wstęp wolny.

Muzyka klasyczna                
przy źródle
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Sierpniowe zajęcia w Wymiennikowni
Doskwiera Ci wakacyjna nuda? Chciałbyś 

wykorzystać wolny czas na naukę nowych 
umiejętności i poznać ciekawych ludzi? 
Zapraszamy młodzież w wieku 13-25 lat 
na wakacje z Wymiennikownią. Czekają na 
Was tygodniowe bloki zajęć poświęconych 
różnym dziedzinom. Każda grupa spotykać 
się będzie przez pięć dni, od poniedziałku 
do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00 w 
Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum 
Innowacji Społecznych i Designu (ul. Kar-
tuska 20B, Chylonia). W programie coś dla 
osób z artystycznym zacięciem, fanów kuli-
nariów i sportu. Oto harmonogram i tematyka  
poszczególnych zajęć: 

- 17-21 sierpnia: Tydzień SPORTOWY – 
czyli werkałt break i inne sportowe zmagania 
z elementami zdrowego żywienia.

- 17-21 sierpnia: Tydzień ARTYSTYCZNY 
– czyli nieco rysunku, malarstwa i sztuki. 

- 24-28 sierpnia: Tydzień KULINARNY – 
czyli przepisy na szybkie i zdrowe gotowanie 
każdego dnia.

Opłata za pięć dni zajęć wynosi 25 zł 
od uczestnika. Zapisy obowiązują na cały 
tydzień zajęć. Pierwszeństwo w zakwalifi-
kowaniu się będą mieli mieszkańcy Gdyni. 
Zapisy i szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie: www.wakacjeWM.evena.pl 
lub pond nr tel. 58 663 12 55.

Więcej informacji na temat działalności 
Wymiennikowni: www.wymiennikownia.org

Wakacje w Muzeum Miasta Gdyni
W każdy piątek w sierpniu zapraszamy 

dzieci wraz z opiekunami na letnie warsztaty, 
prowadzone w oparciu o aktualne wystawy 
Muzeum Miasta (oferta dla dzieci w wieku 
7-12 lat). Liczba miejsc ograniczona – obo-
wiązują zapisy. Wstęp 12 zł\uczestnik. 
Zapisy mailowo: edukacja@muzeumgdynia.
pl i telefoniczne: 58 66 20 935\936\937. 

Fotolotki - 14.08 – godz. 11.00-13.00 - 
warsztat prowadzony w oparciu o wystawę 
Kacper Kowalski – Efekty uboczne \Side 
Effects. Wielu z nas lata samolotami i ko-
rzysta z Google Earth. Kacper wzbija się                           
w powietrze na paralotni. Zaczął fotografo-
wać, bo zachwycił się tym, co widział z góry 
i chciał się tym podzielić. Im dłużej człowiek 
czemuś się przygląda, tym więcej widzi                                                                     
i rozumie. Inspirując się pracami fotografa 
stworzymy kolaż z morskich skarbów, wy-
dmuchamy obrazek przez słomkę, będziemy 
barwić papier, wykonamy wielkoformatowe, 
wspólne dzieło uwiecznione na fotografii.

Warsztat małego projektanta - 7.08, 
21.08, 28.08 – godz. 11.00-13.00 - warsztat 
prowadzony w oparciu o wystawę Rygalik. 
Istota rzeczy. Na co dzień staramy się ota-
czać rzeczami pięknymi i funkcjonalnymi. 
W Studiu Rygalik, założonym przez Tomka 
Rygalika projektowane są przedmioty uży-
teczne, ale także eksperymenty. Oglądając 
to, co stworzyli projektanci spróbujemy sami 
stworzyć krzesło, etykietę do produktu, lam-
pę, wystrój pokoju i własną torbę. Twórcy 
– do dzieła! 

Biblioteka i niezapomniane wakacje
Wakacje w mieście też mogą być nieza-

pomniane! Zapraszamy wszystkie dzieci do 
placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej – bę-
dziemy wspólnie odwiedzać najpiękniejsze 
zakątki świata wraz z książkami Agnieszki 
Stelmaszyk, stworzymy niepowtarzalną 
biżuterię i niesamowite pejzaże, zbudujemy 
świat z kloców LEGO, przeżyjemy wiele 
emocji z grami na PlayStation i planszowymi. 
Odbędą się też zajęcia ruchowe, teatralne, 
seanse głośnego czytania i wiele, wiele 
więcej. Wstęp wolny.

Szczegóły na: www.mbpgdynia.pl
Wakacyjne Warsztaty Weekendowe                     

w Experymencie
Sezon letni w EXPERYMENCIE w pełni. 

Poza udziałem w warsztatach, odwiedzający 
odwiedzają ścieżkę edukacyjną po wystawie 
i zabawy przy stanowisku dnia. Szykujcie 
kalendarz i pilnie notujcie:

8-9.08. – Pszczele sprawy – warsztaty o 
pożytecznych owadach, w godz. 11.00-13.00 
oraz 15.00-17.00. 

Czym są hotele dla pszczół? Jak po-
wstaje miód i jak jest przechowywany? Jak 
pobudzić miejską i domową roślinność do 
wzrostu? Na gości, którzy odwiedzą EXPE-
RYMENT w weekend 8 i 9 sierpnia czekają 
warsztaty plastyczno-ekologiczne oraz gra 
planszowa o pszczołach – miodem płynąca. 

15-16.08. – Morskie tajemnice – warsz-
taty w godz. 11.00-13.00 oraz 15.00-17.00. 

EXPERYMENT zmieni się na weekend 
i zaprezentuje tajemnice fauny i flory, które 
skrywa Bałtyk. Wśród morskich stworzeń                       
i glonów pojawią się takie okazy jak krewetki 
czy kiełże. Hej ho, hej ho, nad morze by się 
szło… a morze przyjdzie do EXPERYMEN-
TU .

22-23.08. – Weekend przyrodniczy – 
warsztaty plastyczne w godz. 11.00 - 13.00 
oraz 15.00-17.00. Liście lecą z drzew, a my 
je zbieramy, by nie tylko badać przyrodę i się 
uczyć, ale żeby je efektywnie i efektownie 
wykorzystać. W sierpniowy weekend goście 
EXPERYMENTU będą mieli okazję stwo-
rzyć ramki na zdjęcia czy kartki z wakacji                          
w kształcie konkretnych liści drzew.   

29-30.08. – W to mi graj! Weekend                             
z muzyką – plastyczne warsztaty w  godz. 
11.00-13.00 oraz 15.00-17.00. 

 
Udział we wszystkich aktywnościach 

w cenie biletu na wystawę. 
Szczegóły: www.experyment.gdynia.pl

Wakacje z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni                    

(ul. Grabowo 2) zaprasza dzieci i młodzież 
na zajęcia w ramach warsztatów waka-
cyjnych. Oferuje m.in. warsztaty gitarowe,  
muzyczne – instrumenty klawiszowe (zapisy 
w recepcji MDK), warsztaty teatralne oraz                       
z emisji głosu, malarstwo, warsztaty szacho-
we. Zajęcia startują 17 sierpnia. 

Szczegóły: http://www.mdk.gdynia.pl/
W Muzeum Emigracji 

Wakacje to najlepszy moment na przygo-
dy, dlatego też Muzeum Emigracji zaprasza 
dzieci w wieku od 3 do 10 lat na warsztaty, 
dzięki którym odbędą podróże w czasie                        
i przestrzeni razem z bohaterami wystawy. 

Na warsztaty obowiązują zapisy drogą 
elektroniczną, wysyłając maila na adres: 
warsztaty@muzeumemigracji.pl, podając 
imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz 
numer telefonu opiekuna. 

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

Terminy i tematy zajęć w sierpniu:
13 sierpnia - Bardzo rozrywkowe przygo-

dy w rozmigotanym Nowym Jorku
10.00 - 11.30 - dzieci 3-5 lat - Tańczymy 
charlestone’a!
12.00 - 14.00 - dzieci 6-10 lat - Kto potrafi 
ruszać się jak Charlie Chaplin?
20 sierpnia - Hocki - klocki prosto z PRL-u
10.00 - 11.30 - dzieci 3-5 lat - Retro 
przygoda z Gąską Balbinką oraz Bolkiem                    
i Lolkiem
12.00 - 14.00 - dzieci 6-10 lat - Niezwykła 
historia o zwykłym Maluchu
27 sierpnia - Ostatni pasażerowie wra-
cający z wakacji proszeni są do bramki 
numer 1!
10.00 - 11.30 - dzieci 3-5 lat - Zabawa 
wysokich lotów
12.00 - 14.00 - dzieci 6-10 lat - Podróż 
samolotem - przewodnik dla małolatów

Półkolonie „Liberek”
Prywatna Szkoła Podstawowa „Liber”                   

w Śródmieściu, ul. Żeromskiego 26, za-
prasza dzieci w wieku 6-12 lat na letnie 
półkolonie „Liberek” - od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-16.30 do 21 sierp-
nia. Turnusy 5-dniowe - 35 zł/dziennie.                                           
W programie: sala kreatywnej twórczości, 
sala gimnastyczna, kino na małym ekranie, 
zabawy na świeżym powietrzu, spacery, 
zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczno
-taneczne, komputerowe, kulinarne, i wiele 
innych. Możliwość zamówienia obiadów. 
Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani 
pedagodzy i instruktorzy. Informacje i zapisy: 
tel. 536 955 555.

