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Rok zaczyna się w Gdyni

W Sylwestra w Gdyni tradycyjnie
będzie się działo. Tego wieczoru nie zabraknie atrakcji i każdy znajdzie coś dla
siebie. Sercem imprezy będzie skwer Kościuszki, gdzie stanie muzyczna scena.
W ten szczególny wieczór, publiczność
rozgrzeją hity artystów polskiej sceny
muzycznej. Wystąpią: Łąki Łan, XXANAXX, MaJLo oraz Novika & Lex. Sylwestrowa zabawa rozpocznie się o godz. 21.00.
Muzyczna uczta to jednak nie wszystko. Na scenie odbędzie się też tradycyjne
odliczanie do północy z prezydentem Wojciechem Szczurkiem. A tuż po nim, Nowy
Rok przywita efektowny pokaz fajerwerków.
Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny

Radia Gdańsk Kamil Wicik.
Tegoroczny Sylwester po gdyńsku jest
inspirowany morzem i ekologią, a nawiązywać będzie do tego scenografia wydarzenia.
Wykonana z paneli ledowych, kształtem
przypominać będzie jeden z symboli naszego miasta – „Dar Pomorza”. Ponadto
w oknie sceny będą umieszczone lampy
gdyńskiej firmy Portman Lights, która wykonał oświetlenie m.in. dla Stinga, The Prodigy,
czy The XX.
Wiele będzie się też działo poza sylwestrową sceną.
Szczegóły na ten temat znajdują się na
2 str. „Ratusza”.

Dzień otwarty nowych przystanków PKM w Gdyni
Wsiąść do pociągu i wysiąść na Karwinach albo przy gdyńskim stadionie?
Już za moment będzie to możliwe. Budowa przystanków PKM Gdynia Karwiny
i Gdynia Stadion właśnie dobiega końca.
W najbliższą niedzielę odbędzie się
Dzień otwarty nowych przystanków PKM
w Gdyni.
W ramach inwestycji w Gdyni powstały
dwa jednokrawędziowe perony o długości
ponad 160 metrów. Są one utrzymane
w jednakowym standardzie z zachowaniem
charakterystycznej dla Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej czerwonej konstrukcji zadaszenia wejść zwanej „czerwoną wstążką”.
Ich oprawa graficzna podkreśla jednak charakter gdyńskich stacji. Elementy zdobnicze
na przystanku Gdynia Stadion nawiązują
do dyscyplin sportowych uprawianych na

Ankieta o Śródmieściu

Co sądzicie o Śródmieściu Gdyni
z perspektywy pieszego? Jakie macie
uwagi i przemyślenia? Z czego jesteście
zadowoleni, a co Wam przeszkadza? Podzielcie się swoimi opiniami w ankiecie.
W październiku odbyły się pomiary natężeń ruchu pieszego w 55 strategicznych
punktach Śródmieścia Gdyni. Teraz pora na
głos mieszkańców.
W centrum miasta, zarówno w dni robocze, jak i w weekend ankieterzy pytają Was o
uwagi nt. komfortu pieszego w tej części miasta. Z czego jesteście zadowoleni, a co Wam

obiektach Gdyńskiego Forum Sportu, sąsiadującego z koleją. W przypadku Karwin,
grafika odnosi się do kolejowej tradycji
i historii linii 201, przy której zbudowany jest
przystanek PKM. Stąd wiatę zdobi wizerunek
zabytkowej lokomotywy Ol 49, która kiedyś
kursowała po tej trasie oraz szynobusu, jakim obecnie mieszkańcy podróżują z Gdyni
do Gdańska i na Kaszuby.
Z okazji oddania do użytku nowych
przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia
Stadion w niedzielę 10 grudnia 2017 r.
w godz. 10.00 – 13.00 odbędzie się „Dzień
otwarty nowych przystanków PKM w Gdyni”.
Specjalnie na ten dzień PKM przygotowała 2,5 tysiąca pamiątkowych biletów. Otrzymają je osoby, które pojawią się na przystanku Gdynia Stadion lub Gdynia Karwiny
niezależnie od tego, czy przyjadą pociągiem,
przeszkadza? Co warte jest usprawnienia?
Swoimi opiniami możecie podzielić się
również za pomocą anonimowej ankiety
online dostępnej m.in. na: http://gdynia.pl/
co-nowego,2774/pieszy-w-srodmiesciu-podziel-sie-opinia,502992. Badanie internetowe potrwa do 17 grudnia.
Zebrane dane, zarówno z ankiety, jak
i pomiarów ruchu są istotnym elementem
dla opracowywania i realizacji polityki transportowej miasta. Analiza ruchu pieszego
w Śródmieściu przeprowadzana jest w
ramach projektu FLOW.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Bohaterowie
godnie uczczeni!

15 i 16 grudnia w Helu i w Gdyni
odbędą się uroczystości państwowego
pogrzebu śp. kontradmirała Stanisława
Mieszkowskiego, śp. kontradmirała Jerzego Staniewicza oraz śp. komandora
Zbigniewa Przybyszewskiego – ofiar
zbrodni komunistycznej.
W uroczystości pochówku uczestniczyć
będzie Prezydent RP Andrzej Duda,
Zwierzchnik Sił Zbrojnych. Uroczystości
rozpoczną się w Helu.
Oto program gdyńskich obchodów:
15 grudnia
15.10-16.30 – uroczyste przejście okrętów MW RP z Helu do Gdyni - z trumnami
oficerów MW RP na pokładzie,
16.30-17.30 – przejście konduktu pogrzebowego do kościoła pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu,
17.30 – czuwanie przy trumnach oficerów
MW RP.
16 grudnia
9.30-10.00 – przybycie uczestników
uroczystości do kościoła Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Gdyni Oksywiu (ul. inż. J. Śmidowicza 47),
10.00-11.15 – msza święta pogrzebowa,
11.15-12.30 – przejście konduktu pogrzebowego na Cmentarz Marynarki Wojennej
(ul. ks. Muchowskiego 18),
12.30-13.30 – uroczysty pochówek
w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej.
czy też po prostu przyjdą zobaczyć nowe
przystanki. Będą też inne niespodzianki.
A dla tych, którzy przyjadą na „Dzień otwarty
nowych przystanków PKM w Gdyni” pociągiem SKM, po okazaniu ważnego biletu (jednorazowego z tego dnia lub miesięcznego)
dodatkowo będą mogli wygrać atrakcyjne
gadżety ufundowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia, PKP
SKM w Trójmieście i PKM SA.
Finansowanie inwestycji:
25,5 mln zł – koszt budowy dwóch przystanków i przebudowy układu torowego,
w tym:
- 4,5 mln zł – dofinansowanie z miasta
Gdyni na tzw. koszt własny projektu,
- 2,5 mln zł – koszt budowy tzw. splotu
torowego, finansowany przez PKP PLK.

„Ratusz” na święta
22 grudnia ukaże się ostatni w tym
roku numer „Ratusza”. Będzie to wydanie świąteczno-noworoczne tradycyjnie
z wyjątkowym kalendarzem dla gdynian.
Mając na względzie, że kalendarz zawsze
cieszy się dużym powodzeniem, dokładamy
starań, aby każdy zainteresowany mógł go
otrzymać. W tym celu znacznie zwiększyliśmy nakład wydawnictwa.
„Ratusz” nr 1304 zagości w Państwa domach na święta i zostanie tam
aż do 5 stycznia.
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Tak, jak w zeszłym roku powstanie Strefa
Spotkań. Po jej ubiegłorocznym sukcesie
będzie urozmaicona i poszerzona. W tym
roku stawiamy na ekologię i to właśnie jej
będzie dedykowana bardziej rekreacyjna
część Sylwestra po gdyńsku. Pojawi się aleja
gastronomiczna, czyli EkoStrefa Spotkań,
gdzie będzie można rozgrzać się gorącą czekoladą, posilić drobnymi eko-przekąskami
i odpocząć od koncertowego zgiełku.
Będzie też coś dla miłośników wysokich
temperatur. Strefa ciepła „Żar tropików”
przypomni letnią atmosferę. Znajdą się tam
grzyby grzewcze i zabawne recyclingowe

siedziska. Jedną z części strefy będzie
ekologiczno-edukacyjna instalacja składająca się z trzech ryb-pojemników na odpady
segregowane. Nawiązuje ona do pomnika
rybek z bulwaru Nadmorskiego. A wszystko
po to, żeby połączyć zabawę z edukacją
i poszerzyć świadomość mieszkańców. Po
zakończeniu Sylwestra, posegregowane
w ten sposób odpady trafią do Eko Doliny.
Otwarcie bram zaplanowane jest od
godz. 20.00.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Filmy Gdyńskiej Szkoły Filmowej w internecie
Filmy dyplomowe Gdyńskiej Szkoły
Filmowej można już za darmo zobaczyć
w internecie. Uczelnia uruchomiła kanał
w serwisie YouTube. Na początek dostępnych jest 10 tytułów pierwszych roczników absolwentów gdyńskiej filmówki.
GSF prowadzi wydział reżyserii filmowej
od 2010 roku. Prace trzech pierwszych
roczników zdobyły łącznie ponad 70 nagród
i wyróżnień, wielkrotnie nominowano je na
krajowych i międzynarodowych festiwalach
filmowych.
Filmy dyplomowe Gdyńskiej Szkoły Filmowej można oglądać na kanale YouTube
Obecnie dostępnych jest na nim dziesięć
tytułów:
Antek (2015), reż. Sylwia Galon,
Czułość (2015), reż. Emilia Zielonka,

Dom (2013), reż. Filip Jacobson,
Fastfood (2015), reż. Eryk Lenartowicz,
Kroki (2015), reż. Karolina Zaleszczuk,
Olena (2013), reż. Elżbieta Benkowska,
One (2013), reż. Marta Grabicka,
Prawdziwy miód (2012), reż. Sławomir
Witek,
Rap Braders (2015), reż. Adrian Apanel,
W narożniku (2015), reż. Maciej Bartosz
Kruk.
Wkrótce do tej listy dołączą kolejne tytuły,
fabularne i dokumentalne produkcje krótkometrażowe. Obok filmów dyplomowych
Gdyńskiej Szkoły Filmowej pojawią się również filmy warsztatowe, ćwiczenia filmowe
oraz relacje ze spotkań z wybitnymi twórcami, profesjonalistami z branży filmowej.

W Gdyni budują drona-karetkę
Specjaliści z firmy AirPas Machines
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia rozpoczęli prace nad
dronem, który już wkrótce ma zrewolucjonizować sposób, w jaki służby będą
mogły udzielać pomocy zaginionym
i poszkodowanym w wypadkach.
Maszyna nie będzie odbiegała znacznie
rozmiarami od standardowych dronów,
wyposażona zostanie zarówno w kamerę
HD, jak i kamerę termowizyjną o wysokiej
rozdzielczości. Wszystko to ma ułatwić zlokalizowanie zaginionych osób.
- Oprócz tego, dron będzie wyposażony
w zasobnik ratunkowy, który w sytuacji
poszukiwań na wodzie, umożliwi zrzucenie
bojki ratunkowej, która po zderzeniu z wodą,
sama się napompuje. W wypadku osób
poszukiwanych w trudno dostępnych górzy-

stych czy gęsto zalesionych terenach, istnieje możliwość zrzutu bojki sygnalizującej,
gdzie dana osoba się znajduje za pomocą
sygnału dźwiękowego, świetlnego, a także
sygnału GPS. – mówi Sebastian Nowicki
z firmy AirPas MAchines, odpowiedzialnej
za realizację projektu.
Prototyp urządzenia ma powstać
w pierwszym kwartale 2018 roku, najpierw
będzie musiał przejść testy w tunelu aerodynamicznym. Pierwsze egzemplarze mają
trafić do produkcji niskoseryjnej na początku
2019 roku.
Z gotowego drona mogłyby korzystać
służby odpowiedzialne za poszukiwania
osób zaginionych: policja, straż pożarna
czy WOPR. To właśnie z uwag zawodowych
ratowników korzystali gdyńscy projektanci
drona-karetki.

36. rocznica
stanu wojennego

13 grudnia 2017 r. mija 36. rocznica
wprowadzenia stanu wojennego.
Program gdyńskich uroczystości:
- w godz. 18.00 – 19.00 - uroczysta Msza
Św. w Kościele MB Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka (ul. Portowa 2),
- w godz. 19.00 – 19.30 - wydarzenie słowno-muzyczne w wykonaniu V LO w kościele
przy ul. Portowej 2,
- w godz. 19.30 – 19.45 - przejście
uczestników uroczystości z kościoła pod
Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego
(ul. Pułaskiego - ul. Portowa, pl. Kaszubski,
ul. Świętojańska).
w godz. 19.45 – 20.45 - złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego.

84. urodziny Dworca
Morskiego w Gdyni

8 grudnia 1933 roku Gdynia stała się
centrum na mapie ruchu pasażerskiego
całej Polski. 84 lata później świętujemy
urodziny Dworca Morskiego. Start o godzinie 19.00!
To właśnie tam cumowały legendarne
transatlantyki, a Polacy wyruszali w daleki
świat, często na całe życie. W tym roku budynek Dworca Morskiego obchodzi swoje 84.
urodziny i chociaż metrykalnie to staruszek,
dzięki generalnemu remontowi i otwarciu
w jego wnętrzach Muzeum Emigracji odzyskał dawny blask i witalność.
Jak co roku, z tej okazji odbędzie się
wyjątkowy projekt artystyczny.
Specjalnie dla Muzeum Emigracji
w Gdyni Mariusz Waras stworzy wizualizację artystyczną nawiązującą do historii
i tradycji 84-letniego Dworca Morskiego.
Oryginalne i nieoczywiste animacje wypełnią
wnętrza budynku i sprawią, że na oczach
gości ożyje historia polskiej emigracji,
a w przestrzeń Dworca wpłynie ogromny
okręt.
Z okazji urodzin Dworca Morskiego zaśpiewa też Monika Borzym. To muzyczne
wydarzenie dla wielbicieli klasycznych
jazzowych brzmień wzbogaconych o inspiracje płynące z niemal wszystkich gatunków
muzyki poczynając od klasyki, poprzez soul,
funk, reggae, rock.
Bilety na koncert Moniki Borzym w cenie
10 zł, dostępne w kasie Muzeum Emigracji
w Gdyni oraz na stronie www.bilety24.pl
Zapraszamy!

