ZAPROSZENIE NA PONIEDZIAŁKOWĄ
KONFERENCJĘ PRASOWĄ
Uwaga zmiana godziny i miejsca!
Zapraszamy na konferencję prasową, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 16
grudnia dużo wcześniej niż zwykle, bo o godz. 7.20 na Chwarznie.
Tym wczesnym rankiem spotykamy się na pętli Apollina, by o godz. 7.31 razem wsiąść do
autobusu i pojechać właśnie uruchamianym pierwszym w Polsce kontrabuspasem. Podczas
tego premierowego kursu towarzyszyć nam będzie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i
Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
Autobusem dojedziemy do Wzgórza św. Maksymiliana, skąd ten, kto zostawi rano swoje auto na
pętli Apollina może liczyć na podwózkę do miejsca startu, tak byśmy zdążyli wszyscy na godz. 9
do Gdynia InfoBox, gdzie rozpocznie się druga część konferencji.
Zaprezentowane zostaną następujące tematy:
– Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i mł. insp. Sławomir Pachura, Komendant Miejski
Policji w Gdyni będą mówić o wspólnym przeciwdziałaniu oszustwom dotyczącym starszych
osób.
– Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia i Natalia Gromow, dyrektor
Biblioteki Gdynia opowiedzą o nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca. Prezydent Bartosz
Bartoszewicz powie też o tym jak sprawdza się Karta Mieszkańca w gdyńskich przedszkolach.
– O powstającej w Gdyni wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami mówić będą
Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością,
Monika Lipnicka, prezes Fundacji Eco Textil, Marek Olczykowski, prezes zarządu Oddział
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni, Tomasz Trzos, koordynator projektu
tekstylia z ramienia Gdańskiego Okręgowego Oddziału PCK i Magdalena Biegańska, prezes
stowarzyszenia Cool-awi. Będzie tez można zobaczyć i sfotografować sprzęt, jaki będzie
dostępny w wypożyczalni.
Tą dobrą wiadomością naszą konferencję kończymy, ale w imieniu Centrum Wychowania
Morskiego ZHP zapraszamy na godz. 11.00 na pokład Zawiszy Czarnego (Nabrzeże
Prezydenta), gdzie odbędzie się konferencja prasowa poświęcona historii harcerzy, którzy
pomogli uratować Gdynię i zatopić... pancernik Schleswig-Holstein, oraz temu, jak zostaną
upamiętnieni w roku 2020. A w planach jest harc Zawiszy z wielką asystą po wodach i... pod
wodami Bałtyku.
Do zobaczenia!
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