Lato ze sportem 
Klub Karwiny Kung Fu - kick boxing, 

zaprasza na darmowe zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Samoobrona, koordy-
nacja ruchowa, kondycja, świetna zabawa. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki -  dzieci 
o godz. 18.00, dorośli o godz. 19.00; środy - 
dzieci o godz. 18.00, dorośli o godz. 19.00. 
Klub znajduję się na Karwinach przy ul. 
Gałczyńskiego 3. Kontakt i informacje pod 
nr tel. 501 038 993,  instr. Szymon Krause.

Zajęcia karate
 W czasie wakacji KARATE KLUB GDY-

NIA zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne 
zajęcia karate. Odbywają się one w każdy 
poniedziałek i środę o godz. 17.00 w DOJO 
przy ulicy Witomińskiej 10 w Gdyni. Kontakt 
telefoniczny: 601 655 437, 503 180 919.

Wakacyjne Spotkania z Nauką                            
w Akwarium Gdyńskim

Na sezon letni Akwarium Gdyńskie 
mieszczące się przy al. Jana Pawła II 1, 
przygotowało ofertę dla tych, których chęć 
poznawania podwodnego świata nie kończy 
się na zwiedzeniu sal ekspozycji. Do końca 
sierpnia trwa trzecia edycja „Wakacyjnych 
spotkań z nauką”, przeznaczonych dla młod-
szych i starszych miłośników podwodnego 
świata. Spotkania w Laboratorium biologicz-
nym trwają około 60 minut. Jednorazowo 
może w nich wziąć udział 30 osób. Koszt                                       
2  złote. Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.akwarium.gdynia.pl/. 

Przy okazji udziału w zajęciach, warto 
odwiedzić nową salę poświęconą w całości 
ekosystemowi Zatoki Puckiej Wewnętrznej 
– akwenowi o największym w całej polskiej 
strefie brzegowej zróżnicowaniu biologicz-
nemu. Wizyta w sali Zostera marina przy-
pomina spacer wśród łąk trawy morskiej.  
Szczególną uwagę gości przykuwa aranża-
cja zbiornika z wielkimi drapieżnikami. W naj-
większym akwarium znalazły się sandacze, 
szczupaki i okonie. W mniejszych - zdążyły 
się już zadomowić kraby, iglicznie, wężynki, 
babki i płastugi.                                   c.d.n.

Wakacje, wakacje, wakacje - c.d.



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – „Ratusz” nr 1, załącznik nr 5

10 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Na zdrowie

Zapisy do...

Klub Abstynenta „Krokus” Gdynia, ul. Trau-
gutta 9, zaprasza codziennie od poniedziałku 
do soboty w godz. 12.00 - 20.00, w niedzielę 
w godz. 10.00 - 18.00. Oferuje wsparcie 
osobom uzależnionym od alkoholu  oraz  ich 
rodzinom, osobom współuzależnionym, DDA 
oraz DDD. Zapewnia konsultacje i pomoc 
terapeutyczną. Działalność Klubu finanso-
wana z dotacji miasta Gdyni. Tel. Klubu 58 
711 80 63. Grupy Anonimowych Alkoholików 
spotykają się na mityngach przy ul. Traugutta 
9 (Klub Abstynenta „KROKUS”).

- poniedziałek - grupa „Arka”, godz. 17.30, 
pierwszy poniedziałek, trzeci poniedziałek 
miesiąca mityng otwarty;

- wtorek - grupa „Genesis”, godz. 17.30, 
pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;

- środa - grupa kobieca „Zwierciadło”  
godz.18.00 - 19.30; wszystkie mityngi za-
mknięte:

- sobota - grupa „Panorama”, godz.16.00, 
ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;

- sobota - grupa DDA, DDD  godz. 12.30  
wszystkie mityngi otwarte;

- niedziela - grupa „Spikerska”, godz. 10.00 
(wszystkie mityngi otwarte).

Spis gdyńskich grup AA znajduje się na 
stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl

Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce Ogól-
nopolska strona BSK: www.aa.org.pl

Telefon Klubu Abstynenta „Krokus”, czynny 
codziennie od godz. 12.00 do 20.00 pod nr 
tel. 58 711 80 63.

***
VIP-MED REHABILITACJA, ul. Armii Kra-

jowej 38-42, zaprasza na bezpłatną diagno-
stykę bólu kręgosłupa i chorób kręgosłupa.

Należy umawiać się telefonicznie pod 
nr tel. 537 439 325 (pon.- pt. w godz. 9.00-
17.00). Gabinet czynny (pon-pt. w godz. 
8.00-19.00 )

***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz 

niskie poczucie  wartości, twoje życie jawi się 
jako problem nie do  rozwiązania, skorzystaj 
z Programu 12 Kroków Anonimowych Depre-
santów. Depresja jest postępującą chorobą, 
którą można powstrzymać. 

Anonimowi Depresanci: http://grupaad-
gdynia.strefa.pl Grupy AD zapraszają:

- grupa  AD „Optymiści, ul. Św. Mikołaja, 

przy  parafii św. Mikołaja”, piątek godz.18.00
- grupa  AD „Gdyńska  Nadzieja”, ul. Ha-

licka 6A, w kawiarence na  tyłach kościoła 
(pomiędzy szkołą a kościołem) dojazd  au-
tobusem 152 „Sandomierska”, wtorek godz. 
17.00;

- grupa  AD „Radość”, ul.  Traugutta 9 
(wejście  na  tyłach  budynku CZP), niedziela 
godz. 13.00.

***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu 

alkoholizmu. W Gdyni grupy rodzinne Al-Anon 
spotykają się:

- „Bezpieczny brzeg” - środa, godz.18.00, 
Chylonia- ul. Kcyńska 2 ( salka 2 katechetycz-
na), ostatnia środa miesiąca miting otwarty.

- „Początek” - piątek, godz. 17.30,                           
ul. Traugutta 9 (klub abstynenta). Ostatni 
piątek miesiąca mityng otwarty.

***
NZOZ „OKO” w Gdyni, przy ul. Śląskiej 

35-37, zaprasza w imieniu prezydenta miasta, 
mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania 
profilaktyczne w zakresie wczesnego dia-
gnozowania jaskry. Program jest skierowany 
do osób w wieku 45 - 55 lat i finansowany z 
budżetu gminy. W celu uzyskania dokładniej-
szych informacji lub rejestracji należy kon-
taktować się osobiście lub pod nr tel. 58 350 
89 07 lub 58 352 00 58. Strona internetowa: 
www.nzoz-oko.pl 

Placówka świadczy usługi z zakresu lase-
roterapii zmian cukrzycowych oczu, badania 
GDX, OCT, USG, FLA, pole widzenia oraz 
porady okulisty dziecięcego a także laryngo-
loga w ramach NFZ.

***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsyw-

ne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą 
chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uza-
leżnienia może być powstrzymana. Spotkania 
AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w 
Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus, ul. 
Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca 
mityng otwarty - można przyjść z wiadomych 
tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać 
się z problemem).

***
Firma MAT-SŁUCH, zaprasza na bez-

płatne badania słuchu dla dorosłych i dzieci 
w Przychodni U Źródła Marii - Karwiny,                              

ul. Gabrieli Zapolskiej 1A. Badania odbywają 
się w środy 9.00-13.00 oraz w czwartki 14.00-
18.00 w gabinecie nr 221. Rejestracja pod nr 
tel. 58 660 03 23,  608 045 554 lub rejestracji 
przychodni.

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ przy ulicy Pułaskiego 4 
zaprasza do uczestniczenia w niżej wymie-
nionych programach:

- refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie: 

„Profilaktyka raka szyjki macicy” etap 
podstawowy. Badania wykonuje się co 36 
miesięcy u kobiet w wieki 25-59 lat (przy 
określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok 
urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 
25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka 
(zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki 
immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem 
wysokiego ryzyka).

Rejestracja osobista w gabinecie gineko-
logicznym lub telefonicznie pod numerem 58 
711 61 15 lub 711 60 00;

- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego” 
mammografia - etap podstawowy. Badania 
wykonuje się co 24 miesiące u kobiet uro-
dzonych od 1946 do 1965 roku. Badania 
przeprowadza się od poniedziałku do piątku                
(po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja 
osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie 
pod numerem 58 711 60 42;

- mieszkańców Gdyni  na bezpłatne bada-
nia profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego 
diagnozowania  jaskry u osób z czynnikami 
ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 – 
55 lat”. Badania przeprowadza się w gabine-
cie okulistycznym. Rejestracja  w rejestracji 
przychodni lub telefoniczna pod numerem  58 
711 60 00 w godzinach 8.00-18.00, 665 267 
101 wtorek-piątek, 7.30-14.00;

- „Badania profilaktyczne w zakresie 
wykrywania choroby nowotworowej piersi                                           
u kobiet w wieku 40-49 lat, które nie wyko-
nywały w ostatnich 12 miesiącach mammo-
grafii. Badania przeprowadza się w gabinecie 
mammograficznym w WSPL SP ZOZ, ul. 
Pułaskiego 4 (po wcześniejszej rejestracji). 
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub 
telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.

Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna 
rr 10 dla Dorosłych w Chyloni, ul. Raduńska 
21,  tel./fax. 58 623 04 52, e- mail: kolegium-
miejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych – na pod-
budowie szkół średnich w zawodach: technik 
administracji, technik rachunkowości, technik 
informatyk, technik tyfloinformatyk, technik 
usług kosmetycznych, technik ochrony fizycz-
nej i mienia. Zajęcia odbywają się w systemie 
zaocznym w piątki po południu i soboty, co 
2 tygodnie. 

Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowa-
nym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe absolwentów 
techników  i szkół policealnych. 
Pomaga w znalezieniu zatrudnienia w kraju 
i za granicą. Słuchacze uczestnicząc w pod-
wyższającym znajomość podstaw technik 
informatycznych szkoleniu (7 modułowym) 
uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych ECDL. Informacji na temat 
wymaganych dokumentów udziela sekreta-
riat, czynny od poniedziałku do piątku. 

Strona: www.kolegiummiejskie.info
***

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, 
tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiej-

skie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 
17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych  (3 letnim). Zajęcia odbywają 
się w systemie stacjonarnym (od wtorku 
do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz                      
w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa 
tygodnie. 

***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące 

Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do 
wszystkich klas: absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły 
podstawowej. Adres: 81 - 067 Gdynia, ul. 
Morska 192. Kontakt telefoniczny 58 623 06 
33  lub 666 856 410.

***
Sieć Integracyjnych Punktów Przedszkol-

nych Tuptusie (ul. Snycerska 11) ogłasza 
zapisy do swojej palcówki w Gdyni. Dzięki 
wsparciu fundacji Prometeis oferuje pięć 
bezpłatnych miejsc. Kontakt  telefoniczny 
691 617 617, e-mail: sekretariat@tuptusie.pl

***
Towarzystwo  Polsko-Niemieckie w Gdyni 

przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemiec-
kiego dla młodzieży i dorosłych  na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Zajęcia organi-
zowane są przy współpracy z GOETHE IN-
STITUT. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia 
ruszają w połowie września. Można zapisać 

się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl 
Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Święto-
jańska 132 odbędą się 4 września 2015 r.                  
w godz. 16.00 - 17.30. 

Strona: www.tpngdynia.dl.pl
***

Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK 
na Chwarznie (ul. Merukrego 6) zaprasza 
dzieci w wieku od 2 do 5 lat do wspólnej za-
bawy i nauki. W cenie czesnego proponuje 
szeroką ofertę zajęć dodatkowych prowadzo-
nych przez nauczycieli specjalistów. Zajęcia 
odbywają się w trzech kameralnych grupach 
wiekowych. Czesne dla 5-latków (zerówki) 
wynosi 0 zł. Kontakt telefoniczny: tel. 508 
878 701. Strona: www.promyczekgdynia.pl

***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych 

prowadzi zapisy do 21 sierpnia 2015 r. na 
następujące kierunki: technik masażysta 
(system dzienny i wieczorowy ), asystentka 
stomatologiczna (system wieczorowy), higie-
nistka stomatologiczna (system wieczorowy), 
opiekunka dziecięca (system wieczorowy), 
opiekun medyczny (system zaoczny), technik 
usług kosmetycznych (system zaoczny), tech-
nik sterylizacji medycznej (system zaoczny).

Adres szkoły: 81-346 Gdynia, ul. Żerom-
skiego 31. Kontakt telefoniczny: 58 620 81 17. 
Strona: www.msz.vti.pl i www.wzspgdynia.pl 
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Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 
53, budynek SSP nr 28, informuje, że biuro 
Rady czynne jest w poniedziałek w godz. 
15.00 - 19.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, 
czwartek 10.00 - 15.00. Rada Dzielnicy 
Babie Doły informuje, że w sierpniu zawie-
sza się dyżury radnych dzielnicy i radnego 
Miasta oraz  funkcjonariuszy Policji i Straży 
Miejskiej. Na ponowne dyżury radni zapra-
szają mieszkańców od września br. Adres 
e-mail: rada.babiedoły@gdynia.pl, telefon: 
58 665 84 14.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino za-

prasza mieszkańców do kontaktu na e-mail:  
rada.chwarzno@gdynia.pl oraz na stronę 
internetową: www.chwarznowiczlino.miasto.
gdynia.pl i www.gdynia-chwarznowiczlino.
info Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczli-
no nieczynne do 18 sierpnia.

W okresie wakacyjnym wszystkie dyżury 
zostają zawieszone. Ważne sprawy można 
zgłaszać do przewodniczącego zarządu 
dzielnicy Jakuba Ubycha, tel. 601 975 906 
oraz e-mail: Jakub@ubych.pl

***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż 

w sierpniu dyżury radnych są zawieszone 
- urlop. Biuro czynne: poniedziałek i czwar-
tek w godz. 8.00- 12.00, środa godz. 12.00 
- 18.00. Radni zapraszają na dyżury od 2 
września. Biuro Rady Dzielnicy Chylonia 
mieści się w Szkole Podstawowej nr 10,                     
ul. Morska 192.

***
Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że w 

okresie lipiec-sierpień dyżury radnych i funk-
cjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zostaną 
zawieszone i będą wznowione we wrześniu. 
Biuro Rady, ul. Lniana 19, tel 58 664 35 51, 
e-mail rada.cisowa@gdynia.pl czynne w 
środy i czwartki w godz. 12.00 - 19.00 z wy-
jątkiem 12-20 sierpnia - przerwa urlopowa. 

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 

33, tel. 58 629 85 66 informuje, że biuro 
Rady jest czynne w poniedziałki w godz. 
14.30 - 18.30, środy w godz. 8.00 - 15.00                                                                              
i czwartki w godz. 13.30 - 16.30. Aktualności: 
http://www.radadabrowa.pl/ oraz www.fa-
cebook.com/radadabrowa. Dyżury radnych 
dzielnicy w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz. 18.00 - 18.30 w siedzibie 
Rady.

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

mińska 8, tel. 58 661 64 78, e-mail: rada.
dzialkilesne@gdynia.pl informuje, że w 
miesiącach lipcu i sierpniu nastąpi przerwa w 
dyżurach radnych dzielnicy i radnych miasta. 
Biuro Rady czynne jest: w poniedziałek w 
godz. 11.00 - 17.00, wtorek 10.00 - 14.00, 
środę 15.00 - 19.00.

***
Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza 

mieszkańców do siedziby Rady w Szkole 
Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 (tel. 
58 621 83 37) w pon.14.30 – 18.00, środy, 
piątki 10.00 – 13.30, czwartki 15.30 – 19.00 
oraz na dyżury radnych w każdy czwartek 
w godz. 17.00 - 18.00. W każdy 2 czwartek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią 
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. 

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zapra-

sza mieszkańców do biura przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 i jednocześnie informuje                           
o zmianie dni i godzin pracy biura. 

Biuro czynne w poniedziałki od 12.00 do 
19.00, wtorki od 17.00 do 19.00, czwartki od 
12.00 do 17.00. Tel. 58 621 68 80, e-mail: 

rada.kamiennagora@gdynia.pl Dyżury rad-
nych w sierpniu są zawieszone.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, tel. 58 629 24 13, 

zaprasza mieszkańców dzielnicy do biura 
mieszczącego się w ZS nr 10 ul. Staffa 10 
w poniedziałki  w godzinach 16.00-20.00, 
środy i czwartki w godzinach 9.00 - 14.00 
(e-mail rada.karwiny@gdynia.pl). Strona 
internetowa: www.karwiny.miasto.gdynia.pl 

Dyżury radnych w każdy poniedziałek 
miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 - 13.07 - 
Krzysztof Lewandowski, 20.07  -  Aleksan-
dra Pawłowska i Marek Dudziński, 27.07 - 
Marek Dudziński. W pierwszy poniedziałek 
miesiąca między 18.00  a 19.00 dyżur pełnią 
przedstawiciele Straży Miejskiej. W sierpniu 
przerwa wakacyjna.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 

186 (budynek IV LO) tel. 58 663 73 47. Biuro 
czynne: poniedziałek w godz. 8.00-13.00, 
wtorek w godz. 13.00-17.00, środa w godz. 
8.00-13.00, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.
pl Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że 
w sierpniu zawiesza się dyżury radnych 
dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży 
Miejskiej. Na ponowne dyżury radni zapra-
szają mieszkańców od września br. 