Gdynia nagrodzona przez Polski Związek Żeglarski!
30 listopada w siedzibie Centrum
Olimpijskiego im. Jana Pawła II Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
odbyła się tradycyjna Gala Sportu, która
zwieńczyła kolejny rok działalności Polskiego Związku Żeglarskiego. Impreza
była okazją do wręczenia nagród. Dwie
z nich odebrał Dyrektor Gdyńskiego
Centrum Sportu Marek Łucyk.
W tym roku najwięcej laurów zgarnęła
sterniczka Agnieszka Skrzypulec, która w klasie 470 razem z Irminą Mrózek
Gliszczynską została mistrzynią świata,
a w parze z Jolantą Ogar wywalczyła
brązowy medal mistrzostw Europy. Do tego
z tą pierwszą załogantką wygrała zawody
Pucharu Świata w japońskim Gamagori oraz
była druga w regatach Kieler Woche i Test
Event w Aarhus.
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Ponieważ sportowców ocenia się nie tylko
przez pryzmat zdobytych medali, ale również
odpowiednią postawę, wyróżnienie podczas
Gali otrzymał Milo Sołomko, który w lipcu
2017 roku podczas mistrzostw Europy
w klasie Bic Techno w Lorient/LarmorPlage
uratował życie francuskiej zawodniczce.
Podczas gali złożono także podziękowania przedstawicielom Związku w World
Sailing, czyli Ewie Jołowskiej, Marii Leśny
oraz Zofii Truchanowicz, podsumowano
prowadzony wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki program PolSailing, w którym
wzięło udział 13,5 tysiąca najmłodszych
uczestników oraz Rok Zaruskiego.
Wyróżniono również Partnerów Związku
i organizatorów regat międzynarodowych,
podziękowano poszczególnym Stowarzyszeniom Klas, Okręgowym Związkom

Żeglarskim oraz Partnerom Medialnym.
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek
Łucyk odebrał w imieniu Miasta Gdyni wyróżnienie „za zasługi dla żeglarstwa” oraz w
imieniu GCS wyróżnienie za organizację imprez w tym regat Volvo Gdynia Sailing Days.
Ponadto wręczono Nagrodę Błękitnego Spinakera, nagrody dla zwycięzców
Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski
i mistrzostw Polski ORC.
Uhonorowano także triumfatorów zmagań
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Na
zakończenie medale „za szczególne zasługi
dla żeglarstwa polskiego” otrzymali: Andrzej
Wiktor Kowalczyński, Włodzimierz Jerzy
Przysiecki oraz Romuald Rowecki.
Gratulujemy!
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Gdynianka z nagrodą „Człowiek bez barier 2017”
Judyta Bork, pomysłodawczyni internetowego „Bazarku na rzecz podopiecznych hospicjów”, 4 grudnia na Zamku
Królewskim w Warszawie odebrała
Nagrodę Publiczności w ogólnopolskim
konkursie dla osób z niepełnosprawnościami „Człowiek bez barier 2017”.
Głosowanie czytelników portalu niepelnosprawni.pl przyniosło Judycie aż 3502
głosów – najwięcej spośród 20 kandydatów
z całej Polski. Statuetkę odebrała podczas
uroczystej Gali z udziałem Pierwszej Damy
Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła honorowym patronatem to wydarzenie.
Gdynianka, pomimo swojej niepełnosprawności i trudności zdrowotnych syna,
z pasją niesie pomoc innym w potrzebie.
Dwa lata temu stworzyła na Facebooku
Bazarek na rzecz podopiecznych Hospicjów.
Inicjatywa okazała się olbrzymim sukcesem
– wsparcie otrzymały m.in. hospicja w Gdyni,
Policach, Łodzi, Tychach, Warszawie, Chojnicach. Symboliczną maskotką Bazarku jest
– wymyślony przez Judytę – Hospicjusz. W

2016 stan zdrowia syna Judyty pozwolił jej
na podjęcie pracy w branży gastronomicznej,
obecnie jest zaopatrzeniowcem w Laboratorium Innowacji Społecznych.
Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji. Każdy z nominowanych przełamuje bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, pokazując swoją postawą i
działaniem, że niepełnosprawność nie musi
być ograniczeniem. Dotychczasowi finaliści
to osoby z różnymi niepełnosprawnościami,
które działają na wielu polach: społecznym,
politycznym, kulturalnym i sportowym. Część
z nich, realizując własne pasje, działa także
na rzecz innych, pomagając, ucząc lub
zarażając własnymi zainteresowaniami. Co
roku wybieranych jest pięcioro finalistów, z
których jeden otrzymuje tytuł „Człowieka bez
barier”, a czterej pozostali – równorzędne
wyróżnienia. W 2011 r. formuła konkursu
została poszerzona o Nagrodę Publiczności.
Gratulacje!

Zagraj w... „Batorego”
To miał być kolejny spokojny rejs przez
ocean na pokładzie statku M/S Batory.
Podróż z Dworca Morskiego w Gdyni do
Nowego Jorku po raz kolejny przyciągnęła na pokład znamienite towarzystwo.
Nikt jednak nie spodziewał się, że na
transatlantyku rozegrają się tym razem
sceny rodem z najpoczytniejszych powieści kryminalnych. Zuchwała kradzież
bezcennych klejnotów hrabiny Pawlickiej
wstrząsnęła pasażerami i członkami załogi. Jednak to właśnie wśród nich ukrywa
się złodziej… Zadaniem graczy jest jak
najszybsze wytypowanie złodzieja.
M/S BATORY to wydana przez Muzeum
Emigracji w Gdyni gra detektywistyczna,
która w nowatorski sposób wykorzystuje trójwymiarową planszę w formie statku. Gracze
muszą jak najszybciej wytypować złodzieja.
Każdy z trzynastu podejrzanych ma zestaw
unikalnych charakterystyk – płeć, wiek i rolę.
Gracze będą zadawać sobie wzajemnie py-

tania, a na podstawie odpowiedzi wykluczać
kolejnych podejrzanych.
Autorem gry jest Filip Miłuński, zilustrował ją zaś Adam Pękalski. W przygotowaniu
gry miał także udział Grzegorz Rogowski,
znawca Batorego, autor książki „Pod polską
banderą przez Atlantyk”.
Grę można już kupić w księgarni w Muzeum Emigracji, będzie także dostępna w
salonach sieci Empik. Sugerowana cena
detaliczna: 119 zł. Jest przeznaczona dla
grupy od dwóch do czterech osób powyżej
12. roku życia. Czas rozgrywki: 30 - 60 minut.
Z okazji premiery gry odbędą się rozgrywki w Dworcu Morskim, czyli miejscu,
z którego tysiące pasażerów wyruszało
w podróż. Muzeum Emigracji zaprasza w
sobotę 9 grudnia w godz. 15.00 - 17.00. Na
miejscu będą wolontariusze i eksperci, którzy
pomogą poznać zasady gry.
Wstęp wolny.
Zapisy: warsztaty@muzeumemigracji.pl.

Mikołaje na motocyklach opanowali Gdynię
W niedzielę, 3 grudnia, już po raz 15 na
ulicach Gdyni, Gdańska i Sopotu można
było spotkać niejednego Świętego Mikołaja. Każdy z nich zamiast sań i reniferów
miał motocykl. Wyruszyli z Gdańska do
Gdyni, a wszystko w szczytnym celu.
Pogoda dopisała, a mikołajom na motocyklach w niedzielę udało się uzbierać 56 tys.

zł. W paradzie wzięło udział 2 tys. motocyklistów. Cel akcji to pomoc dzieciom w trudnej
sytuacji materialnej, maluchom z domów
dziecka i tym, które przebywają w szpitalach
lub cierpią na choroby zagrażające ich życiu.
Każdy uczestnik, żeby móc wziąć udział
w imprezie musi wpłacić cegiełkę w wysokości minimum 25 zł.

Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane
W czwartek 14 grudnia o godz. 18.30 w
Teatrze Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1/
Dworzec PKP) odbędzie się spotkanie z
cyklu „Wszystko jest filozofią - rozmowy
niekontrolowane”, którego tematem będzie „Ciemna strona nowoczesności - o
latynoamerykańskiej filozofii wyzwolenia”. Gościem wydarzenia będzie doktor
Iwona Krupecka specjalizująca się w
historii filozofii nowożytnej oraz filozofii
kręgu hiszpańskojęzycznego
Lata 70. XX wieku to moment wyłonienia się w Ameryce Łacińskiej nurtu filozofii
wyzwolenia - krytycznego wobec spuścizny
europejskiej filozofii, ujmującego myśl jako
zawsze usytuowaną i kontekstową. Na-

czelną kategorią interpretacyjną staje się
opozycja centrum/peryferie. Z tej perspektywy, naznaczonej doświadczeniem podboju,
zniszczenia, wykluczenia myśli rodzimej i
rodzimych praktyk, europejski projekt nowoczesności jawi się jako z konieczności
związany z kolonializmem. Celem spotkania
będzie uchwycenie głównych tez ruchu, w
odniesieniu do idei nowoczesności, a także
określenie jego potencjału filozoficznego.
Wstęp wolny.
Szczegółowy program:
www.vademecumgdynia.org
www.facebook.com/cafevademecum
www.miastoslowa.pl

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

„Czas Gdyni”
w TVP Gdańsk
Zapraszamy w piątek 8 grudnia o godz.
18.15 na kolejny odcinek „Czasu Gdyni”
na antenie TVP Gdańsk.
Tematem kolejnego odcinka będzie rewitalizacja w dzielnicach Gdyni. Zrealizowane
projekty, kolejne plany .
Zaś 22 grudnia również o godz. 18.15
wyemitowany zostanie odcinek poświęcony
„Gdyni rodzinnej - nie tylko na zdjęciu, nie
tylko od święta”.
Powtórki programów w soboty o godz.
10.15.

Zgłoś się do konkursu
wiedzy o Gdyni

Rada Miasta Gdyni zachęca uczniów
gdyńskich szkół do udziału w Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym „Gdynia,
moje miasto – okno na świat” z okazji 92.
rocznicy nadania Gdyni praw miejskich:
1. Konkurs poezji śpiewanej i recytacji
(utwory o Gdyni i morzu, szanty). Termin
zgłoszeń: do 16 grudnia mailowo: bibliotekackziu1@gmail.com.
2. Mowa na cześć Gdyni. Termin zgłoszeń: do 19 stycznia mailowo: joannasamaszko@gmail.com.
Udział w konkursach mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Regulamin i szczegóły znajdują się na
www.gdynia.pl (zakładka: O Gdyni).

Miasto na żywo w oku
kamery na gdynia.pl

Plaża miejska, port jachtowy i widok
na panoramę miasta od teraz są dostępne
na stronie internetowej gdynia.pl. Dzięki
nowym kamerom w mieście możemy na
bieżąco obserwować pogodę i to, co się
dzieje w Gdyni online.
Na stronie gdynia.pl pojawiła się zakładka, dzięki której na żywo można obserwować
obraz z trzech kamer nadających w jakości
HD. Kamery pokazywać będą:
Widok na plażę śródmiejską. Dzięki
obrotowej kamerze widać nie tylko taflę
wody po sam horyzont, ale również plażę
od strony bulwaru Nadmorskiego oraz portu
jachtowego.
Panoramę Gdyni. Kamera pokazuje
obraz z wysokości kilkudziesięciu metrów.
Można podziwiać panoramę miasta od
skweru Kościuszki po nabrzeże Pomorskie
oraz Zatokę Gdańską.
Widok z Akwarium Gdyńskiego. Obraz
z kamery rozciąga się od Mariny poprzez
widok na al. Jana Pawła II po Basen Prezydenta.

Świąteczny kiermasz
w Plastyku

Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych zapraszają na wyjątkowy Kiermasz
Świąteczny.
Odbędzie się on 9 grudnia w godz. 11.00
- 16.00 w siedzibie placówki przy ul. Orłowskiej 8. Będzie można kupić: obrazy, grafiki,
rysunki, fotografię, ceramikę, biżuterię,
ozdoby świąteczne, chatki z piernika... i wiele
wiele innych ciekawych rzeczy do domu i dla
bliskich, które wykonali uczniowie szkoły.
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Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
(ul. Bema 26) zaprasza:
- 8, 9 i 10 grudnia o godz. 19.00 na brawurową komedię „Następnego dnia rano”
Petera Quiltera w reżyserii Grzegorza
Kempinsky’ego.
Następnego dnia rano budzisz się w
obcym łóżku. Chcesz uciekać? - Nie, nie
– mówi jeden z bohaterów. - Jest okej.
Najpierw seks, a potem łóżko i śniadanie.
I to wszystko za darmo. Jakbym wygrał
najtańsze na świecie miniwakacje. All
inclusive. Poważnie... Wczoraj wieczorem
spodziewałem się tylko Woody Allena i kukurydzy. To jest prawdziwy deal. Naprawdę
niezła randka.
Spektakl dla dorosłych.
- 9 i 10 grudnia o godz. 16.00 specjalnie
dla młodych widzów fascynująca realizacja
familijnej opowieści o wielkiej przyjaźni!
„Królowa Śniegu” Hansa Christiana Andersena w adaptacji i reżyserii Krzysztofa
Babickiego.
Należąca do kanonu i od lat z powodzeniem realizowana przez teatr i kino,

nieśmiertelna baśń Andersena, opowiadająca o przyjaźni Gerdy i Kaja, wystawionej
na próbę przez okrutną Królową Śniegu.
Barwne losy dwójki przyjaciół i fascynująca
osobowość zimnej władczyni od lat przenoszą czytelników i widzów w magiczną
przestrzeń, w której na szczęście, po wielu
nieprzewidywalnych przygodach, dobro
zwycięża. Magiczna atmosfera, porywające
piosenki i przyjaźń, która wszystko zwycięża!
- 14 i 17 grudnia o godz. 19.00 na „Pokojówki” Jeana Geneta w reżyserii Krzysztofa
Babickiego.
Wielka klasyka światowa skandalizującego Francuza. Z życia służby. Co też ta wyprawia, kiedy Pani wyjdzie z domu, i jak bardzo
jest to niebezpieczna gra? Małe namiętności,
pielęgnowana zemsta i zaplanowana w
szczegółach zbrodnia. Wciągający thriller
erotyczny, w którym mężczyźni wcielają
się w role kobiet, a kobiety… Sprawdźcie
Państwo sami.
Więcej na www.teatrgombrowicza.art.pl.

Centrum Kultury proponuje
Centrum Kultury zaprasza:
- 8 i 9 grudnia o godz. 19.00 i 10.12 o
godz. 17.00 na spektakl „Mayday. Run For
Your Wife” w reż. Dariusza Majchrzaka.
Najzabawniejsza teatralna produkcja Trójmiasta. Mrożącą krew w żyłach historię o
tym, jak ważne jest przestrzeganie rozkładu
jazdy i… jak żyć z dwiema żonami i nie
zwariować.
Bilety: 35 zł/30 zł.
- 9 grudnia godz. 11.00 na warsztaty
twórcze z technik decoupage „Świąteczny
lampion”. Zajęcia odbędą się w Galerii
Gdyńskiego Centrum Filmowego przy placu
Grunwaldzkim 2, a poprowadzi je Małgorzata Bądkowska, która pokaże uczestnikom,
jak ze zwykłych przedmiotów codziennego
użytku wykonać nastrojowe lampiony.
Zajęcia podzielone są na dwie grupy:

grupa pierwsza 11.00-12.30, grupa druga
od 12.30 -14.00. Liczba miejsc w każdej z
grup ograniczona. Zgłoszenia pod nr tel. 58
523 99 08 w godzinach pracy CultureBoxu
oraz culturebox@ckgdynia.pl.
- 10 grudnia o godz. 12.00 na poranek
muzyczny dla dzieci pt. „Radosne pieśni gospel i magia Świąt” w ramach Małej Gdyńskiej
Filharmonii (Sala Koncertowa Portu Gdynia,
ul. Rotterdamska 9).
W atmosferę niezwykłych i magicznych
świąt, tak lubianych przez wszystkie dzieci,
wprowadzą amerykańskie pieśni i kolędy
z całego świata. Wystąpią: Grace Gospel
Choir, Anna Baranowska-Bober – dyrygent, Mateusz Hoppe – instrumenty klawiszowe.
Bilety: 10 zł.
- 13 grudnia o godz. 10.00 i 12.30 na

Teatr Gdynia Główna zaprasza
Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) zaprasza:
- 10 grudnia o godz. 12.00 - „Abecadło
wcale z pieca nie spadło” - inspirowane
tekstami Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej oraz folklorem kaszubskim w reżyserii:
Luby Zarembińskiej. Obsada: Tymon
Bocian, Agata Mieniuk.
Żartobliwy tytuł spektaklu nawiązuje
do znanego wiersza Juliana Tuwima
„Abecadło z pieca spadło”. Przedstawienie
inspirowane jest także tekstami Wandy
Chotomskiej oraz folklorem kaszubskim.
Kto z nas nie zna słynnego wiersza Tuwima
albo polskich łamańców językowych. Ile
razy zmagaliśmy się z szczebrzeszyńskim
chrząszczem, stołem z powyłamywanymi
nogami czy rozrewolweryzowanym rewolwerem? Nowy spektakl Luby Zarembińskiej
to propozycja teatralnej zabawy i nauki liter

polskiego alfabetu poprzez teatr lalek oraz
formę przedmiotu.
Bilety: 20 zł
- 11 grudnia - Teatr Zajechał na Chylonię
2017 – ostatnie bezpłatne pokazy spektakli
w dzielnicy Chylonia.
- godz. 16.00 - spektakl Czerwony Kapturek (Trochę inna historia) - scenariusz i reżyseria: Piotr Srebrowski, obsada: Monika
Bartoszewicz, Patrycja Pośpiech, Piotr
Srebrowski, Teatr Bunszali.
Dawno... a w zasadzie nie tak dawno
temu, w pewnym lesie, który nie jest za
daleko, razem z mamą żył sobie Czerwony
Kapturek, który nie był do końca zwykłą
dziewczynką. Żył tam też Wilk, który musiał
emigrować z innego lasu, Gajowy - prawdziwy macho, oraz bardzo mądra Babcia.
Ich losy połączyła niesamowita, zabawna
i bardzo ważna przygoda.

W Cafe Vademecum i nie tylko
Cafe Księgarnia Vademecum (ul. Świętojańska 5-7) zaprasza:
- 8 grudnia o godz. 17.00 na spotkanie
z Agnieszką Kawulą, autorką książki „Rozmowy z Hinduskim Mistrzem. Źródło Twojej
metamorfozy”. Agnieszka Kawula – jest
terapeutką i nauczycielką hawajskiego masażu świątynnego Lomi Lomi Nui, prowadzi
autorskie warsztaty pracy z ciałem. Poza
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tym jest człowiekiem słowa – opublikowała
trzy książki
Wstęp wolny.
- 13 grudnia o godz: 17.00 na spotkanie klubu Czytelnika GSK. Temat: Kryminał
Hiszpański. Prowadzi: Gabriela KurpiszKasprzak. Wstęp wolny.
- 14 grudnia o godz. 18.30 do Teatru
Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1), gdzie od-

W klubie Ucho

Klub Ucho (ul. Św. Piotra 2) zaprasza
na koncerty:
- 8 grudnia, godz. 19.00 - Farben Lehre,
The Analogs.
- 9 grudnia, godz. 20.00 - Bisz & B.O.K.
Bilety: 40/50 zł dostępne: bilety elektroniczne: Interticket oraz CultureBox Gdynia,
bilety kolekcjonerskie: Klub Ucho, Salon
Muzyczny PULS, Spirit of Rock & Roll.
- 10 grudnia, godz. 19.00 - Wszechmocne Granie: Malchus, I.N.D., Royal Age.
Bilety: 20 zł (dostępne bezpośrednio
przed koncertem).
- 14 grudnia, godz. 19.00 - Percival
Schuttenbach.
Bilety: 35/45 zł dostępne: bilety elektroniczne: online oraz CultureBox Gdynia, bilety
kolekcjonerskie: Klub Ucho, Salon Muzyczny
PULS, Spirit of Rock & Roll.
- 16 grudnia, godz. 20.00 - Podwórkowi
Chuligani, Molly Malone’s.
Bilety: 29/35 zł dostępne: Interticket oraz
CultureBox Gdynia.
Więcej na stronie internetowej www.ucho.
com.pl/
„Superświetnie” Szymona Jachimka w reż.
Magdaleny Bochan-Jachimek. Spektakl
grupy „W Kaczych Butach” to bajka dla dzieci
i opowieść dla dorosłych.
Bilety: 20 zł
- 14 grudnia o godz. 19.00 na spektakl
„Umowa o arcydzieło” w reż. Magdaleny
Bochan-Jachimek. Komedia o nieco pogubionych 30-latkach. Zawieszeni między
marzeniami a pracą w korporacji, ideałami
romantycznej miłości a szarą codziennością.
Bilety: 20 zł.
Centrum Kultury (ul. Łowicka 51), kasa
biletowa tel. 58 622 63 30, 667 022 652 czynna pon.-pt. w godz. 11.00-16.30, wt. w godz.
11.00-19.00 i na godzinę przed spektaklem.
Więcej informacji na www.ckgdynia.pl.

- godz. 18.00 – Dzielnice Cudów Salci
Hałas. Reżyseria: Magdalena Płaneta, Ida
Bocian, Ewa Ignaczak, obsada: Agata
Mieniuk, Piotr Rogalski, Ida Bocian, Marta
Jaszewska, Paula Łuczkiewicz, Małgorzata Polakowska. Gdzieś na obrzeżach,
na osiedlach i w dzielnicach można być
świadkiem niezwykłych zjawisk.
Tekst Salci Hałas powstał na podstawie
rozmów z mieszkańcami Gdyni, w trakcie
projektu „Gdynia-Reaktywacja”, realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.
Spektakle zostaną pokazane w Centrum
Aktywnego Mieszkańca, ul. Opata Hackiego
17A. Wstęp wolny.
Szczegóły i repertuar
www.teatrgdyniaglowna.pl.

będzie się spotkanie z dr Iwoną Krupeckąabsolwentką filozofii i filologii polskiej UG.
Temat: Europejski projekt nowoczesności z
perspektywy naznaczonej doświadczeniem
podboju i zniszczenia.
Spotkania w ramach projektu „Wszystko
jest filozofią - rozmowy niekontrolowane” są
współfinansowane przez miasto.
Więcej na www.vademecumgdynia.org/.
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Świąteczny Kiermasz Rękodzieła
Na gdyńskiej Hali Targowej trwa
Świąteczny Kiermasz Rękodzieła, który
odbywa się w każdy piątek i sobotę oraz
niedzielę handlową grudnia w godzinach
od 10.00 do 16.00 (8-9 XII, 15-17.XII)
w podziemiach Hali Targowej przy ul.
Wójta Radtkego 36-40.
Do zaprezentowania swoich wyrobów
zostali zaproszeni lokalni twórcy rękodzieła
artystycznego. To doskonała okazja do
zakupu ozdób świątecznych i unikatowych
prezentów zrobionych z bawełny, gliny, filcu

i przeróżnych włóczek.
Podczas trwania kiermaszu odbywają
się warsztaty z wystawcami. Na kiermaszu
nie zabraknie także Mikołaja z prezentami!
Inicjatorką wydarzenia jest Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Więcej informacji na temat Świątecznyego Kiermasza Rękodzieła znajduje się na
stronie: www.haletargowegdynia.pl/aktualnosci/wiecej/item/swiateczny_kiermasz_rekodziela-1.html

Z Ciapkowa do ludzi
Kontynuujemy rubrykę, dzięki której,
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals.

Ekopatrol pomoże zwierzętom przetrwać zimę
Silny mróz i śnieg, to warunki, które
są szczególnie trudne dla dzikich zwierząt i ptaków. Dlatego, kiedy przychodzi
zimowa aura, trzeba o nie odpowiednio
zadbać. I tutaj do akcji wkracza gdyńska
Straż Miejska. W zimne i śnieżne dni Ekopatrol wyjeżdża w miasto, żeby pomóc
zwierzętom przetrwać ten czas. Strażnicy
miejscy są już w pełnej gotowości.
Zima daje się we znaki nie tylko ludziom,
ale też dzikim zwierzętom i ptakom. W tym
czasie jest im szczególnie ciężko i żeby
przetrwać, potrzebują wsparcia człowieka.
Na razie pogoda sprzyja, więc ich interwencja nie jest jeszcze potrzebna. Jednak
strażnicy są już w gotowości. Na początek
rozstawią karmniki z jedzeniem dla ptaków
i zwierząt. W Gdyni będzie ich pięć. Trzy są
przenośne. Na czas zimy strażnicy miejscy

stawiają je w wybranych miejscach i mocują
łańcuchami. Te staną na: na plaży miejskiej,
bulwarze Nadmorskim oraz przy ujściu rzeki
Kaczej. Pozostałe dwa to karminiki stacjonarne, a więc stoją w mieście przez cały rok.
Znajdują się w parku Kilońskim i w parku
im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Strażnicy
z Ekopatrolu wsypują do nich różnego
rodzaju ziarna dla zwierząt. W miejskich
magazynach są już zapasy.
Ekopatrol pomaga też w innych sytuacjach. Interweniują, kiedy znajdą lub dostaną informacje o rannym, potrąconym, czy
przymarzniętym do lodu zwierzęciu. Mają
odpowiedni sprzęt, żeby im pomóc lub je
odłowić. Dlatego, jeśli ktoś zauważy chore
lub uwięzione zwierzę, powinien zadzwonić
pod numer 986 i zgłosić to Straży Miejskiej
w Gdyni.

Strażnicy Miejscy pokażą, jak bezpiecznie
palić w piecu

Co roku, mimo kampanii informacyjnych i rosnącej świadomości społecznej
na temat zagrożeń związanych z czadem,
w okresie jesienno-zimowych dochodzi
do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
Gdynia jest miastem, do którego trafiają
ofiary cichego zabójcy - w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa
Morskiego ratuje się życie osobom,
które narażone były na działanie czadu.
Ale miasto chce ratować jeszcze, zanim

dojdzie do tragedii.
Gdyńscy strażnicy miejscy kupili piece,
popularnie zwane kozami i będą jeździć
z nimi po osiedlach, udzielając instruktażu
jak prawidłowo palić, by koza dawała ciepło
i była bezpieczna dla otoczenia. Osoby zainteresowane udziałem w pokazie proszone
są o przesyłanie zgłoszeń - ze wskazaniem
miejsca, daty i godziny - na adres mail:
straz_miejska@gdynia.pl. Więcej informacji
pod nr tel. 58 660 11 73, 58 663 79 86.

Nowe pomniki przyrody wybrane
Dąb szypułkowy z ulicy Lipowej oraz
Lipa drobnolistna z ulicy Chwarznieńskiej
- to dwa, nowe pomniki przyrody, które
wytypowali sami mieszkańcy. Drzewa
wyłoniono w konkursie Biura Ogrodnika
Miasta „Moje drzewo - nasz pomnik”.
Na konkurs wpłynęły 104 zgłoszenia, spośród nich wybrano dwa zwycięskie. Komisja,
dokonując wyboru, zwracała głównie uwagę
na takie cechy drzew, jak sędziwy wiek,
obwód pierśnicowy i dobry stan zdrowotny
rokujący kandydatom długie przeżycie.
- Niestety, tylko dwa drzewa zostały
zakwalifikowane. Większość nie spełniała
kryteriów wymiarowych, bądź nie mogła być
uwzględniona z powodu opanowania przez
patogeny grzybowe. - mówi Beata Wegner
z Biura Ogrodnika Miasta.
Jednym ze zwycięskich drzew jest dąb
szypułkowy, który ma 400 cm obwodu pierśnicowego. Latem rzuca przyjemny cień
na spacerujących chodnikiem wzdłuż ulicy
Lipowej. Zgłosiła go Irena Feszak. Według
wyliczeń rośnie tam od ponad 120 lat. Dawno temu stare dęby czczono jako bóstwa wierzono, że mają magiczną moc. Orzechy
dębu szypułkowego, zwane żołędziami,
stanowią cenny pokarm dla wielu ssaków
i ptaków. Przy tym z ulicy Lipowej mieszkańcy często mogą dostrzec wiewiórki.
Drugim zwycięskim drzewem jest lipa

drobnolistna z ul. Chwarznieńskiej. Jej obwód pierśnicowy wynosi 354 cm i podobnie
jak zwycięski dąb, ma ponad 120 lat. Do
konkursu wytypowała ją pani Julia, mieszkanka Gdyni.
Lipa drobnolistna i dąb szypułkowy to
gatunki rodzime. Drzewa rosną samotnie,
bez otoczenia innych drzew, mogły więc
swobodnie rozbudować swoje korony. Oba
są w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, nie
stwierdzono na nich obecności owocników
patogenów grzybowych w obrębie drzewa.
Obecnie tworzone są dla nich karty pomnikowe, po pozytywnym zaopiniowaniu
m.in. przez Regionalaną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Gdańsku, uchwała o wpisanie ich na listę pomników przyrody trafi na
obrady Rady Miasta.
Gminny rejestr pomników przyrody obejmuje 75 pozycji, w tym:
64 pomniki przyrody ożywionej – 52
drzewa, 9 grup drzew, 2 pnącza oraz 1 tzw.
pomnik powierzchniowy,
11 pomników przyrody nieożywionej –
tzw. głazów narzutowych.
W przyszłym roku spis ten powiększy się
od dwie kolejne pozycje. Celem konkursu
„Moje drzewo- nasz pomnik” było propagowanie zachowań proekologicznych na terenie Gdyni oraz wiedzy o cennych okazach
przyrody ożywionej.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Misia to sunia odebrana przez inspektorów OTOZ Animals od nieodpowiedzialnych
opiekunów, którzy trzymali ją w skandalicznych warunkach. Miła i przyjacielska, jednak
może mieć od czasu do czasu problem w
interakcji z mężczyznami. Misia dogaduje
się z psiakami płci przeciwnej, odnajdzie się
zarówno w mieszkaniu, jak i w domu z ogrodem. Niestety Misia nie powinna mieszkać
z dziećmi. Sunia wciąż czeka na kogoś, kto
zdecyduje się dać jej spokojny dom. Może
to będziesz Ty?
***
Schronisko mieści się przy ul. Małokackiej 3a w Redłowie, tel. 58 622 25 52,
e-mail: schronisko@ciapkowo.pl. Jest
otwarte w godz. 11.00-17.00/16.00/15.00
(pon-pt/sob/niedz). Zwierzę może adoptować osoba pełnoletnia. Na podstawie dowodu
osobistego spisywana jest umowa adopcyjna. Psy są zaszczepione, wydawane z książeczkami zdrowia. Cennik adopcji zwierząt:
psy do ½ roku – 60 zł, psy powyżej ½ roku
– 80 zł, psy w typie psa rasowego – 150
zł, psy rasowe z rodowodem – 350 zł, psy
powyżej 8 lat – 30 zł, koty do ½ roku – 20 zł,
koty powyżej ½ roku – 50 zł.
Uwaga! Kiedy znajdziesz bezdomnego
psa (lub inne zwierzę), zgłoś to Straży Miejskiej – dzwoń pod bezpłatny numer 986.
Gdy znajdziesz błąkającego się psa z zawieszką „Pies w wielkim mieście”, zadzwoń
pod numer 58 668 84 80 i podaj numer na
zawieszce – pracownicy Urzędu Miasta
skontaktują Cię z właścicielem psa. Kontakt
w sprawie adopcji pod numerem 58 622 25
52 lub e-mailem: schronisko@ciapkowo.pl.