***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że 

biuro Rady Dzielnicy znajduje się w SP nr 
13 przy ul. Halickiej 8, tel. 58 664 62 70. 
Biuro czynne w poniedziałek i środę w godz. 
10.00 - 17.00. Kontakt e-mailowy: rada.
malykack@gdynia.pl, strona internetowa: 
www.malykack.miasto.gdynia.pl W każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00 - 
18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy i Radni 
Miasta Gdyni: Beata Szadziul i Sebastian 
Jędrzejewski. W miesiącu lipcu i sierpniu 
dyżury są zawieszone. Najbliższy dyżur - 
1.09 na który zapraszają radni dzielnicy: 
Elżbieta Streng i Krzysztof Dosz.

Biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne 
do 17 sierpnia z powodu urlopu pracownika.

***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro 

Rady z siedzibą w Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, tel. 
58 665 50 00, e-mail: rada.obluze@gdynia.
pl czynne jest w poniedziałki w godz. 16.00 
- 20.00 oraz w środy i czwartki w godz. 9.00 
- 14.00. Rada Dzielnicy Obłuże informuje, 
że w okresie wakacyjnym dyżury radnych 
oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej 
zostają zawieszone. W  dniach 6 - 24 sierp-
nia Biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne- 
urlop pracownika.

***
Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że 

biuro Rady z siedzibą w Szkole Podstawowej 
nr 33 przy ul. Godebskiego 8, e-mail: rada.
oksywie@gdynia.pl, tel. 58 625 32 95 czynne 
jest: poniedziałki 14.00-18.00, wtorki w godz. 
8.00 - 12.00, środy w godz. 8.00 - 12.00. 

W sierpniu dyżury radnych zawieszone. 
Strona: http://oksywie.miasto.gdynia.pl/ 

***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 

(budynek Szkoły Podstawowej nr 8), tel. 58 
664 92 75, e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl 
Strona internetowa: www.gdynia-orlowo.info

Do 6.08.2015 r. biuro Rady nieczynne 
z powodu urlopu pracownika biura. Radni 
dzielnicy dyżurują w czwartki w godz. 8.00 
– 9.00. Dyżury radnego Miasta Jana Kłoska 
zostają zawieszone na cały okres wakacyjny.

***
Rada Dzielnicy Pogórze (biuro w Zespo-

le Szkół nr 11, ul. Porębskiego 21, tel. 58 

665 70 64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.
pl) informuje o nowych godzinach pracy 
biura. Poniedziałek w godz. 13.00 - 20.00, 
czwartek w godz. 11.00 - 18.00. Na okres 
wakacyjny dyżury odwołane. 

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demp-

towo informuje, że biuro Rady z siedzibą 
przy ul. Czeremchowej 1 tel. 58 664 56 21, 
e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl czynne jest 
w poniedziałki i środy w godz. 11.00 - 18.00. 
W sierpniu br. radni, funkcjonariusze Policji, 
oraz Straży Miejskiej nie pełnią dyżurów.

***
Biuro Rady Dzielnicy Redłowo w dniach      

w dniach od 12.08 do 20.08  będzie nieczyn-
ne. W okresie wakacyjnym dyżury radnych 
są zawieszone. 

***
Rada Dzielnicy Śródmieście działa                        

w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 
90 68)  przy ul. Jana z Kolna 5. Biuro jest 
czynne: we wtorki w godz.12.00 - 18.00; 
środy w godz. 10.00 - 13.00; czwartki                                           
w godz. 12.00 - 17.00. Radni dzielnicy dyżu-
rują w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. 
Strażnicy miejscy dyżurują w pierwszy lub 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.  
W sierpniu dyżury radnych i strażników miej-
skich zostają zawieszone. Przerwa urlopowa 
pracownika biura Rady do 18 sierpnia. W tym 
czasie biuro nieczynne.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack (biuro w SP 

20 ul. Starodworcowa 36, tel. 58 629 44 03, 
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl) informu-
je o nowych godzinach pracy biura: wtorek 
8.00 – 14.00, środa 11.00 – 19.00. 

***
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka 

zaprasza mieszkańców dzielnicy do kontaktu 
e-mailowego: rada.wit.lesniczowka@gdynia.
pl, telefonicznego: 59 624 75 55, lub osobi-
stego, ul. II MPS 9 w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 17.00 - 18.00.  W sierpniu dyżury 
radnych miasta Gdyni: Joanny Zielińskiej     
i Pawła Brutela zostają zawieszone.

 ***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, 

ul. Narcyzowa 6 (budynek I ALO), informu-
je: biuro Rady czynne jest w każdy wtorek                                                                                        
w godz. 12.00 - 18.00 oraz środę w godz. 
9.00 - 15.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: 
rada.wit.radiostacja@gdynia.pl W każdy 
I wtorek m-ca w siedzibie Rady w godz. 
16.00 - 17.00 dyżur pełni radny miasta Pa-
weł Stolarczyk. W każdy III wtorek m-ca w 
godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełni radny miasta 
Paweł Brutel. 

W każdy IV wtorek m-ca w godz. 16.00 - 
17.00 dyżur pełni radna miasta Danuta Styk.                                                                                   
W każdy II wtorek m-ca w siedzibie Rady dy-
żur pełnią przedstawiciele Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymi-

liana informuje mieszkańców Wzgórza, że 
biuro Rady znajdujące się w Przychodni 
Zdrowia, pokój nr 05, ul. Legionów 67, tel. 58 
620 87 69 czynne jest w wtorki i w czwartki 
od godz. 12.00 - 19.00, adres e-mail: rada.
wzgorze@gdynia.pl 

W godz. 18.00 - 19.00 dyżurują: radna 
Miasta Maja Wagner; IV czwartek miesią-
ca po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 
605 619 333. Radny Jan Kłosek dyżuruje 
na Wzgórzu św. Maksymiliana (siedziba 
Rady Dzielnicy) - II wtorek miesiąca, godz. 
18.00 - 19.00. 

W okresie wakacji dyżury Radnych Dziel-
nicy są zawieszone. 

Rady Dzielnic informują
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Nils Frommhold to w tej chwili jed-
na z największych gwiazd światowego 
triathlonu. W połowie lipca triumfował 
w prestiżowych zawodach w Roth. Dy-
stans IRONMAN (3,8 km pływanie - 180 
km rower - 42 km bieg) pokonał w czasie                       
7h 51 m 28 s. To jeden z najlepszych wyni-
ków w historii tej dyscypliny. W ubiegłym 
roku zajął 5. miejsce na Mistrzostwach 
Świata IRONMAN 70.3 i 6. miejsce na 
legendarnych zawodach IRONMAN Kona 
na Hawajach.

Walkę o zwycięstwo stoczy aż 25 za-
wodników i zawodniczek w kategorii PRO 
z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Ukrainy, 
Białorusi, Włoch, Słowacji, Wielkiej Brytanii, 
Malty, Szwecji oraz Polski. Cieszymy się, że 
do Gdyni wracają tak utytułowani zawodnicy 
jak Massimo Cigana (2 miejsce w ubiegłym 

roku – red.) czy Anton Błochin, który już 
trzykrotnie triumfował w naszych zawodach 
– mówi Michał Drelich, dyrektor Herbalife 
IRONMAN 70.3 Gdynia.

Swój start w Herbalife IRONMAN 70.3 
Gdynia potwierdziła też czołówka polskich 
triathlonistów. Wśród profesjonalistów zo-
baczymy m.in. Kacpra Adama, aktualnego 
Mistrza Polski na dystansie długim oraz 
Mikołaja Lufta, który przed dwoma laty zajął 
w Gdyni 3 miejsce. Biało – czerwone barwy 
będą reprezentowały także znane gdyńskim 
kibicom Ewa Komander, Ewa Bugdoł                          
i Paulina Kotfica. Polki zmierzą się z silnymi 
przeciwniczkami z zagranicy.

Do Gdyni przyjeżdża w tym roku niezwy-
kle utytułowana Erika Csomor. Węgierka 
ma na swoim koncie tytuły Mistrzyni Świata 
w duathlonie, wiele razy stawała też na po-

dium zawodów IRONMAN na całym świecie. 
Jedną z faworytek do zwycięstwa jest też 
reprezentantka Niemiec Diana Riesler – 
zapowiada Drelich.

W gdyńskich zawodach nie zabraknie ce-
lebrytów, a wśród nich Tomasza Karolaka, 
Kuby Wesołowskiego, Maćka Dowbora                 
i Karoliny Gorczycy. Niezwykle ważny jest 
także udział Ambasadora zawodów, Jaśka 
Meli – zdobywcy obu biegunów.

Oprócz niedzielnego startu na dystansie 
głównym (1,9 km pływanie - 90 km rower - 21 
km bieg), w piątek zorganizowane zostaną 
zawody w Aquathlonie, a w sobotę wystar-
tują sprinterzy oraz pierwszy raz w historii 
gdyńskiej imprezy sztafety. 

Szczegółowy program dostępny jest na 
stronie: www.ironmangdynia.pl/

Startuje Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia 2015

Aleja Jana Pawła II
Od godz. 6.00 w środę  5 sierpnia do 

godz. 22.00 w poniedziałek 10 sierpnia  
zamknięty będzie odcinek al. Jana Pawła II 
na wysokości Akwarium Gdyńskiego. 