Świąteczne warsztaty

Ficelle i Gdynia rodzinna zapraszają na
warsztaty szydełkowania, które odbędą
się 8 grudnia o godz. 14.00 na Gdyńskich
Halach Targowych (podziemie, box 303),
podczas trwającego Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła.
Uczestnicy warsztatów wykonają wyjątkowe świeczniki, które przystroją świąteczny
stół.
Zapisy https://ficelle.evenea.pl/

Odbiór RTV i AGD

Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” przypomina o możliwości bezpłatnego odbioru bezpośrednio
z domów i mieszkań dużego sprzętu RTV
oraz AGD (elektroodpadów).
Zgłoszenia: tel. 58 624 66 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz za
pomocą formularza dostępnego na stronie
www.kzg.pl.
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Grudzień w Muzeum Miasta Gdyni
Oto grudniowe propozycje Muzeum
Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1):
9 grudnia w godz. 11.00 - 13.00 – „Akcja
choinka: Ozdabiamy drzewko” – świąteczne
warsztaty dla rodzin,
10 grudnia o godz. 12.00 – „Posłuchaj
Gdyni: Orłowo historyczne” – spacer historyczny,
10 grudnia o godz. 14.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Luter w
Gdyni?”,
12 grudnia o godz. 11.00 – „Muzealna
Pracownia Seniora: Świat widziany przez
otwór w skrzynce” – warsztaty fotograficzne
12 – 15 grudnia w godz. 16.00 – 18.00
– „Sezon na prezenty: Strefa upominków”
–świąteczne warsztaty tworzenia prezentów inspirowanych fotografiami Tadeusza
Wańskiego,
13 grudnia w godz. 17.00 – 20.00 – Pracownia rysunku „Zarys”,
14 grudnia o godz. 12.00 – „Historia
sztuki od podstaw: Najpiękniejsze księgi
świata – sztuka iluminacji w XIV i XV wieku”
– wykład dla seniorów,
14 grudnia o godz. 18.00 – „Instrukcja
Obsługi Awangardy: Awangarda w architekturze” – wykład dr. Jacka Friedricha,

W Experymencie

Centrum Nauki Experyment (aleja
Zwycięstwa 96/98) zaprasza:
- 9 i 10 grudnia od godziny 12.00 do
17.00 na świąteczno-naukowy weekend do
Centrum Riviera (Kazimierza Górskiego 2).
Edukatorzy EXPERYMENTU wraz z
Panem Kulką – maskotką centrum, pokażą,
jak wykorzystać geometrię do przygotowania
pięknych ozdób choinkowych i wyjaśnią, jak
mozaika Platona i Archimedesa mogą przydać się w trakcie przygotowań do Bożego
Narodzenia.

Wystawy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza:
- na wystawę „Luter w Gdyni?” oraz
wydarzenia towarzyszące. Ekspozycja ma
m.in. przywrócić pamięć o mieszkających
niegdyś na terenach Gdyni ewangelikach
i być pretekstem do bliższego poznania
kościołów protestanckich i zasad ich wiary.
Wystawa potrwa do 25.02.2018 r.
- na wystawę „Widzialne, niewidzialne.
Fotografie Tadeusza Wańskiego” - jednego z najważniejszych artystów związanych
z Gdynią w XX wieku.
Wystawa potrwa do 4 marca 2018 r.
Więcej na stronie: www.muzeumgdynia.pl
***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) zaprasza:
– do zwiedzania wystawy stałej, która
przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od
wieku XIX do czasów współczesnych. Wśród
wielu atrakcji goście znajdą kilkumetrową
multimedialną instalację globu poświęconą
polskiej obecności na świecie.
– na wystawę „Polacy w kanadyjskiej
mozaice. 150 lat historii”.
Ekspozycja czynna do 15 grudnia: wt.
12.00-20.00, śr.-niedz. 10.00-18.00.
***
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza:
– na wystawę prac Marii Mazurkiewicz
pt. „Marzenia się spełniają”. Wystawa
czynna do 14 grudnia.
Wystawę można oglądać od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-19.00 w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych.

6

16 grudnia w godz. 11.00 – 13.00 – „Akcja choinka: Oświetlamy drzewko” – świąteczne warsztaty dla rodzin,
17 grudnia o godz. 12.00 – „Posłuchaj
Gdyni: Grudzień ‘70” – spacer historyczny,
17 grudnia o godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Gdynia – dzieło
otwarte”,
19 grudnia o godz. 11.00 – „Kulinarnie
przez Gdynię: Dawne święta w Gdyni” –
warsztaty kulinarne dla seniorów,
20 grudnia o godz. 10.30 – „Piaskowy
Wilk” – czytanie w muzeum dla dzieci 2+
z opiekunem,
20 grudnia w godz. 17.00 – 20.00 – Pracownia rysunku „Zarys”,
21 grudnia o godz. 12.00 – „Historia
sztuki od podstaw: Podbój świata widzialnego – malarstwo niderlandzkie w XV wieku”
– wykład dla seniorów,
22 grudnia o godz. 13.00 – „Muzealne
zmysły: Święta” – zajęcia rozwojowe dla
niemowląt z opiekunem.
Strona internetowa: www.muzeumgdynia.
pl. Na warsztaty, ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc, obowiązują zapisy: mail zapisy@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58
662 09 35/36/37.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.experyment.gdynia.pl.
- 10 grudnia w godz. 12.00 - 16.00 na
spotkanie z kartografią.
W trakcie niedzielnego wydarzenia goście, którzy odwiedzą wystawę EXPERYMENTU będą mogli dowiedzieć się, czym
jest System Informacji Geograficznej, jak
działa i do czego jest wykorzystywany.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl.

***
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Designu Gdynia
zaprasza na wystawę „Fair Building”, poruszającą kwestię etyki w budownictwie. Wystawa potrwa do 30 grudnia. Wstęp wolny.
***
Stowarzyszenie Promocji Artystów
Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę
autorskich plakatów Martyny Jagieluk „Muzyka w Plakacie - Plakat w Muzyce II”
do lokalu artystycznego „Tygiel” w Gdyni (ul.
Abrahama 86, wejście od ul. Władysława IV).
Ekspozycję można oglądać do końca
2017 roku.
***
Galeria Debiut przy Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni (ul. Orłowska 8) zaprasza
wystawę pracowników Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wystawę będzie można oglądać do 22
grudnia. Galeria czynna: wtorek: 9.00-15.00,
środa, czwartek, piątek: 9.00-16.00, sobota,
niedziela: 11.00-16.00.
***
Gdyńskie Centrum Filmowe i Gdyńska
Szkoła Filmowa zapraszają na wystawę
malarstwa Magdy Strzyżyńskiej, studentki
drugiego roku reżyserii i absolwentki malarstwa w Toruniu. Wstęp wolny.
***
Wypożyczalnia Centralna Miejskiej
Biblioteki Publicznej (ul. Abrahama 60) zaprasza do oglądania wystawy prac Jadwigi
Podgórskiej-Dzięciołkiewicz pt. „Kolor to
radość”. Ekspozycja obrazów będzie prezentowana w oknach wystawowych biblioteki

XVI Połowy Poetyckie

Centrum Kultury i Przystań Poetycka
Cafe Strych zapraszają na XVI Połowy
Poetyckie, które odbędą się w sobotę
9 grudnia.
Program:
godz. 17.00 - spotkanie autorskie z poetką Bożeną Boba-Dyga,
godz. 18.00 - spotkanie autorskie z poetą
Wojciechem Brzoska,
godz.19.00 - koncert Trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz,
godz. 20.00 - konkurs jednego wiersza
„łowienie na żywca”.
Udział w wydarzeniu może wziąć każdy
chętny. Należy osobiście odczytać 1 wiersz
dotąd niepublikowany, nienagradzany o dowolnej tematyce. Podpisaną kopię wiersza
należy złożyć na ręce Jury. Ogłoszenie werdyktu nastąpi bezpośrednio po konkursie.
Pula nagród w konkursie wynosi 1000 zł.
Połowy poprowadzą metaforyczni rybacy
Wojciech Boros i Paweł Baranowski.
VI Połowy Poetyckie odbędą się w Cafe
Strych przy placu Kaszubskim 7b.
Wstęp wolny.

Giełda kolekcjonerska

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział ZK-P zachęcają do udziału
w Giełdzie Kolekcjonerskiej, która odbędzie
się w niedzielę 10 grudnia w godz. 10.0012.00 w siedzibie KFK przy al. Marszałka
Piłsudskiego 18.

Klub „Bałtyk” zaprasza

Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „BAŁTYK” (Narcyzowa 1)
zaprasza na Sylwestra w Klubie.
W ofercie catering, dobra muzyka i miła
zabawa w godzinach 20.00 – 2.00.
Szczegóły pod numerem 58 624 12 91.

przez cały grudzień.

***
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
IPN w Gdańsku zapraszają na otwarcie wystawy plenerowej „Zbrodnie Komunistyczne w Marynarce Wojennej w Okresie Stalinowskim”, które odbędzie się 14 grudnia
o godzinie 14.00 na placu przed kościołem
NMP przy ul. Świętojańskiej w Gdyni.
Otwarcie wystawy poprzedzi seminarium
dla nauczycieli, które odbędzie się w sali
audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej,
przy ul. Zawiszy Czarnego 1B, w godzinach
od 10.00 do 13.00. Wstęp wolny.
***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza na wystawę modelarstwa sekcji Kompas i Trójmiejskiego Pikniku
Modelarskiego z okazji 100-lecia Marynarki
Wojennej.
Wystawę będzie można oglądać w Małej
Galerii Klubu MW im. admirała floty Andrzeja
Karwety do 12 stycznia w godz. 8.00-15.00
oraz w soboty i niedzielę na życzenie.
Wstęp wolny.
***
Towarzystwo Miłośników Gdyni zaprasza na jubileuszową wystawę malarstwa
i fotografii prac członków Koła Plastyków
im. W. Szczeblewskiego zorganizowaną z
okazji 25-lecia koła. Otwarcie wystawy 14
grudnia o godz. 18.00 w siedzibie TMG,
ul. Władysława IV 51.
Wystawę będzie można oglądać do 15
stycznia 2018 r.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym
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Dzieje się w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na wydarzenia organizowane w filiach
w całym mieście.
Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa
96/98, PPNT, bud. I) zaprasza na drugą
serię warsztatów komiksowych z Jakubem
Kijucem, autorem komiksów i wydawcą,
twórcą m.in. serii „Konstrukt” oraz „Jan
Hardy”. Spotkania odbędą się 8 grudnia o
godz. 17.00 oraz 9 grudnia o godz. 11.00.
Biblioteka Grabówek (ul. Morska 113)
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Pasja
podróżowania” – 11 grudnia o godz. 17.00
Ewa Naczka opowie o swojej podróży po
Bałkanach i o Czarnogórze.
Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98,
PPNT, bud. I) zaprasza na spotkanie z Arleną Witt, prowadzącą na You Tube kanał
„Po Cudzemu” (o tym, jak lepiej mówić po
angielsku, gdzie łączy naukę z rozrywką
i humorem). Jest też autorka nietypowej
książki do angielskiej gramatyki „Grama
to nie drama”. Spotkanie odbędzie się
11 grudnia o godz. 18.00.
Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Dominika 3)
zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat
12 grudnia o godz. 17.00 na zajęcia „(nie)
bezpieczny internet”. Uczestnicy dowiedzą
się, w jaki sposób poruszać się w internecie,
jak chronić swoją prywatność i świadomie
wykorzystywać media społecznościowe. Ze
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względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy drogą mailową: filianr10@
bibliotekagdynia.pl lub osobiście w filii.
12 oraz 14 grudnia o godz. 17.00 Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) zaprasza na
spotkanie z cyklu „Czytanie na dywanie” –
spotkanie literacko-plastyczne adresowane
dla całych rodzin, podczas którego poprzez
zabawy sensoryczne i muzykę uczestnicy
poznają bohaterów ulubionych książek dla
dzieci. Spotkanie poprowadzi Anna Gawrońska-Milczarek. Z powodu ograniczonej
liczby miejsc wymagane są wcześniejsze
zapisy w bibliotece lub pod nr. tel. 58 625
08 16. Spotkanie sfinansowane z funduszu
Rady Dzielnicy Obłuże.
Biblioteka Oksywie (ul. Podchorążych
10 A) zaprasza 14 grudnia o godz. 17.00
na obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Goście z różnych części świata
opowiedzą o swoich krajach i wolontariacie
EVS. Będzie też okazja spróbować regionalnych mołdawskich dań.
Biblioteka Grabówek (al. Zwycięstwa
96/98, PPNT, bud. I) zaprasza 14 grudnia
o godz. 17.00 na spotkanie z cyklu „Ziołowa
Biblioteka”. Małgorzata Ewert-Manikowska
opowie o ziołach wspomagających pracę
wątroby i trawienie.
Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.

Wykłady i spotkania

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (al. Marszałka Piłsudskiego
18) zapraszają:
- 14 grudnia o godzinie 17.30 na prelekcję o kaszubskich zwyczajach bożonarodzeniowych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie
otwarcie wystawy „Kuchnia kaszubska” ze
zbiorów gdyńskiego kolekcjonera Jerzego
Zająca. Prelekcji towarzyszyć będzie kiermasz świąteczny,
- 13 grudnia o godz. 11.00 na wykłady
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia
„Gdynia w historycznej odsłonie na tle

dziejów Pomorza” są prowadzone przez dr.
Tomasza Rembalskiego.
***
Dyrekcja I Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego i opiekunki projektu
„Pamięć” Anita Rzeszowska i Marzena
Dworak zapraszają na wykład Małgorzaty
Wosińskiej „Ludobójstwo. Czy można je
zrozumieć?”.
Wykład odbędzie się 13 grudnia o godz.
11.50 w auli I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Narcyzowej 6.
Wstęp wolny.

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF
Gdyńskie Centrum Filmowe już po raz
drugi jest gospodarzem Forum Wokół
Kina, spotkania środowiska związanego
z rozpowszechnianiem filmów. Od 12 do
14 grudnia właśnie w Gdyni, podobnie
jak przed dwoma laty, o nowych trendach
w branży będą rozmawiać właściciele
i operatorzy kin tradycyjnych, studyjnych, multipleksów oraz dystrybutorów
filmowych i producentów w sprzętu kinowego. W związku z tym Kino Studyjne
GCF zaprasza widzów do poniedziałku,
11 grudnia, a po trzydniowej przerwie
ponownie od piątku, 15 grudnia.
Sala Warszawa
Piątek, 8 grudnia
Niedziela, 10 grudnia
Reakcja łańcuchowa – 10.50, 18.40
Cicha noc – 12.30, 20.20
Mikołaj i spółka – 14.30
Najlepszy – 16:30
Sobota, 9 grudnia
Reakcja łańcuchowa – 10.50, 16.40
Najlepszy – 12.30
Mikołaj i spółka – 14.40
W obronie jedzenia – 18.30
Cicha noc – 20.45
Poniedziałek, 11 grudnia
Cicha noc – 11.50
Mikołaj i spółka – 13.50
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Najlepszy – 15.50
Cicha noc – 18.00
Reakcja łańcuchowa – 20.00
Sala Goplana
Piątek, 8 grudnia
Mikołaj i spółka – 10.30
Kumple z dżungli – 12.20
Listy do M. 3 – 14.15
Na karuzeli życia – 16.20
Zabicie świętego jelenia – 18.20
Przy planty 7/9 – 20.40
Sobota – Poniedziałek, 9-11 grudnia
Mikołaj i spółka – 10.20
Kumple z dżungli – 12.15
Listy do M. 3 – 14.10
Na karuzeli życia – 16.20
Zabicie świętego jelenia – 18.20
Przy planty 7/9 – 20.40
Sala Morskie Oko
Piątek – Poniedziałek, 8-11 grudnia
Najlepszy – 10.40
Twój Vincent – 12.50
Morderstwo w Hotelu Hilton – 14.50
Serce miłości – 17.00
Nie jestem twoim murzynem – 18.45
Na karuzeli życia – 20.50

Pełny repertuar Kina Studyjnego GCF
dostępny jest na stronie www.gcf.org.pl.

Kiermasz „Figa
z Makiem” na Kolibkach
Czas na piątą edycję kiermaszu „Figa
z Makiem”. W tym roku nie zabraknie dobrego designu, młodych marek oraz wielu
bezpłatnych warsztatów dla najmłodszych. Będzie m.in. gotowanie, rysowanie
i tworzenie świątecznych ozdób.
Wydarzenie odbędzie się w sobotę
16 grudnia w tuBAZie (al. Zwycięstwa 291,
Park Kolibki). Start o godz. 11.00.
Wstęp wolny.

Dzieje się w InfoBoxie

Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska) zaprasza:
- w sobotę i niedzielę, 9 i 10 grudnia
w godz. 11.30-15.30 na warsztaty edukacyjne z zakresu architektury i urbanistyki
„Poznaj Gdynię z Archiwum Architekta”.
Uwaga! Na zajęcia obowiązują zapisy:
warsztatyinfobox@gdynia.pl
- we wtorek, 12 grudnia o godz. 17.00
na spotkanie podróżnicze - „Moje podróże...
Małe i duże - Ptaki Wielkiego Jeziora Słonego - USA stan UTAH”. Prowadzenie: dr
Czesław Nitecki.
- w czwartek, 14 grudnia o godz. 17.00
na prelekcję „Kobiety, przedsiębiorcze współuczestniczki tworzenia Gdyni”.
Prowadzenie: Arkadiusz Brzęczek.

W Klubie Filmowym

Klub Filmowy (ul. Polska 1) zaprasza w
dniach 9-13 grudnia o godz. 18.00 i 20.15
na film pt. „Zabicie Świętego Jelenia”.
Bilety: 10 zł.
Więcej na www.klubfilmowy.pl/.

O Kaszubach i Pomorzu
w KFK

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (al. Marszałka Piłsudskiego 18)
zapraszają do korzystania z biblioteki KFK.
Księgozbiór biblioteki obejmuje książki związane z regionem Kaszub i Pomorza.

Muzyczne spotkania
na Chwarznie

Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
oraz Rada Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino
zapraszają na koncert z cyklu Muzyczne
Spotkania na Chwarznie.
Wykonawcy:
Dawid Głowacki – saksofon,
Tomasz Jocz – fortepian,
Beniamin Baczewski – gitara basowa,
Manuel Salas - perkusja.
W programie słynne kolędy oraz piosenki świąteczne w aranżacjach jazzowych
oraz występ uczennicy Kaliny Goryckiej
-fortepian. Prowadzenie koncertu – Iwona
Różańska.
Koncert odbędzie się 14 grudnia o godz.
18.00 w Szkle Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60).
Wstęp wolny.

Poradnia polonistów

Gdyńska Telefoniczna Poradnia Języka Polskiego zaprasza do korzystania
z telefonicznych konsultacji codziennie
w godz. 13.00-15.00 pod nr tel. 607 379
404.
Można również przyjść do YMCA Gdynia
(ul. Żeromskiego 26).

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Gdynia, 8-14 grudnia 2017 r.

„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1302

Uczniowie III LO w Gdyni z kolejnymi sukcesami
Uczniowie III LO w Gdyni z kolejnymi
sukcesami. Medale przywieźli informatycy i matematycy.
Cztery medale zdobyli w zakończonym
pod koniec listopada w Bułgarii IX Międzynarodowym Jesiennym Turnieju Informatycznym.
Złoto zdobył Kacper Walentynowicz,
srebro Piotr Kowalewski i Kacper Kluk,
brąz Mateusz Masłowski.
Piotr Kowalewski razem ze swoim szkolnym kolegą Antonim Żewierżejewem, jako
członkowie 5-osobowej reprezentacji Polski,
zajęli III miejsce w Międzynarodowych
Drużynowych Zawodach Matematycznych
Państw Bałtyckich BALTIC WAY, które zostały rozegrane w listopadzie w Sorø w Danii.
Znakomicie spisali się uczniowie gdyńskiej Trójki podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespo-

łowym (AMPPZ), które odbyły się we Wrocławiu w dniach 28-29 października 2017.
Drużyna III LO w Gdyni w składzie: Kacper
Kluk, Kacper Walentynowicz oraz Juliusz
Pham zajęła drugie miejsce w Polsce w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii open zespół z III LO okazał
się lepszy od kilkudziesięciu ekip z uczelni
wyższych (m.in.: uniwersytety z Wrocławia,
Krakowa, Warszawy). W rozegranym tydzień
wcześniej Ogólnopolskim Spontanicznym
Konkursie Informatycznym (organizator:
Uniwersytet Wrocławski) zespół III LO zajął
I miejsce.
Wszyscy są uczniami akademickich klas
matematyczno-informatyczno-fizycznych w
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki
Wojennej.
Gratulujemy!

Laureaci Turnieju Wiedzy o Marynarce Wojennej
Wzorem lat poprzednich Rada ds. Młodzieży Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni
organizowała w okresie poprzedzającym
rocznice powstania naszych sił zbrojnych
na morzu „Turniej Wiedzy o Marynarce
Wojennej RP”.
W tym roku najlepszymi znawcami naszego oręża na morzu okazali się uczniowie
szkół ponadpodstawowych:
I miejsce zajął Mieszko Czapliński
z III LO,
II miejsce zajął Adam Fronczak z Zespo-

łu Szkół Chłodniczych,
III miejsce zajął Jakub Popioł z Technikum Informatycznego.
Wyróżnił się Konrad Gussman z Technikum Elektronicznego.
Najlepszym gimnazjalistą okazał się Filip
Frymark.
Ze szkół podstawowych laureatami
zostali:
Maciej Wieczorek ze SP nr 43,
Adam Bałchanowski ze SP 33.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Dla najmłodszych i trochę starszych
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” mieszczące się w budynku
Szkoły Muzycznej (ul. Biskupa Dominika
13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku
życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu
lat do przedszkola muzycznego na zajęcia
muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym
instrumencie.
Tel: 58 622 73 51, kom. 507 428 136.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym
zaprasza dzieci:
- w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na
co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620
01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałek
i wtorek w godzinach 15.00-17.30 oraz od
środy do piątku w godzinach 15.00-17.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające
na co dzień do przedszkola, na zajęcia

Świąteczne kiermasze

W sobotę 9 grudnia w godz. 8.30-19.30
odbędzie się pierwszy Franciszkański
Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Podczas kiermaszu będzie można nabyć ozdoby świąteczne, zioła i kosmetyki
naturalne, medycynę klasztorną, odzież,
biżuterię, rękodzieło, pierniki, pamiątki
z Kenii i Ekwadoru, itd.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest
na wsparcie misji franciszkańskich w Kenii
i Ekwadorze.
Kiermasz odbędzie się w dolnym kościele
św. Antoniego (ul. Ujejskiego 40).
***
ZSS nr 17 (ul. Witomińska 25/27) zaprasza na Kiermasz Świąteczny „Dar Serca
- Boże Narodzenie", który odbywa się

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do
Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58
629 30 62 w sobotę 9 grudnia w godz. 9.0014.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog,
logopedzi, oligofrenopedagog) 13 grudnia
w godzinach 16.30-18.30 do Przedszkola
nr 7, ul. Władysława IV 56.
Więcej informacji pod nr tel. 58 620 01 44.
Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
***
Przedszkole „Przystań Szkraba”
ul. Chwarznieńska 136/138, Witomino
przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
Przedszkole czynne od godz. 6.30 do
17.30. Oferuje poza realizacją podstawy
programowej wg MEN w ramach czesnego
zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, język angielski, warsztaty plastyczne.
Informację można uzyskać pod nr tel. 600
046 412/601 441 444 lub na stronie internetowej www.przystanszkraba.eu

w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni
przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Tradycyjnie będzie można nabyć piękne
kartki, upominki i ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów.
Kiermasz czynny do 22 grudnia.
***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają do siedziby KFK
przy al. Marsz. Piłsudskiego 18, 16 i 17
grudnia w godz. 11.00- 15.00 na kiermasz
świąteczny m.in. z produktami kuchni kaszubskiej oferowanymi przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Sasina.
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Sukces młodego
gdyńskiego muzyka

Uczeń Szkoły Muzycznej I i II st.
w Gdyni Franciszek Lewandowski został
laureatem XXV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.
Uroczysty koncert laureatów odbył się
w niedzielę 26 listopada w Żelazowej Woli
- miejscu narodzin Fryderyka Chopina.
Gratulacje!

Muzeum Marynarki
Wojennej zaprasza
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej w Gdańsku
zapraszają na uroczyste wodowanie
książki dr. Ryszarda Leszczyńskiego
„Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1926-2016)”.
Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2017 r.
o godz. 18.00 (sala audiowizualna Muzeum
Marynarki Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego
1B). Wstęp wolny.

Festyn - „Dar Serca”

Grono pedagogiczne oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 11 (ul. Porębskiego
21) organizują po raz ósmy, w piątek,
8 grudnia 2017 r. w godz. 17.00 - 20.00,
festyn bożonarodzeniowy „Dar Serca”.
Na uczestników festynu czeka wiele
atrakcji: występy dzieci, zaproszonych gości
oraz moc niespodzianek.
W programie również degustacja i możliwość zakupu specjałów świątecznej kuchni
oraz nabycie uczniowskich wytworów plastycznych.

Koncerty kolęd

17 grudnia Klub Marynarki Wojennej
zaprasza na koncert świąteczny Zespołu
Wokalnego Klubu MW „Idzie kolęda, polska kolęda…”.
Początek wydarzenia o godz. 17.00 w
sali kolumnowej Klubu przy ul. Zawiszy
Czarnego 1.
Wstęp wolny, za okazaniem wejściówki.
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11
grudnia w godz. 12.00-15.00, w Klubie
MW „Riwiera” (ul. Zawiszy Czarnego 1, pok
207 - II piętro).
***
19 grudnia o godz. 17.00 w Szkole
Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6), odbędzie
się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
uczniów i nauczycieli.

Zostań wolontariuszem

Klub Młodzieżowy FLY (ul. Świętojańska 36/2, Gdynia) poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć edukacyjnych
dla młodzieży (matematyka, chemia, jęz.
angielski, polski, francuski). Szczegółowe
informacje i kontakt pod nr tel. 517 383 828,
w godzinach 15.00-19.00.

Nie tylko o kosmetykach

W sobotę 9 grudnia w godz. 17.0019.30 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie
się spotkanie z Izabelą Ryską - biotechnologiem leków i laureatką Konkursu
Gdyński Biznesplan 2017.
Podczas wydarzenia po raz pierwszy
zostanie przedstawiona nowa kolekcja
kosmetyków. Część dochodu ze sprzedaży
kosmetyków zostanie przekazana rodzinie
zgłoszonej do akcji „Szlachetna Paczka”.
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DZIELNICE W R AT U S Z U
Bezpłatne porady prawne w biurach Rad
Dzielnic:
- Orłowo ul. Orłowska 27 - bezpłatne porady prawne udzielane są po wcześniejszym

umówieniu (za pośrednictwem biura Rady
Dzielnicy).
- Chylonia, ul. Morska 192 - w każdą środę
w godz. 15.30-18.00 dyżur radcy prawnego.

- Witomino-Radiostacja, ul. Narcyzowa
6 - w poniedziałki w godz. 10.00-13.00 dyżurują
pracownicy Stowarzyszenia „Ovum”.