Od godz. 6.00 w czwartek 6 sierpnia 
do godz. 22.00 w niedzielę 9 sierpnia al. 
Jana Pawła II zostanie zamknięta na całej 
długości, od ul. Waszyngtona. 

Sobota, 8 sierpnia (dystans sprint)
Od godz. 9.30 do godz. 13.30 (trasa 

kolarska) zostaną zamknięte ulice: Wa-
szyngtona, św. Piotra, Wendy (od Portowej 
od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego 
(od Wendy do Polskiej), Polska (jezdnia 
południowa od ronda Karlskrony do Celnej 
i jezdnia północna od Celnej do Janka 
Wiśniewskiego), Janka Wiśniewskiego (na 
całej długości), Jana z Kolna (z możliwością 
jazdy jednym pasem ruchu od ul. Władysła-
wa IV do ul. 3 Maja), Plac Kaszubski, Świę-
tojańska do 10 Lutego (z możliwością ruchu 
w jednym kierunku od ul. Wójta Radtkego do 
ul. 10 Lutego), Skwer Kościuszki. 

Od godz. 9.30 do godz. 14.00 (trasa 
biegowa) zostaną zamknięte ulice: Skwer 
Kościuszki, Borchardta, Armii Krajowej (po-
między Borchardta a Świętojańską), Świę-
tojańska (od 10 Lutego do Piłsudskiego), 
al. Marsz. Piłsudskiego, skwer Arki Gdynia, 
droga rowerowa wzdłuż Bulwaru im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Aleja Topolowa z dojściem 
do Mariny Gdynia.

Śródmieście
W godzinach 9.30-13.30 niemożliwy 

będzie wjazd i wyjazd z rejonu Skweru Ko-
ściuszki, ulic  Waszyngtona, Żeromskiego, 
Pułaskiego, Derdowskiego, Hryniewickiego, 
św. Wojciecha, św. Piotra, Portowej oraz 
Wendy, Węglowej i Chrzanowskiego. 

Na placu Kaszubskim i ul. Świętojańskiej 
możliwy będzie przejazd jedynie na odcinku 
od ul. Wójta Radtkego do ul. 10 Lutego (ruch 
w jednym kierunku).

Na ul. 10 Lutego od skrzyżowania                          
z ul. Świętojańską do skrzyżowaniu z ul. 
Władysława IV będzie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy w stronę ul. Śląskiej.

Ul. Jana z Kolna będzie przejezdna 
jedynie pomiędzy ulicami Władysława IV                          
i 3 Maja.

Ul. Abrahama na odcinku pomiędzy ulica-
mi Batorego i 10 Lutego zostanie zaślepiona 
z wjazdem od strony ul. Batorego. 

W godzinach 9.30-14.00 niemożliwy bę-
dzie wjazd i wyjazd z ulic Zygmuntowskiej, 
Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki. 

                                                                                                                                                                        

Kamienna Góra
W godzinach 9.30- 14.00 wjazd i wyjazd 

z Kamiennej Góry wyłącznie za zgodą 
obecnych na miejscu funkcjonariuszy służb 
porządkowych poprzecznie przez ul. Świę-
tojańską oraz poprzez ul. Legionów. Nie 
będzie dojazdu do ul. Armii Krajowej.

Obłuże, Pogórze, Oksywie 
Dojazd do centrum wyłącznie Estakadą 

Kwiatkowskiego i ul. Morską - zamknięcie 
ul. Janka Wiśniewskiego.

Port
Dojazd do Portu wyłącznie jednojezd-

niowym odcinkiem ul. Janka Wiśniewskie-
go z kierunku Obłuża (wzdłuż Estakady 
Kwiatkowskiego) i dalej pod Estakadą 
Kwiatkowskiego ulicami Gołębią, Przelotową 
(drogi udostępnione przez Gdynia Container 
Terminal oraz Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną) do Czechosłowackiej. 

Uwaga! Dojazd wyłącznie do ul. Polskiej.  
Niedziela 9, sierpnia (dystans długi)
Od godz. 7.30 do godz. 13.40 (trasa 

kolarska) zostaną zamknięte ulice: Wa-
szyngtona, św. Piotra, Wendy (od Portowej 
od Chrzanowskiego), Chrzanowskiego 
(od Wendy do Polskiej),  Polska (jezdnia 
południowa od ronda Karlskrony do Celnej 
i jezdnia północna od Celnej do Janka 
Wiśniewskiego), Janka Wiśniewskiego (na 
całej długości), Estakada Kwiatkowskie-
go-  łącznice z ul. Janka Wiśniewskiego i 
Hutniczą (przejazd Estakadą na wprost na 
obu kierunkach zwężony do jednego pasa 
ruchu), Hutnicza (na całej długości),  Jana z 
Kolna ( z możliwością jazdy jednym pasem 
ruchu od ul. Władysława IV do ul. 3 Maja), 
Plac Kaszubski i Świętojańska do 10 Lutego 
(z możliwością ruchu w jednym kierunku od 
ul. Wójta Radtkego do ul. 10 Lutego), Skwer 
Kościuszki oraz w Rumi ulice: Dąbrow-
skiego, Pomorska, Gdańska, Dębogórska, 
Starowiejska, I Dywizji Wojska Polskiego, 
Rumska (DW 100) do Leśnej w Mostach.

Od godz.10.00 do godz. 16.40 (trasa 
biegowa) zostaną zamknięte: Skwer Ko-
ściuszki (od Jana Pawła II do Borchardta), 
ulice Borchardta, Armii Krajowej (pomiędzy 
Borchardta a Świętojańską), Świętojańska 
(od 10 Lutego do al. Marsz. Piłsudskiego), 
Piłsudskiego, Prusa (odcinek 200 m od 
skrzyżowania z al. Marsz. Piłsudskiego), 
Skwer Arki Gdynia, droga rowerowa wzdłuż 
Bulwaru im. Feliksa Nowowiejskiego, Aleja 
Topolowa z dojściem do Mariny Gdynia.

Tranzyt
Przejazd przez Gdynię pomiędzy Gdań-

skiem a Rumią (kierunek Hel) Drogą Obwo-

dową Trójmiasta (S-6) i ulicą Morską lub od 
Sopotu ulicami:  Zwycięstwa, Wielkopolska, 
Lotników, Droga Gdyńska, Śląska, Morska. 
Ulica Hutnicza wyłączona z ruchu. 

Śródmieście
W godzinach 7.30-13.40 niemożliwy 

będzie wjazd i wyjazd z rejonu ulic Skwer 
Kościuszki Waszyngtona, Żeromskiego, Pu-
łaskiego, Derdowskiego, Hryniewickiego, św. 
Wojciecha, św. Piotra, Portowej oraz Wendy, 
Węglowej i Chrzanowskiego. 

Na Placu Kaszubskim i ul. Świętojańskiej 
możliwy będzie przejazd jedynie na odcinku 
od ul. Wójta Radtkego do ul. 10 Lutego (ruch 
w jednym kierunku).

Na ul. 10 Lutego od skrzyżowania                            
z ul. Świętojańską do skrzyżowaniu z ul. 
Władysława IV będzie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy w stronę ul. Śląskiej.

Ul. Jana z Kolna będzie przejezdna 
jedynie pomiędzy ulicami Władysława IV                           
i 3 Maja.

Ul. Abrahama na odcinku pomiędzy ulica-
mi Batorego i 10 Lutego zostanie zaślepiona 
z wjazdem od strony ul. Batorego. 

W godzinach 10.00 - 16.40 niemożliwy 
będzie wjazd i wyjazd z ulic Zygmuntowskiej, 
Wybickiego oraz Placu Grunwaldzkiego. 

Kamienna Góra
W godzinach 10.00 - 16.40 wjazd i wy-

jazd z Kamiennej Góry wyłącznie za zgodą 
obecnych na miejscu funkcjonariuszy służb 
porządkowych poprzecznie przez ul. Świę-
tojańską oraz poprzez ul. Legionów. Nie 
będzie dojazdu do ul. Armii Krajowej.

Obłuże, Pogórze, Oksywie 
Dojazd do Centrum wyłącznie Estakadą 

Kwiatkowskiego i ul. Morską - zamknięcie 
ul. Janka Wiśniewskiego 

Port
Dojazd do Portu wyłącznie jednojezdnio-

wym odcinkiem ul. Janka Wiśniewskiego 
z kierunku Obłuża i dalej pod Estakadą 
Kwiatkowskiego ulicami Gołębią, Przelotową 
(drogi udostępnione przez Gdynia Container 
Terminal oraz Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną) do Czechosłowackiej. 