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona
53, budynek SP nr 28, e-mail: rada.babiedoły@gdynia.pl, tel. 58 665 84 14. Biuro Rady
czynne jest w poniedziałki w godz. 15.0019.00, w środy i czwartki w godz. 10.00-15.00.
W 1. poniedziałek miesiąca dyżury pełnią radni
dzielnicy oraz radny miasta Kamil Góral, a
także funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
Dyżury odbywają się w godz. 18.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa, ZS nr 9, ul. Chylońska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl,
tel. 58 664 35 51. Biuro Rady czynne w środy
i czwartki w godz.12.00-19.00. Dyżury radnych
w czwartki w godz.17.00-18.00. W 3. czwartek
miesiąca dyżuruje Policja i Straż Miejska.
W 1. środę miesiąca w godz.18.00-19.00
dyżuruje radny miasta Michał Bełbot, w 2.
czwartek miesiąca w godz.17.00-18.00 radna
miasta Justyna Wróblewska.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ZS nr
15, ul. Jowisza 60, e-mail: rada.chwarzno@
gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. Strona internetowa: www.gdynia-chwarznowiczlino.
info. Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
czynne we wtorki, środy i czwartki od godz.
15.30-20.00. W każdą środę dyżur radnego
dzielnicy w godz. 17.00-18.00. W 1. i 2. środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje
Andrzej Kieszek, a w 1. czwartek miesiąca
w godz. 17.00-18.00 dyżuruje Paweł Brutel.
Dyżur Rewirowej Straży Miejskiej w ostatnią
środę miesiąca w godz. 18.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192
(budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail:
rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury radnych w
środy w godz. 17.00-18.00: 13.12 - Aleksander Kuźmin, 20.12- Tomasz Kożuchowski.
W 1. środę miesiąca w godz. 16.45-17.45
dyżuruje radny miasta Michał Bełbot, w 2.
środę miesiąca w godz. 16.45-17.45 dyżuruje
radna miasta Justyna Wróblewska. W 1. i 3.
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska
33, tel. 58 629 85 66, e-mail: rada.dabrowa@gdynia.pl. Strona internetowa: www.
radadabrowa.pl i www.facebook.com/radadabrowa. Biuro jest czynne w poniedziałki
w godz. 8.00-12.00, w środy w godz. 8.00-15.00
i czwartki w godz. 8.00-11.00. Dyżur zarządu
po umówieniu tel. lub mailowym.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne, ul. Witomińska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.
pl, tel. 58 661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, wtorki w godz.
10.00-14.00 i w środy w godz. 15.00-19.00. W
2. środę miesiąca w godz. 16.00-17.00 dyżuruje radny miasta Paweł Stolarczyk. Dyżury
radnych odbywają się w godz. 17.00-18.00.
Spotkania z radnymi dzielnicy można umawiać
telefonicznie.
***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo
12 (SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona internetowa: www.gdynia-grabowek.info, mail:
rada.grabowek@gdynia.pl. Biuro czynne
w pon. w godz. 14.30-18.00, śr., pt. w godz.
10.00-13.30, czw. w godz. 15.30-19.00. Dyżury
radnych w każdy czwartek w godz. 17.00 –
18.00: 14.12 – Edyta Sieracka – Zięba, 21.12
– Michał Szafrański, 28.12 – Zenon Roda.
W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00
– 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży
Miejskiej i Policji.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. Marsz.

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamiennagora@gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona internetowa: www.gdynia-kamiennagora.info
oraz www.facebook.com/RadaKamiennaGora. Biuro czynne w poniedziałki w godz.12.0019.00, wtorki w godz.15.00-19.00, w czwartki
w godz. 11.30-14.30. Tadeusz Kurecki dyżuruje pod nr tel. 694 318 826. Rewirowa Straży
Miejskiej dyżuruje pod nr. tel. 661 600 572,
a dzielnicowy pod nr. 691 420 568.
***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10
(budynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 629
24 13, e-mail rada.karwiny@gdynia.pl.
Strona internetowa www.karwiny.miasto.
gdynia.pl. Biuro czynne w poniedziałki w godz.
16.00-20.00, środy i czwartki w godz. 9.0014.00. Dyżury radnych w poniedziałki w godz.
18.00-19.00. W 1. poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-19.00 dyżuruje Straż Miejska.
W 2. poniedziałek miesiąca w godz. 18.0019.00 dyżur pełni radna Hanna Mazur.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska
186, tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl. Strona internetowa www.
leszczynki.miasto.gdynia.pl. Biuro czynne:
poniedziałek w godz. 8.00-13.00, wtorek
w godz.13.00-17.00, środa w godz. 8.0013.00. Dyżury radnych dzielnicy w czwartki
w godz.17.00-18.0. W 3. czwartek miesiąca w
godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze
Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka
8 (budynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona
internetowa: www.malykack.miasto.gdynia.
pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki i środy
w godz. 10.00-17.00. W każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią
radni miasta: Beata Szadziul i Sebastian
Jędrzejewski.
***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14
(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdynia.pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne w
poniedziałki w godz. 16.00-20.00 oraz w środy
i czwartki w godz. 9.00-14.00. Radni dzielnicy
pełnią dyżury w poniedziałki w godz. 18.0019.00. Dyżury radnych miasta: Patryk Felmet
– 1. poniedziałek miesiąca w godz.18.0019.00, Kamil Góral – 2. poniedziałek miesiąca
w godz. 17.45-18.45, Elżbieta Sierżęga – 3.
poniedziałek miesiąca w godz.17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@
gdynia.pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.
oksywie.miasto.gdynia.pl. Dyżury radnych
dzielnicy w poniedziałki w godz. 17.00-18.00.
Dyżury radnych miasta: 1. poniedziałek miesiąca w godz. 15.45- 16.45 – Patryk Felmet,
2. poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 -17.30
– Kamil Góral, 3. poniedziałek miesiąca w
godz. 15.45 -16.45 – Elżbieta Sierżęga.
***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27
(budynek SP nr 8), tel. 58 664 92 75, e-mail:
rada.orlowo@gdynia.pl, strona internetowa:
www.gdynia-orlowo.info i www.facebook.
com/radadzielnicyorlowo.
Biuro Rady czynne: wtorek i czwartek 8.0015.00 i czwartek 10.00-17.00. Radni dzielnicy
pełnią dyżur w każdy czwartek w godz. 17.0018.00. Straż Miejska dyżuruje w ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskiego
21 (budynek ZS nr 11), tel. 58 665 70 64,
e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. Radni dziel-

nicy pełnią dyżury w każdy czwartek
w
godz. 17.00-18.00. Radni miasta: Patryk Felmet - I poniedziałek miesiąca w godz. 16.5017.55, Kamil Góral - II poniedziałek miesiąca
w godz. 19.00-20.00, Elżbieta Sierżęga - III
poniedziałek miesiąca w godz. 18.15-19.15,
Mirosława Król - IV poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00-18.00. Dyżury funkcjonariuszy
Straży Miejskiej i Policji – co drugi czwartek
w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56
21, e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. Biuro
Rady czynne jest w poniedziałki i środy w godz.
11.00-18.00. W każdą środę w godz. 17.0018.00 dyżur pełnią radni dzielnicy. W II środę
miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur Policji
i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego, tel. 58 622 46 74, e-mail. rada.
redlowo@gdynia.pl. Biuro Rady jest czynne
w poniedziałki 13.00-18.00, środy 10.00-15.00,
czwartki 10.00-14.00. Dyżury radnej miasta Doroty Płotki – 3. poniedziałek miesiąca w godz.
17.00-18.00. Dyżury zarządu odbywają się
w 1. poniedziałek miesiąca.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana
z Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 661
90 68, e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.
pl. Strona internetowa www.srodmiescie.
miasto.gdynia.pl. oraz www.facebook.com/
Gdynia-Rada-Dzielnicy-Śródmieście. Biuro
Rady czynne we wtorki w godz.15.00-18.00,
środy w godz.10.00-14.00, czwartki w godz.
11.00-18.00. Dyżury radnych we wtorki w
godz. 17.00-18.00. Strażnicy miejscy dyżurują
w 1. lub 2. wtorek miesiąca w godz. 17.0018.00. Dzielnicowy dyżuruje w 1. i 2. wtorek
miesiąca w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack, ul. Starodworcowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58
629 44 03, e-mail: rada.wielkikack@gdynia.
pl. Strona internetowa: www.gdynia-wielkikack.info. Godziny pracy biura: wtorek:
11.00-19.00, środa 8.00-14.00. Radni dzielnicy
dyżurują we wtorki w godz. 17.30-18.30, radny
miasta Stanisław Borski w ostatni wtorek
miesiąca w godz. 18.00-19.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, ul. II MPS 9, tel. 58 624 75 55, e-mail:
rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl. Biuro
Rady czynne we wtorki i czwartki w godz.
16.00-19.00 oraz poniedziałki i środy w godz.
10.00-14.00. Dyżury radnych miasta (po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem biura
Rady Dzielnicy): 1. wtorek miesiąca w godz.
17.30-18.30 – Joanna Zielińska, 2. wtorek
miesiąca, w godz. 17.00-18.00 – Paweł Brutel.
W 3. wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
dyżur Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul.
Narcyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 624 66
87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl.
Biuro czynne w poniedziałki 9.00-13.00, wtorki
w godz. 14.00-18.00 oraz środy w godz. 12.0016.00. Dyżury radnych miasta: 1. wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00 – Paweł Stolarczyk.
W 2. wtorek miesiąca dyżur Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, ul. Legionów 67 (budynek Przychodni
Zdrowia, pokój nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail:
rada.wzgorze@gdynia.pl. Biuro Rady czynne
we wtorki i czwartki w godz. 13.00-20.00.
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Mamy najczystsze powietrze w kraju
W naszym mieście jest najniższe
stężenie pyłów. Tak wynika z rankingu
Polskiego Raportu Smogowego. Ranking
został stworzony na podstawie danych
dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
zebranych w 2016 roku przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Gdynia uplasowała się na pierwszym
miejscu wśród miast o najniższym stężeniu
pyłu drobnego PM10 (czyli pyłu o średnicy
ziaren do 10 mikrometrów - µm). Jego
średnia roczna wartość stężenia w naszym
mieście wynosi 15,4 mikrogramów na metr
sześcienny, gdzie wartość dopuszczalna to
40 µg/m3.
– Gdynia od ponad 17 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych, co oznacza, że w Gdyni problem tzw.

niskiej emisji jest rozwiązywany systemowo
i w sposób głęboko przemyślany. Poza finansowym wsparciem mieszkańców Gdyni
likwidujących piece węglowe, wspieramy
inwestycje gdynian w odnawialne źródła
energii oraz efektywność energetyczną. W
ciągu minionych 5 lat Gdynia zawarła aż 424
umowy z mieszkańcami likwidującymi piece
węglowe na kwotę blisko 1,5 miliona złotych.
Pozwoliło to na trwałe wyeliminowanie tych
źródeł niskiej emisji, co przełożyło się na dobry stan powietrza atmosferycznego w Gdyni
– mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
Według norm stężenie PM10 może być
wyższe niż 50 µg/ m3 przez maksymalnie
35 dni w ciągu roku. Takich dni w ubiegłym
roku w Gdyni było zaledwie 5.

Świetlana przyszłość gdyńskich bibliotek
Nowe inwestycje, zmiany strukturalne,
nowoczesne podejście do czytelnika –
tak w skrócie przedstawia się koncepcja
rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni w latach 2018-2024. Jednym
z założeń strategii jest budowa Mediateki
przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej
i Władysława IV, która powstanie w 2018
roku.
Poza Mediateką na Starowiejskiej w
przyszłości planowane jest także stworzenie
Biblioteki Wiedzy, która połączy funkcjonujące obecnie placówki naukowe. Trwają także
prace nad rewitalizacją biblioteki przy ulicy

Opata Hackiego. W 2018 roku planowane
są również mniejsze prace remontowe w
obrębie istniejących filii.
Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdyni liczy 24 placówki zlokalizowane w
niemal każdej dzielnicy miasta. Z jej usług
korzysta prawie 50 tysięcy mieszkańców.
Filie Biblioteki posiadają w swoich zbiorach
nie tylko książki, ale także audiobooki, komiksy, filmy, czasopisma czy gry planszowe.
W sierpniu 2017 roku czytelnikom udostępniono serwis Legimi, który oferuje dostęp do
ok. 20 tysięcy książek w wersji elektronicznej
(e-booków).

Propozycje Centrum Integracja Gdynia
Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) w ramach aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnością zaprasza
do skorzystania z oferty poniższych
projektów:
- „Projekt Zdobywam Pracę!”, którego
głównym celem jest aktywizacja zawodowa
osób z niepełnosprawnością.
W ramach projektu zaplanowano m.in.
warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji
zawodowej, spotkania aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z pracodawcami.
- „Sprawni w pracy 2017”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu.
Projekty są współfinansowane ze środków
PFRON i będą realizowane do 31.03.2018 r.

- „Informator Integracji”, którego
głównym celem jest zapewnienie osobom
niepełnosprawnym dostępu do informacji i
specjalistycznych usług i porad. Wsparcie
jest bezpłatne i realizowane poprzez: poradnictwo socjalne, wsparcie psychologa,
indywidualne konsultacje prawnika.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON i będzie realizowany do
31.12.2017 r.
Zgłoszenia osobiste w ramach rekrutacji
do powyższych projektów możliwe są w dni
powszednie w godz. 8.00 - 16.00, tel. 505
606 776 lub mailowo na adres: gdynia@
integracja.org
Więcej informacji na stronach: www.
integracja.org, www.niepelnosprawni.pl,
www.sprawniwpracy.pl.

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska
2) zaprasza osoby niepracujące powyżej
30. roku życia do udziału w projekcie
„Horyzont Zawodowy”.
W ramach projektu: wsparcie doradców
zawodowych w doborze szkolenia zawodowego do indywidualnych potrzeb każdego
uczestnika, płatne staże zawodowe, pomoc
pośrednika przy poszukiwaniu zatrudnienia,
warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe.
W celu zgłoszenia się do projektu należy
wypełnić formularz dostępny na stronie
internetowej http://fundacjagospodarcza.pl/
horyzont.html i złożyć go bezpośrednio lub
za pośrednictwem poczty w biurze projektu:
Fundacja Gospodarcza, pokój 108
ul. Olimpijska 2,
81-538 Gdynia
Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie pod nr tel. 58 662 42 37
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa

5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy. Fundacja
Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie.
Projekt skierowany jest do 80 osób
pozostających bez pracy tj. bezrobotnych
i biernych zawodowo z woj. pomorskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z
powiatu wejherowskiego i osób z powiatu
puckiego, należących co najmniej do jednej
z grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Budżet projektu to 1.119.360,00 zł,
w tym budżet dla Fundacji Gospodarczej 1.045.320,00 zł.
Projekt realizowany do 30.09.2018 r.