Uwaga! Dojazd wyłącznie do ul. Polskiej.  
Rejon ulicy Hutniczej
W godzinach 7.30 - 13.40 niemożliwy 

będzie wyjazd z ul. Handlowej oraz z po-
łożonych po północnej stronie ul. Hutniczej 
odcinków ulic Wiśniowej, Nowodworskiego                       
i Dachnowskiego. Wyjazd z okolic północ-
nych odcinków ulic Palmowej i Północnej 
przez ul. Przemysłową do ul. Puckiej i dalej 
przez Pogórze. Niemożliwy będzie wyjazd 
z rejonu ulic Osada Kolejowa i św. Mikołaja. 

Zmiany w organizacji ruchu podczas Herbalife IRONMAN 70.3 
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Medale dla małżeństw - jubilatów 
30 lipca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez 

Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie:

Fo
t. 

M
ar

ek
 G

ra
ba

rz

Fo
t. 

M
ar

ek
 G

ra
ba

rz

 YMCA Gdynia zaprasza do oglą-
dania wystawy pracy uczestników 
zajęć Fotografia cyfrowa wykona-
nych pod kierunkiem Krystyny Wo-
dzińskiej. Wystawa zatytułowana 
„W obiektywie” jest dostępna w 
holu YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 
26) do końca wakacji. Wstęp wolny. 

Zajęcia w Fundacji FLY

STRONA SENIORA

godz. 13.00 - Halina i Mieczysław Grzegorczy-
kowie (60 lat), Amalia i Henryk Bykowscy (50 lat), 
Rozalia i Andrzej Czernek (50 lat), Krystyna i Jacek 
Jezierscy (50 lat), Krystyna i Stanisław Klocek (50 
lat), Kazimierz i Izabela Mielczarczykowie (50 lat), 
Teresa i Eugeniusz Skorupa (50 lat), Lubomiła                                            
i Zdzisław Straburzyńscy (50 lat), Krystyna i Henryk 
Usarzewicz (50 lat), Wiesława i Władysław Wąsowie 
(50 lat), Jadwiga i Adam Wyszecka (50 lat), Genowefa 
i Włodzimierz Zachowie (50 lat). 

godz. 15.00: Hanna i Ryszard Błocińscy (50 lat), 
Janina i Henryk Ladmann (50 lat), Teresa i Mieczy-
sław Lenarciakowie (50 lat), Wanda i Witold Ligiero-
wie (50 lat), Krystyna i Kazimierz Matyjowie (50 lat), 
Małgorzata i Zdzisław Niedziela (50 lat), Bogusława 
i Józef  Omyłowie (50 lat), Lidia i Gerard Pawlakowie 
(50 lat), Ewa i Jerzy Pawlikowie (50 lat), Janina i Jan 
Piętka (50 lat), Helena i Ludwik Sutkowscy (50 lat), 
Irena i Henryk Stoltmannowie (50 lat).

Fundacja FLY informuje, że                           
1 września rozpoczną się zapisy 
na wykłady, lektoraty, zajęcia 
artystyczne i hobbystyczne na 
semestr 2015/2016 na Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku przy Fundacji 
FLY. Są jeszcze miejsca na wybrane 
zajęcia komputerowe i ruchowe na 
semestr 2015/2016. Zajęcia odby-
wać się będą od października 2015 r. 

Opłata za semestr wybranych 
zajęć, czy wykładów wynosi 40 zł. 
Opłata za warsztaty komputerowe 
- 10 zł za godzinę. Płatne przy za-
pisach. Zapisy w siedzibie Fundacji 
FLY, ul. Świętojańska 36/2, od pon. 
do pt. w godz. 9.00 – 16.00. Kontakt 
tel. 693 996 088.

W obiektywie seniora 

Stowarzyszenie Wzajemnej Po-
mocy Flandria zaprasza osoby                         
w wieku 50+ na cykl warsztatów.                
W programie m.in. zajęcia językowe, 
komputerowe, ekologia, zielarstwo, 
ziołolecznictwo, decoupage, relak-
sacja, zdrowe odżywianie i inne. 
Informacje i zapisy: 664 909 144. 

Akademia Zdrowia
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni 
poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego przy al. Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 przy alei Zwycięstwa 195A w Gdyni obejmujących: 
a) ocenę techniczną, opracowaną przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót 
budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 257/43 stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 257/43                     
i nr 855/43 drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające 
wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami
b)  ekspertyzę techniczną, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania 
robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 257/43 i nr 855/42 drogi dojazdowej do budynku przy al. Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz 
wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami 
oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy alei 
Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę Nr 546/43, KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 i KW 3102 
stanowiącej działkę nr 257/43 
c)  mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki nr 259/43 i nr 855/43 k.m. 75 obręb Gdynia. 
Pisemne oferty należy składać w terminie 21 dni od ukazania się „Ratusza” bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni, pokój 130 z dopiskiem na kopercie: 
„al. Zwycięstwa 195 w Gdyni”. Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Kontakt: tel. 58 620 73 27.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV 
piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został 
wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy 
ul. Morskiej - dz. nr 329/5 k.m. 50 o pow. 28 
m², przeznaczonej do wydzierżawienia na 
okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 
31.07.2015 r. do 20.08.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267 ze zm.), 
w związku z art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U.2015.782 ), 
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia,
o wydaniu decyzji Nr 43/2015 z 28.07.2015 r., znak: PNS.6853.1.2015.MB, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego, oznaczonej jako działka nr 109, k.m. 25 Obręb Gdynia, zapisanej w księdze 
wieczystej  T.10 W.327 CHYLONIA jako własność Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich, przez udzielenie 
zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza gazu do działki nr 95, k.m 25 Obręb Gdynia. 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

UKS MORŚWIN ogłasza zapisy dziew-
cząt i chłopców roczniki 2000, 2001 i 2002 
którzy chcą realizować się we współzawod-
nictwie w dyscyplinie olimpijskiej jaką jest 
łucznictwo. Jednocześnie klub informuje, 
że prowadzi zajęcia dla wielopokoleniowej 
grupy od juniora do seniora. Informacje pod                                                                                  
nr tel. 601 612 142. Strona: www.lucznictwo.
org

***
Szkółka Piłkarska GROM ogłasza zapisy 

chętnych do następujących grup wiekowych:
- dzieci z roczników 2006-2009,
- dzieci z roczników 2003-2005.
Zajęcia prowadzi pedagog i trener                           

z licencją UEFA klasy B. Pierwsze treningi 
25, 27 sierpień w godz. 16.00-17.15, Gdynia 
Obłuże, boisko przy Zespole Szkół nr 4, ul. 
Płk Dąbka 207. Informacje i zapisy Ireneusz 
Trojanowicz, tel. 605 241 375.

Szkółka Piłkarska GROM zaprasza dzieci 
z roczników 2009-2011 (przedszkolaki) na 
zajęcia zabawowo-ruchowe z elementami 
piłki nożnej, zajęcia odbywać się będą                         

w poniedziałki o godz. 17.30 od 14 wrze-
śnia na sali gimnastycznej SOSW nr 1, ul. 
Płk Dąbka 277. Zajęcia prowadzi pedagog 
i trener z licencją UEFA klasy B. Informacje 
i zapisy Ireneusz Trojanowicz, tel.  605 
241 375.

***
Tai- Chi Chińska gimnastyka ruchowa. To 

ćwiczenia ogólnorozwojowe dla każdego. 
Nie ma ograniczeń wiekowych. Instruktor 
Małgorzata Cudziło naukę zdobywała                        
u źródła w Chinach. Trwają zapisy na zaję-
cia w Gdyni. Koszt karnetu 4 wejścia 70 zł, 
pierwsza lekcja gratis.

Zapisy na zajęcia: tel. 514 669 234.
***

KP GDYNIA ogłasza zapisy do nowo 
powstającej drużyny dla chłopców, którzy 
chcą grać w piłkę nożną, urodzonych w 
latach 1999/2000/2001. Treningi odbywają 
się na obiektach GCS w Redłowie przy ul. 
Olimpijskiej 5 na boisku ze sztuczną trawą w 
poniedziałki i środy o godz. 19.45. Informacje 
u trenera, tel. 501 643 089.

***
Trener Mirosław Zimny zaprasza
- na treningi piłki nożnej z dużą ilością 

ćwiczeń ogólnousprawniających chłopców 
urodzonych w latach 2004/2005/2006/2007. 
Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 
17.30, w soboty o godz. 9.15 i w niedzie-
le o godz. 17.00 na hali lub boisku GCS                            
w Redłowie, ul. Olimpijska.

- najmłodszych chłopców urodzonych                      
w latach 2010/2011 do nowo otwieranej 
grupy przedszkola piłkarskiego. Planowany 
termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2015.

Informacje można uzyskać telefonicznie 
u trenera: 501 643 089.

***
ARKA GDYNIA SI rozpoczyna zapisy do 

najmłodszej drużyny piłki nożnej w Klubie 
złożonej z chłopców urodzonych w roku 
2009. Treningi odbywają się: we wtorki, śro-
dy i czwartki o godzinie 19.00 na hali lekko-
atletycznej GCS w Redłowie, ul.Olimpijska.

Informacji udziela trener Arki Gdynia, 
Mirosław Zimny, tel. 501 643 089.