Horyzont zawodowy
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„Podaj dalej ciepło”
„Podaj dalej ciepło ” to akcja wspierająca najbardziej cenne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty ekonomii społecznej na terenie
Gdyni. O tym, kto otrzyma wsparcie
i w jakiej wysokości decydują internauci
w bezpośrednim głosowaniu.
W Gdyni w akcji uczestniczy sześć organizacji, które realizują swoje projekty na
terenie miasta. Są to: Fundacja Nadaktywni, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności
w Trójmieście, Gdyńska Fundacja „Dom
Marzeń”, Fundacja Zmian Społecznych
Kreatywni, Fundacja „Słoneczna jesień”
oraz Fundacja „Adapa”.
Na najciekawsze projekty może głosować
każdy internauta do 12 grudnia na stronie
www.podajdalejcieplo.pl.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Elektrociepłownia Gdyńska i OPEC Sp. z.o.o.
w partnerstwie z miastem.

Szkolenia dla
mikroprzedsiębiorców

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, iż w sali 107
Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
odbędą się szkolenia dla mikroprzedsiębiorców, którzy od 1.01.2018 r. będą mieli
obowiązek przesyłania JPK_VAT.
Szkolenia odbędą się 12.12 w godz.
11.00-12.00 oraz 12.30-13.30.
Szkolenia są bezpłatne. Zgłoszenia pod
nr tel. 58 76 54 696 lub elektronicznie na
adres us2208@pm.mofnet.gov.pl. Liczba
miejsc ograniczona.

O podatkach i nie tylko

Cykliczne zebranie Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości odbędzie się 14 grudnia o godz.
17.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Tematem zebrania będą m.in. zmiany
w opodatkowaniu przychodów z najmu.

Daj rzeczy drugie życie

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” prowadząca Centrum Aktywnego
Mieszkańca działające i finansowane
przez Urząd Miasta Gdynia prowadzi
stałą akcję społeczną „Daj rzeczy drugie
życie”.
Akcja ta cieszy się coraz większą popularnością. Do Centrum, mieszczącego się przy
ulicy Opata Hackiego 17A w Chyloni, każdy
może przynieść niepotrzebne mu już ubrania, zabawki, książki i niemal wszystkie rzeczy, które mogą przydać się komuś innemu.
Jedynym warunkiem jest to, że przedmioty
nie mogą być zniszczone. Rzeczy można
przynieść, ale również można coś dla siebie
wybrać i zabrać ze sobą do domu.
Więcej na www.kreatywni.ngo

Bezpłatne porady

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31) w każdy
poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury
pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego
Biura Interwencji.
Pomagają w załatwieniu spraw w urzędach i instytucjach publicznych. Przyjmują
również skargi dotyczące łamania prawa
w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych
i firmach. Tel. 793 663 703.
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Niemal 1,4 mln złotych na walkę z udarem mózgu

„Szpitale Pomorskie” dostaną dofinansowanie na profilaktykę chorób naczyń
mózgowych. To prawie 1,4 mln złotych
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na: badania przesiewowe,
kampanie informacyjno-edukacyjną, film
instruktażowy oraz stworzenie portalu
internetowego. Działania mają zminimalizować ryzyko występowania udaru
mózgu u pacjentów.
„Szpitale Pomorskie” dostaną 1,385 mln
złotych dofinansowania na walkę z udarem
mózgu. Przez najbliższe dwa lata będą
realizować projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych”.
Jest on skierowany do mieszkańców trzech
województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Jego cel,
to wdrożenie Ogólnopolskiego Programu
Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych,
a w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA).
Projekt potrwa do końca 2019 roku. Środki
na jego realizację pochodzą z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu „Szpitale Pomorskie”
rozpoczną współpracę ze 120 lekarzami
i pielęgniarkami, którzy świadczą usługi w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Przebadają oni 6000 pacjentów w wieku
40-65 lat, z grup ryzyka wystąpienia udaru
mózgu. W szczególności będą to osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz
osoby z otyłością brzuszną, a także osoby,
u których stwierdzono migotanie przed-

sionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,
bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych czy
zaburzenia gospodarki lipidowej.
To działania ważne i potrzebne. A to
dlatego, że choroby naczyń mózgowych
są coraz istotniejszym problemem nie tylko
medycznym, ale i społecznym oraz ekonomicznym. Do schorzeń tych należą m.in.:
zawały mózgu (niedokrwienny udar), krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych
i mózgowych nieprowadzące do zawału
mózgu. Choroby te dotykają najczęściej
osoby aktywne zawodowo, a ich skutki
są zazwyczaj nieodwracalne. Dlatego są
najczęstszą przyczyną inwalidztwa u ludzi
powyżej 45. roku życia.
Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzona zostanie szeroka kampania edukacyjna. Powstanie specjalna internetowa
platforma wymiany informacji. Będą mogli
z niej korzystać mieszkańcy, lekarze, pielęgniarki i organizacje skupiające pacjentów
z chorobami naczyń mózgowych, którzy
będą współpracować w ramach projektu.
W lokalnych mediach emitowane będą spoty
informacyjne oraz artykuły sponsorowane
na temat akcji. Powstanie też film instruktażowy. Zaplanowano również szkolenia
personelu medycznego, podnoszące wiedzę
i świadomość lekarzy POZ i społeczeństwa,
odnośnie konieczności podjęcia działań profilaktycznych i badań przesiewowych, celem
wczesnego wykrycia ryzyka udaru mózgu
i podjęcia szybkiego leczenia prewencyjnego.

MEMO. Żeby senior wciąż pamiętał
Trzy bezpłatne aplikacje pozwalające
ćwiczyć pamięć przy użyciu tabletu,
czyli przeznaczony dla seniorów projekt
MEMO, wchodzi w fazę upowszechniania. W grupie osób, które brały udział w
pracach nad powstaniem aplikacji i ich
testowaniem, byli seniorzy z Gdyni.
Gdy spojrzymy w prognozy demograficzne zobaczymy, że w 2040 r. 10 milionów
Polaków będzie miało ponad 65 lat. Pojawi
się nowe pokolenie seniorów: z jednej strony
aktywnych zawodowo, z drugiej - zmagających się z chorobami związanymi z dłuższym
niż dziś życiem. I to właśnie chorób seniorzy
obawiają się najbardziej – wynika z danych
Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” z Warszawy. Na chorobę, niedołężność i utratę pamięci jako największe zagrożenie wskazało 73 proc. respondentów.
W jak najdłuższym utrzymaniu pamięci
w dobrej kondycji ma pomóc MEMO –
urządzenie multimedialne służące do jej
treningu. Nad jego stworzeniem pracowali

Na zdrowie

„Przychodnia Orłowo” (ul. Wrocławska
54) zaprasza mieszkańców Gdyni w wieku
45-55 lat na bezpłatne badania profilaktyczne, mające na celu wczesne wykrywanie
jaskry. Rejestracja tel. 58 664 88 99 lub 664
88 97. Badania finansowane przez miasto.
***
Firma Mat-Słuch, zaprasza na bezpłatne badania słuchu w Przychodni „U Źródła
Marii” (ul. Gabrieli Zapolskiej 1A):
- w środy w godz. 9.00-13.00 i czwartki w
godz. 14.00-18.00.
Rejestracja pod nr tel. 58 660 03 23, 608
045 554)
- we wtorki w Przychodni NZOZ „Obłuże
- Oksywie” (ul. Sucharskiego 2).
Rejestracja pod tel. 608045554.
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przedstawiciele Fundacji Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy, Uniwersytetu SWPS w Sopocie,
Laboratorium EE oraz Gdynia, jedyny w tym
gronie samorząd. W powstanie urządzenia
zaangażowały się również gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych oraz lokalne
jednostki pomocy społecznej.
Aplikacja obsługiwana jest przez ekran
dotykowy, z trzema modułami i… drewnianymi nóżkami, na których dla wygody
użytkowników umieszcza się tablet.
Korzystanie z MEMO nie tylko stymuluje
pamięć seniorów – pomaga im też oswoić
się z nowymi technologiami i pośrednio
zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu czy
kulturalnemu. Korzystanie z niego wspiera
także nawiązywanie i utrzymywanie relacji
międzypokoleniowych.
Aplikację MEMO można pobrać bezpłatnie przez AppStore lub Google Play.
Miasto jest partnerem projektu realizowanego na Pomorzu i w Warszawie.

***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
„Śródmieście” Sp. z o.o (ul. Armii Krajowej
44) zaprasza do udziału w programie profilaktycznym z zakresu mammografii.
Bezpłatne badanie przysługuje Paniom
(rocznik od 1948 do 1967), które nie miały
wykonanej mammografii w ciągu ostatnich
24 miesięcy.
Programem nie mogą być objęte kobiety
ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową
piersi.
Rejestracja telefoniczna lub osobista od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.30.
Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 58 781 18 29.

Biała Sobota

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej zaprasza na Białą
Sobotę, która odbędzie się 9 grudnia w
godzinach od 9.00 do 13.00 w Przychodni
Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych
przy ul. Powstania Styczniowego 9b.
W ramach akcji odbędą się konsultacje
z lekarzami medycyny tropikalnej.
Więcej na www.ucmmit.gdynia.pl oraz
pod nr tel. 58 699 85 90, 58 699 86 83 lub
e-mail: przychodnia@ucmmit.gdynia.pl

Pomoc psychologa
i psychiatry

Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące autyzmu. Badania skierowane
są do dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat.
Więcej informacji pod nr. tel. 667 098 077.

Aktywny grudzień
z Parkinsonem

Stowarzyszenie chorych na chorobę
Parkinsona i Ich Rodzin zaprasza podopiecznych oraz opiekunów na świąteczne
warsztaty plastyczne (terapia ręki), które
odbędą się 12 grudnia o godz. 16.00
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Ponadto zaprasza członków stowarzyszenia na gimnastykę, która odbywa się
w poniedziałki i czwartki o godz.12.00
w Przychodni „Za falochronem” na Witominie (ul. Chwarznieńska 136). Zajęcia
realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez miasto.

Bezpłatne zajęcia dla
chorych na schizofrenię

Psychiatryczny Oddział Dzienny
w Centrum Zdrowia Psychicznego przy
ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na
schizofrenię.
Program zajęć obejmuje:
- psychoedukację,
- psychoterapię,
- psychorysunek,
- ćwiczenia relaksacyjne,
- muzykoterapię,
- zajęcia integracyjne,
- terapię zajęciową.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga,
terapeutę zajęciowego.
Odbywają się codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-14.00.
Tel. kontaktowy 58 620 81 70, wewn. 43
lub 36.

Asystent Osoby
Niepełnosprawnej

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo oraz niewidome/słabowidzące do
skorzystania z usług Asystenta Osoby
Niepełnosprawnej.
Usługi są realizowane cały tydzień
w godz. 8.00-22.00 na terenie Gdyni,
Gdańska, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa
i płatne 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Wymagane jest zgłoszenie.
Więcej informacji: asystent@cwm.org.pl
lub tel. 739 066 029.
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STRONA SENIORA

Rok z gdyńską kartą Senior Plus
Do teatru, do kina, na zakupy,
na kawę czy herbatę, a nawet
na mecz piłkarski ekstraklasy.
Każdy mieszkaniec Gdyni, który
skończył 60 lat, może skorzystać
z atrakcyjnej oferty ponad sześćdziesięciu partnerów programu
Senior Plus, przygotowanego
właśnie z myślą o gdyńskich seniorach. Wystarczy mieć imienną
kartę, którą bezpłatnie otrzymać
można w gdyńskim Centrum
Aktywności Seniora. Program z
powodzeniem działa już okrągły
rok, a liczba posiadaczy karty
seniora przekroczyła 6200.
Seniorzy w Gdyni nie mogą się nu-

Warsztaty i nauka

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego
26) zaprasza:
- osoby powyżej 50. roku życia na
bezpłatne szkolenia komputerowe
(poziom początkujący).
Informacje: tel. 603 925 322.
Zapisy w sekretariacie Gdyńskiej
Akademii Srebrnego Wieku w dni
powszednie w godz. 10.00-14.00.

Woskiem wyczarowane

Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31)
zaprasza na wystawę malarstwa
(batiku) uczestniczek warsztatów artystycznych Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Fundacji
Fly prowadzonych przez artystę

Gimnastyka seniora

Vita-Med Centrum Opieki Medycznej (Przychodnia Lekarska
Pustki Cisowskie, ul. Czeremchowa 1) zaprasza mieszkańców
Gdyni po 65. roku życia na bezpłatną gimnastykę usprawniającą
w ramach programu „Stale Sprawni”,
finansowanego przez miasto.
Rejestracja tel. 58 664 57 04 lub
osobista w placówce.
***

Podróże i rehabilitacja

Kaszubska Fundacja Pomocy
Potrzebującym zaprasza:
– na wycieczki: „Kaziuki” Ko
deń - Wilno - Troki w dniach 2-5
marca 2018 i Kraków - Łagiewniki - Zakopane - Ludźmierz 12-15
kwietnia 2018 r.
– na pielgrzymkę: 6 stycznia
2018 r. - Obory.
Zapisy tel. 885 031 956.
***
Polski Związek Emerytów organi-

dzić. Czas wolny ciekawie spędzają
w Centrum Aktywności Seniora, na
Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, czy w dzielnicowych i osiedlowych klubach seniora.
Jedną z propozycji skierowanych
do mieszkańców Gdyni w wieku
60+ jest program Senior Plus.
Specjalnie dla nich przygotowano
imienną kartę Senior Plus, która
umożliwia dostęp do wielu zniżek na
różne usługi i wstęp na wydarzenia
kulturalne i sportowe, oferowane
przez partnerów współpracujących
z gdyńskim Centrum Aktywności
Seniora.
By otrzymać Kartę Senior Plus,

należy mieszkać w Gdyni, mieć
60 lat i… zgłosić się z dowodem
osobistym do Centrum Aktywności
Seniora przy ul. 3 Maja 27 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 –
16.00, tel. 58 661 55 38). Dokument
jest ważny bezterminowo. Pierwsza
karta jest wydawana bezpłatnie, za
duplikat należy zapłacić 20 zł.
Adresy partnerów programu Senior Plus można znaleźć na www.
cas.gdynia.pl oraz www.seniorplus.
gdynia.pl. Tam też znajduje się
gotowy do wypełnienia wniosek,
aktualny wykaz oferowanych zniżek
oraz regulamin programu.

- do Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku. Zapisy na I semestr roku
akademickiego 2017/2018 w sekretariacie GASW w dni powszednie
w godz. 10.00-14.00.
Szczegóły na stronie internetowej
www.seniorzy.ymca.pl.
***
Koło Plastyków im. W. Szcze-

blewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV
51) zaprasza na bezpłatne warsztaty
plastyczne dla dorosłych pt. „Uczmy
się rysować”, w poniedziałki
o godz. 11.00 w siedzibie towarzystwa.

plastyka Wandę Frąckowską pt.
„Woskiem wyczarowane”.
Wernisaż odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 17.00.
Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.0019.00 do 18 stycznia 2018 r.