Prezydent Miasta Gdyni poszukuje 
kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.
Powiatowa Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji 
działających na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego. 
Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady. 
Zgłoszenia do 13 sierpnia 2015 r.
Pisemne zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji / jed-
nostki należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54. 
Powołanie członków Powiatowej Rady nastąpi w terminie do 4 września 2015 r.

Zapisy na zajęcia sportowe

Sukces zawodników YKP Gdynia!
Znakomity występ zanotowały dwie 

nasze załogi Yacht Klubu Polski Gdynia 
w młodzieżowej żeglarskiej klasie 29er 
podczas tegorocznych regat Eurosaf we 
francuskim Breście. Aleksandra Melzacka 
i Maja Micińska zdobyły złote medale, a 
Mikołaj Staniul z Kajetanem Jabłońskim 
zakończyli zawody z brązowymi meda-

lami.
29er jest dwuosobowa łódka, która sta-

nowi klasę przygotowawczą do olimpijskiej 
klasy 49er. Posiada jeden trapez oraz 
asymetrycznego spinakera. Jest to typowa 
łódka ślizgowa. Wprowadza żeglarstwo 
w nowy wymiar i dzięki swojej niewielkiej 
wadze i dużej powierzchni żagli osiąga 

ogromne prędkości do kilkunastu węzłów. 
Żeglowanie tą łódką wymaga od załogi 
bardzo wysokich umiejętności technicznych                                              
i akrobatycznej sprawności fizycznej. Każda 
chwila dekoncentracji i nieuwagi powoduje 
wywrotkę łódki, a to sprawia, że zawody na 
tych popularnych skiffach są bardzo atrak-
cyjne i widowiskowe. Gratulujemy!
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Centrala UM Gdynia............................58 668 80 00 
TELEFONY ALARMOWE

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

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -  ...................... 58 622 22 22
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  .................  58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................  58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  ...........................  58 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ...................  58 620 74 66
Infolinia ZKM ..........................  0 801 174 194, 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych .............  58 623 50 78
Hospicjum domowe ........................................  58 661 55 52
Hospicjum stacjonarne ....................................  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
Stowarzyszenie Abstynentów ........................  58 620 39 81
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 Edmunda Wittbrodta ..............  58 620 60 35
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej ...............  58 661 16 06
Biuro poselskie  Jarosława Sellina ...................  58 661 23 33
Biuro poselskie Leszka Millera........................... 58 622 31 98
Biuro poselskie Janusza Śniadka......................  58 661 31 72
Biuro poselskie Teresy Hoppe.. ........................58 622 20 26
Platforma Obywatelska w Gdyni 
Biuro parlamentarne Tadeusza Aziewicza ........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Marka Biernackiego................  58 620 61 68
Polskie Stronnictwo Ludowe w Gdyni .............. 732 580 566 
Prawo i Sprawiedliwość w Gdyni.....................  58 661 31 72 
.......................................................................... 606 907 025
Sojusz Lewicy Demokratycznej.......................  58 783 01 89
Partia Demokratyczna.......................................  609 031 211
Liga Polskich Rodzin.........................................  58 781 86 40
Solidarna Polska ............................................... 601 610 799
Prawica Rzeczypospolitej w Gdyni ...................536 234 211
Polska Jest Najważniejsza ...........  695 37 07 07, 601 62 60 92
SAMOOBRONA......................... .........................   694 318 826

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Redaguje Referat Relacji z Mediami 
Urzędu Miasta Gdyni w składzie: Joanna Grajter, Małgorzata Omachel - Kwidzińska, Sylwia Szumielewicz- To-
biasz, Sebastian Drausal, Dorota Patzer i Agnieszka Wołowicz. 
Kontakt:  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. 58 668 81 26, 668 81 25, 668 81 28, fax 58 620 30 86,
e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy, ukazuje się w każdy piątek w 155 punktach miasta. Jest również dostępny na 
stronie internetowej: www.gdynia.pl
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 
do piątku poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. 
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 senatorów) 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.

Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Geodezji informuje, że przedsię-
biorstwo państwowe Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej w miesiącach: 
czerwiec-wrzesień 2015 r. prowadzi 
prace związane z opracowaniem pod 
nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 
2015-2019”.

Inwentaryzacją objęte są lasy wszystkich 
form własności, w tym także lasy nie stano-
wiące własności Skarbu Państwa.

Wobec powyższego prosi się właścicieli 
lasów nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa o umożliwienie pracownikom                 
ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu 
na teren lasu, celem wykonania prac tere-
nowych związanych z ww. opracowaniem.

Inwentaryzacja terenów leśnych - apel

Fundacja FLY informuje, że zostały ostat-
nie wolne miejsca na następujące wycieczki: 

„Roztocze I” – w programie m.in. zwiedza-
nie Krasnobrodu, a także Szumy nad Tanwią, 
Chełm i jego zabytki, Hrubieszów, Zamość, 
zamek Krasickiego, Kazimierz Dolny. 

Termin: 16 - 22.08;
„Smak Grecji” – w programie m.in. 

zwiedzanie Salonik, Aten, Delf, Meteorów                              
i wypoczynek na Riwierze Olimpijskiej. 

Termin: 17 - 24.09;
„Podkarpacie” -  W programie m.in. zamki 

w Sanoku, Kamieńcu i Łańcucie, Bojkow-
skie cerkwie,  muzea, wystawa ikon,  rejs 
statkiem po Zalewie Solińskim, Sandomierz                    
i wiele innych. 

Termin: 5 - 11.09.
Więcej informacji i zapisy w siedzibie Fun-

dacji FLY w Gdyni, ul. Świętojańska 36/2, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Wiadomości turystyczne 

YMCA Gdynia informuje o zapisach na 
turnusy rehabilitacyjne, wypoczynkowe 
oraz świąteczno-noworoczne z Balem Syl-
westrowym do Ciechocinka, Inowrocławia i 
Zakopanego:

Zakopane - ośrodek wypoczynkowy „Za-
kopiec” - 29.08 - 5.09.2015; 

Ciechocinek - sanatorium Łazienki II/
Polex-Ruch - 12.10 - 25.10.2015. 

Turnusy świąteczno - noworoczne: 
Inowrocław - sanatorium „Przy Tężni” - 

20.12.2015 - 3.01.2016; 
Ciechocinek - sanatorium Polex-Ruch 

„Willa Obywatelska”  - 21.12.2015 - 
3.01.2016; 

Ciechocinek - sanatorium Polex-Ruch - 

22.12.2015 - 4.01.2016. 
Zapisy i informacje: Lech Snopkowski, 

tel. 505 620 917. 
Ilość miejsc ograniczona.

***
Rozpoczęły się zapisy na turnus reha-

bilitacyjny w OWR „Posejdon” w Krynicy 
Morskiej w terminie 27.09 – 11.10.2015. 
Fundacja zapewnia bezpośredni przejazd 
autokarem w obydwie strony.  

Szczegółowe informacje w biurze Fun-
dacji FLY, ul. Świętojańska 36/2, od po-
niedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. 
Dostępne są również inne terminy turnusów 
z dojazdem we własnym zakresie.

Turnusy rehabilitacyjne 

ABK Nr 4 informuje 
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga 
wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu 
na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 7.08.2015 r. do 27.08.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, 
budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości                    
o pow. 250 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, 
opisanej na KM 36 obręb Gdynia, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 - przeznaczonej do wydzierża-
wienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń 
ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 2559/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 3.08.2015 r. do 24.08.2015 r. 

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
poszukuje kandydata na stanowisko: kasjer. Zgłoszenia można przysyłać drogą pocztową 
lub składać osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT przy al. Zwycięstwa 96/98,                                
81-451 Gdynia, pok. 127 do 15.09.2015 roku. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej:                     
www.experyment.gdynia.pl w zakładce Kariera. 
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Od kilku lat gdynianie tryskają kulinar-
nymi  pomysłami i na konkurs „Gdyński 
przysmak” zgłaszają co roku kilkanaście 
smakowitych propozycji. Przepisom 
finezji nie brakuje, a te najlepsze to praw-
dziwa uczta dla podniebienia.  Były już 
potrawy ze śledzia, dorsza czy łososia a 
także smakowite desery. Tym razem orga-
nizatorzy zachęcają do zaprezentowania 
przetworów. 

 Znasz wyjątkową recepturę przekazy-
waną w rodzinie z pokolenia na pokolenie 
lub sam jesteś jej autorem? Możliwości 
jest oczywiście mnóstwo - pomysł babci na 
kiszone ogórki, czy swój autorski na kon-
fitury z malin. Najlepsze będą jak zawsze 
nagrodzone:

I nagroda – voucher do sklepu wnętrzar-
skiego o wartości 400 zł,

II nagroda – voucher do sklepu wnętrzar-

skiego o wartości 200 zł,
III nagroda – książka kucharska i pamiątki 

Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni.
Na przepisy, koniecznie ze zdjęciem, 

organizatorzy czekają do 24 sierpnia. 
Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 
na HALI TARGOWEJ w sobotę, 29 sierpnia 
podczas V Weekendu Kulinarnego Gdyni. 
Wyboru 3 najlepszych przepisów dokona 
specjalna komisja gdyńskich smakoszy. 
Aby wziąć udział w Konkursie, należy prze-
pis wraz ze zdjęciem przesłać na e-mail: 
projekty@arg.gdynia.pl lub do siedziby 
organizatora – Forum Kultury Sp. z o.o. - na 
adres ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia 
do dnia 24 sierpnia włącznie  - decyduje data 
stempla pocztowego.

Więcej informacji na www.kulinarnag-
dynia.pl

Konkurs na „Gdyński przysmak” -  lato w słoiku  

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna PEGAZ w Gdyni, ul. Koperkowa 
2AB prowadzi zapisy do dwóch grup 
terapeutycznych (w wieku od 18 do 26 lat) 
oraz psychoterapię indywidualną osób 
z syndromem DDA (w wieku od 6 do 26 
lat), dla osób zamieszkałych na terenie 
miasta Gdyni.

Udział w grupie poprzedzony jest konsul-
tacjami z terapeutą prowadzącym. Zapisy 
prowadzi sekretariat poradni pod nr tel. 730 
960 690. Zapraszamy osoby, dla których 
terapia grupowa oraz spotkania indywidualne 
byłyby odpowiednią formą leczenia ich dys-
funkcji. Szczególnie osoby dotknięte problem 
przebywania i wzrastania w rodzinie alkoho-
lowej. Terapie prowadzone są bezpłatnie. 

Szczegółowe informacje na stronie inter-
netowej: www.pegaz.la

Terapia dla młodych                  
z syndromem DDA

Uczelnia im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Gdyni zaprasza maturzystów na 
kurs przygotowujący do matury popraw-
kowej z matematyki. Spotkanie odbędzie 
się 21 sierpnia. Trwają zapisy do grup.

Na kurs składa się 5 godzin lekcyjnych. 
Poprowadzą go doświadczeni wykładowcy 
akademiccy, którzy od wielu lat przygotowują 
młodzież do egzaminów maturalnych.

Program kursu obejmuje omówienie naj-
częściej popełnianych na maturze błędów 
oraz symulację egzaminu poprawkowego. 
Zajęcia ułatwią uporządkować wiedzę oraz 
odpowiednio zaplanować kolejność rozwią-
zywania zadań podczas egzaminu, tak by 
jak najlepiej wykorzystać posiadany czas.

Jednym z prowadzących kurs jest Se-
bastian Agata – wykładowca WSAiB, 
matematyk od wielu lat przygotowujący do 

egzaminów maturalnych, a także autor vloga 
„Korepetycje z matematyki” prowadzonego 
na kanale Youtube, z który pomógł już dzie-
siątkom tysięcy maturzystów.

Kurs odbędzie się w siedzibie Wyższej 
Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni znajdującej się przy ulicy 
Kieleckiej 7 w Gdyni (2 min. od SKM Gdynia 
Wzgórze i C.H. Riviera).

Zajęcia odbędą się w piątek  21 sierp-
nia, start godzina 16.00. Opłata za kurs 
wynosi 50 zł.

Zapisy na kurs prowadzi Biuro Rekrutacji 
WSAiB. Rejestracji można dokonać osobi-
ście w siedzibie uczelni lub telefonicznie 
pod numerem 58 660 74 10 i 58 660 74 32. 

Możliwa jest również rejestracja na stro-
nie uczelni: www.wsaib.pl

Kurs dla poprawiających maturę z matematyki

Przypominamy, że z dniem 1.07.2015 
weszły w życie zmienione przepisy 
uchwały Rady Miasta wprowadzające 
bezpłatne parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania dla osób niepełnosprawnych. 

Uprawnione osoby posługujące się nową 
kartą parkingową dla osób niepełnospraw-

nych (wydawaną na podstawie ustawy 
Prawo o ruchu drogowym przez powiatowe 
zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności) mogą bezpłatnie parkować                                                    
w Strefie Płatnego Parkowania na oznako-
wanych miejscach postojowych dla osób 
niepełnosprawnych.

Bezpłatne parkowanie dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Zmian Społecznych „Kre-
atywni” zaprasza na Czas Sąsiadów, któ-
ry odbywa się w każdy piątek o godzinie 
17.00 w Ogrodzie Przyjaźni. 

We wszystkie piątkowe popołudnia spoty-
kamy się z sąsiadami, po to by porozmawiać 
i zrelaksować się po ciężkim tygodniu. Tym 
razem przewidujemy wiele atrakcji: koncert 

zespołu Symbiosis, wernisaż zdjęć „Bli-
żej”, konkursy oraz konsultacje społeczne, 
podczas których mieszkańcy będą mogli 
wypowiedzieć się na temat swojej dzielnicy 
i miasta. Ogród Przyjaźni znajduje się tuż 
obok Klubu Osiedlowego Apteka, ul. Opata 
Hackiego 17A. 

Czas Sąsiadów w Ogrodzie Przyjaźni 

Dyrekcja, Rada Rodziców, Nauczyciele                   
i Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni mają 
zaszczyt zaprosić wszystkich Absolwentów                    
i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni 
na uroczyste obchody 80-lecia szkoły, które 
rozpoczną się 18 września 2015 r. o godz. 
12.00 w siedzibie placówki przy ul. Orłow-
skiej 27/33.

Gdyńska „ósemka” 
świętuje 80. urodziny

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zapra-
sza do odwiedzenia Domku Żeromskiego. 
Jest to jedyne na Wybrzeżu miejsce 
pobytu Stefana Żeromskiego, które za-
chowało się do dziś. Zabytkowy 120-let-
ni obiekt, odrestaurowało społecznie 
TPO - Organizacja Pożytku Publicznego                                       
i go utrzymuje. W sierpniu udostępniany 
jest do zwiedzania codziennie w godz. 
12.00-18.00. 

Wstęp wolny.
W kawiarni na parterze eksponowana jest 

wystawa archiwalnych fotografii ukazująca 
jak wyglądało Orłowo w latach dwudziestych 
XX wieku, gdy mieszkał tu Stefan Żeromski      
z córką Moniką i jej mamą Anną, oraz plan-

sze przedstawiające życiorys, twórczość                     
i pobyt pisarza z rodziną w Orłowie. Wystawa 
w kawiarni na parterze dostępna codziennie 
w godz. 9.00-20.00.

Na piętrze Domku Żeromskiego (wejście 
od ul. Zacisznej) TPO przedstawia muze-
alną formę ekspozycji poświęconą życiu                             
i twórczości pisarza. Odbywają się tu im-
prezy kulturalne, m. in. wieczory literackie, 
promocje książek, spotkania edukacyjne, 
koncerty itp. Ekspozycja na piętrze czynna 
codziennie w godz. 12.00 - 18.00.

W sali na piętrze (wejście od ul. Zacisz-
nej) codziennie można obejrzeć unikatowy 
FILM HISTORYCZNY pt. „NARODZINY 
MIASTA. GDYŃSKI MODERNIZM W DWU-

DZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM”. 
Promuje on atrakcyjną wystawę pod tym 
samym tytułem, prezentowaną w Muzeum 
Miasta Gdyni. Jest to też świetna okazja 
do zapoznania się z najnowszą propozycją 
Muzeum „DODAJ HISTORIĘ” skierowaną 
do obecnych i dawnych mieszkańców Gdyni.  

Szczegóły: www.muzeumgdynia.pl
Codziennie w godz. 12.00-18.00 przed 

Domkiem Żeromskiego Centrum Kultury 
prowadzi przedsprzedaż biletów na Sce-
nę Letnią w Orłowie. Na terenie ogródka 
kawiarnianego znajduje się mini skansen 
łodzi rybackich.

Odwiedź Domek Żeromskiego w Orłowie

Prawdziwa uczta dla miłośników śre-
dniowiecza, przygód wikingów i mitologii 
skandynawskiej! Towarzystwo Przyjaciół 
Orłowa zaprasza na spotkanie z Magdaleną 
Zawadzką-Sołtysek, autorką książki „Gra 
bogów”, w środę 12 sierpnia o godz. 17.00 
w Domku Żeromskiego w Gdyni-Orłowie.

Autorka nawiązuje do historycznych i le-
gendarnych bohaterów mitologii skandynaw-
skiej. To także opowieść o relacjach między 
światem dorosłych a światem dorastających, 
to historia dojrzewania, odpowiedzialności za 
bliskich oraz przyjaźni.

Podczas spotkania autorka odpowie 
na wszelkie pytania związane ze światem 
powieści. Będzie to też okazja do zdobycia 
osobistej dedykacji w książce, którą będzie 
można kupić na spotkaniu.

Autorka jest gdynianką, absolwentką ASP 
w Gdańsku, pasjonuje się historią. Wiedzę 
o życiu codziennym wikingów zdobyła dzięki 
członkostwu w grupie rekonstrukcyjnej zaj-
mującej się odtwarzaniem I promowaniem 
kultury wczesnego średniowiecza.

O epoce wikingów                    
w Domku Żeromskiego