Klub Seniora Chylonia
proponuje

Miejski Klub Seniora Chylonia
zaprasza:
- we wtorek 12 grudnia o godz.
10.30 na karaoke, które poprowadzą: Zygmunt Kusch i Janusz
Michalak. Wstęp wolny.
- w środę 13 grudnia o godz.
Rada Dzielnicy Śródmieście 13.00 do Saloniku Literackiego na
zaprasza seniorów na zajęcia rucho- spotkanie autorskie Elżbiety Wrówe w ramach Gdyńskiej Akademii bel. Wstęp wolny.
Samoobrony Seniorów w każdą
sobotę w godz. 11.00-13.00.
Zajęcia odbywają się w budynku Zaproszenia na zabawę
szkolnym przy ul. Szkolnej (wejście
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego
od ul. 10 Lutego przy budynku daw26)
zaprasza na Bal Sylwestrowy.
nych Polskich Linii Oceanicznych).
Bal
w sali balowej gdyńskiej
Wstęp wolny.
YMCA.
Bliższe informacje: tel. 58 620 31
15. Sprzedaż biletów: ul. Żeromskiezuje dodatkowy autokar na 8-dniową go 26 w dni powszednie w godz.
wycieczkę: Londyn - Paryż - Bruk- 8.00-20.00.
***
sela na przełomie maja i czerwca
Polski
Związek
Emerytów za2018 r. oraz 10-dniową wycieczkę
prasza
na
zabawę
karnawałową
w
do Rumunii od 1-10 września
restauracji
„Tequila”
12
stycznia
2018 r.
Informacje pod nr tel. 58 621 84 25 2018 r.
Trwają zapisy. Informacje pod nr
lub w biurze związku (ul. Świętojańtel.
58 621 84 25 lub w biurze w pon.
ska 5-7) pon. w godz. 11.00-15.00,
w
godz.
11.00 - 15.00, wtorek, środa,
wtorek, środa, czwartek w godz.
czwartek
w godz. 9.00 - 13.00, piątek
9.00-13.00, piątek - nieczynne.
- nieczynne.
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Gdyńskie poruszenie dla dorosłych

Gdyńskie Centrum Sportu zaprasza
miłośników aktywnej formy spędzania
wolnego czasu na bezpłatne zajęcia, które organizowane są nie tylko w ramach
Gdyńskiego Poruszenia.
Zumba to zajęcia dla wszystkich, którzy
lubią dobra zabawę. W jesiennym programie
Gdyńskiego Poruszenia można znaleźć
zumbę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
oraz seniorów. Treningi odbywają się w salce
fitness Gdyńskiego Centrum Sportu przy
ul. Olimpijskiej 5/9.
Zumba to połączenie tańca, fitnessu
i treningu wytrzymałościowego. Pozytywnie
wpływa na poprawę wydolności organizmu i pracę serca. Podczas godzinnych

zajęć można spalić nawet kilkaset kalorii
i uzupełnić poziom endorfin. Proste układy
bazujące na salsie, merengue, sambie czy
hip-hopie poprawiają kondycję fizyczną oraz
koordynację ruchową i wprawiają w dobry
nastrój każdego uczestnika.
Treningi zumby dla dorosłych odbywają
się w środy o godz. 17.45. Zumba dla dzieci
organizowana jest w soboty o godz. 9.30.
Zajęcia zumby dla seniora rozpoczynają się
w soboty o godz. 10.30.
Pamiętaj! Aktywność fizyczna jest jednym
z najważniejszych czynników, które decydują
o naszym zdrowiu.
Więcej informacji na stronie:
www.gdyniasport.pl.

Ruszyły zapisy na Enea IRONMAN 70.3 Gdynia!
W poniedziałek 4 grudnia wystartowały zapisy na zawody Enea IRONMAN
70.3 Gdynia. Do nabycia jest ponad 1000
pakietów na główny dystans w najniższej
cenie. Organizatorzy zapraszają do Gdyni
w dniach 3-5 sierpnia 2018 roku.
Zapisać można się na platformie SlotMarket.pl. Organizatorzy przygotowali 2500
pakietów startowych. Ceny pakietów na

Zapisy sportowe

Łucznictwo UKS Morświn ogłasza
nabór chętnych do uprawiania łucznictwa:
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Dzieci
od rocznika 2005. Informacje pod nr tel. 601
612 142 lub w dniach treningów, poniedziałki
i środy od godz. 19.00 do 21.00 w hali LA
przy ul. Olimpijskiej (hala przy stadionie
miejskim).
***
Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica
prowadzi zapisy dla dzieci od 5. roku życia
i młodzieży do grup:
- nauki pływania - doskonalenia technik
pływackich,
- nauki pływania w płetwach klasycznych
i w monopłetwie - nauka nurkowania w ABC
(płetwy, maska, fajka).
Zajęcia dla dzieci i młodzieży nieumiejących pływać i dla doskonalących techniki
pływackie w Szkole Podstawowej nr 39, ul.
Unruga 88, w poniedziałki o godz. 18.45
i w środy o godz. 18.00.
Dla dzieci i młodzieży umiejących pływać
zajęcia w Centrum Sportowym u Jezuitów,
ul. Tatrzańska 35, we wtorki o godz. 18.30
i w czwartki o godz. 18.30 i 19.15.
Zapisy i informacje tel. 668 124 060,
e-mail: blyskawica39@o2.pl
***
Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziewczęta i chłopców ze szkół podstawowych,
gimnazjów oraz starszą młodzież na treningi minisiatkówki, siatkówki oraz siatkówki
plażowej. Zapisy: soboty i niedziele o godz.
9.00 w ZS nr 15 (ul. Jowisza 60). Wymagany
strój sportowy.
Informacje: www.siatkowka.alpat.com.pl.
***
UKS Dwójka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Wolności 22 B)
zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
– piłka siatkowa: wtorek w godz. 16.0517.30, czwartek w godz. 16.05-17.30 (sala
gimnastyczna),
– piłka koszykowa: poniedziałek w godz.
15.20-16.50, środa w godz. 15.20-16.50,
– fitness: czwartek w godz. 15.20-16.05,
czwartek w godz. 16.05-16.50 salka Fitness.
– tenis stołowy: poniedziałek w godz.
15.20-16.50, czwartek w godz. 15.20-16.50.
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dystans IRONMAN 70.3 zaczynają się od
175 euro. Po przekroczeniu 1500 zgłoszeń,
kolejne 500 miejsc dostępne będzie w cenie
200 euro, a ostatnie 500 sztuk – 225 euro.
Trwa także rejestracja na imprezę towarzyszącą na dystansie sprinterskim, która
rozegrana zostanie 4 sierpnia, czyli dzień
przed głównymi zawodami. Pakiety w cenie
od 250 złotych.

Informacje tel. 668 825 658
***
Akademia Piłkarska Gdynia informuje,
że trwają zapisy chłopców i dziewcząt na
treningi piłki nożnej w grupach wiekowych:
2011/12, 2009/2010 oraz 2007/2008. Zajęcia odbywają się na hali lekkoatletycznej
lub boisku GCS w Redłowie, ul. Olimpijska,
w piątki, soboty i niedziele,
Rozpoczęły się również zapisy na Obóz
Piłkarski i na Półkolonie w okresie Ferii Zimowych styczeń/ luty 2018.
Wszelkie informacje pod nr tel: 501 643
089, lub e-mail: claudio33@wp.pl.
***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących (ul. Władysława IV 54)
zaprasza na bezpłatne dodatkowe zajęcia
z koszykówki chłopców w ramach projektu
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki
(SMOK). Zajęcia odbywają się w poszczególnych kategoriach wiekowych w następujących terminach: kl. IV: wt. 17.00 - 18.30
(mała sala), sob. 10.00 - 11.30 (duża sala),
kl. V: pt. 18.30 - 20.00 (mała sala), sob. 8.30
- 10.00 (duża sala), kl. VI: pt. 15.30 - 17.00
(mała sala), sob. 8.30 - 10.00 (duża sala).
Prowadzący: kl. IV i V: Jakub Sztejnwald,
kl. VI: Michalina Maliszewska.
Dla uczniów klas 7 SP, 2 i 3 GIM (wyselekcjonowanych przez trenerów) odbywają
się również treningi w ramach Ośrodka
Sportowego Szkolenia Młodzieży: pon.:
7.00-7.45, wt.: 16.00 - 17.00, 17.00-18.30,
śr.: 7.00-7.45, 17.00-18.30, czw.: 17.0018.30, pt.: 7.00-7.45.
Prowadzący: Michał Mróz, Tomasz Kaszuba, Kuba Seremak.
***
UKS Omega i Szkoła Podstawowa
nr 52, ul. Okrzei 6, zaprasza na bezpłatne
zajęcia:
- piłka koszykowa dziewcząt z kl. VI –
poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00,
- judo dla dzieci z kl. VI i starszych – środy
w godz. 16.30-18.00,
- judo dla dzieci z kl. III i młodszych –
czwartki w godz. 16.30 – 18.00,
- zajęcia sportowe dla klas III – soboty- w
godz. 10.00-11.00 /od 13.01.2018 r./

Sezon na lodowisko
Lodowisko przy ul. Bema 33 zaprasza
na świetną zabawę.
Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów,
a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew.
Grafik i cennik dostępny na stronie internetowej www.gdyniasport.pl/obiekty_sportowe/lodowisko-miejskie-przy-ul-bema-33.

Mikołajkowy Turniej
dla dzieci

W sobotę 9 grudnia o godz. 14.00 w
siedzibie YMCA (ul. Żeromskiego 26) odbędzie się Mikołajkowy Turniej dla dzieci
- sztuki walki „Dragons Arena”.
Wystąpią najmłodsi i najstarsi wojownicy
z rożnych klubów, nie tylko z Gdyni.
Informacje pod nr tel. 501 038 993.
Widzowie wstęp wolny.

Festyn sportowy

W niedzielę 10 grudnia w godz. 13.3016.30 na Hali Lekkoatletyki (ul. Olimpijska
5/9) odbędzie się festyn sportowy pod
hasłem „Świetnie wyglądamy, bo sport
uprawiamy”.
Pomysłodawcami i organizatorami festynu są Paulina Janus i Aleksandra Ulerych,
uczestniczki projektu „Klucze do samodzielności” realizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji w Gdyni.
Oprócz ciekawych konkurencji, gier
i zabaw odbędzie się pokaz koszykówki na
wózkach oraz spotkanie z mistrzem Polski w
podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych Michałem Bogdanem.
Przybycie należy potwierdzić na adres
e-mailowy: p.janus@wp.pl.
Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta.

Historyczne zwycięstwo
młodych Arkowców

Drużyna 14-latków Stowarzyszenia
Inicjatywa ARKA Gdynia dokonała milowego kroku w historii klubu, awansując
pierwszy raz na szczebel rozgrywek centralnych w kategorii 15-latków.
Boje o awans młodzi gdynianie rozpoczęli
z sierpniu br., startując w rozgrywkach wojewódzkich rocznika 2003. W rozgrywkach
Pomorskiej Ligi Juniorów C-1 nie mieli sobie
równych, zwyciężając we wszystkich 13
meczach i notując rekordowy bilans bramkowy 91:2!
Gratulujemy!

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431
w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al.
Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie
www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości
(pomieszczenia użytkowego) położonej w
Gdyni przy ul. A. Necla 15-17, oznaczonej
jako działka gruntu nr 686, obręb 0016
Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00012853/9. Nieruchomość
ta przeznaczona jest do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia
nr 7032/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z
29.11.2017 r. wywieszony został na okres od
5.12.2017 r. do 26.12.2017 r.”
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Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na
wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności osób z niepełnosprawnościami,
mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na prowadzenie ośrodka wsparcia
z zakresu profilaktyki onkologicznej dla
mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących
i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia
2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, na poprawę sprawności fizycznej oraz wsparcie osób
z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia
2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców
niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.
Termin składania ofert ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na prowadzenie zajęć z dogoterapii dla
niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani,
mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia
2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na poprawę sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz
organizację grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotowi
prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania
dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem
systemu www.witkac.pl ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie miejskiego
portalu internetowego www.gdynia.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52
ul. Okrzei 6, zatrudni pracownika na stanowisko starszy intendent.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Gdynia. Dokumenty należy przesłać
lub składać w sekretariacie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego intendenta
w Szkole Podstawowej nr 52 do 2.02.2018 r. do godz. 15.00.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
pilnie poszukuje nauczyciela matematyki.
Kontakt: dyrektor@sp6.gdynia.pl
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Prezydent Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na
wsparcie realizacji zadań z zakresu: aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, likwidacji barier w komunikowaniu mieszkańców
Gdyni w 2018 r.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system
www.witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy
pok. 342 w budynku Urzędu Miasta Gdyni
przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu
nieruchomości położonej przy ulicy Kpt.
Antoniego Ledóchowskiego, oznaczonej
jako działka gruntu nr 158/1, Obręb 0020
Obłuże, zapisanej w księdze wieczystej
nr GD1Y/00024614/9, przeznaczonej do
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym na rzecz Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny
Paryskiej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia
nr 7033/2017/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 29.11.2017 r wywieszony został na okres
od 1.12.2017 do 22.12.2017 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra
dla mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeńw Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, na wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami
i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017
r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na
wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez
osoby z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 poprzez system www.
witkac.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, na pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom,
mieszkańcom Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
- dostawę produktów żywnościowych, w częściach, do stołówki szkolnej,
- usługi sanitarno-porządkowe,
- wykonanie badań lekarskich pracowników.
w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8,
81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro
netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. Opisy przedmiotów zamówień i treść zapytań ofertowych wraz z terminami złożenia dokumentów znajdują
się na stronach internetowych: http://sp33gdynia.pl/cms/25153/przetargi, http://sp33gdynia.pl/
cms/25255/biuletyn_informacji_publicznej.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na IV piętrze przy pokoju 430 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 16 (część działki nr 730 obręb 0015 Grabówek o
pow. ca 596 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat (załącznik do
Zarządzenia nr 7043/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.11.2017 r.) z przeznaczeniem na
ogrodzenie podwórza i osłonę śmietnikową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 1.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
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Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego
na wsparcie realizacji zadania z zakresu
utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych
na stwardnienie rozsiane, mieszkańców
Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie miejskiego
portalu internetowego www.gdynia.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na zadanie: wspieranie rozwoju dzieci z
niepełnosprawnościami i zagrożonych
niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata,
mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert za pośrednictwem
systemu www.witkac.pl ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie miejskiego portalu
internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na opiekę hospicyjną dla terminalnie
i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie
poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 20
grudnia 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu
znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
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Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza w poniedziałek 8 stycznia 2018 r.
o godz.17.00 do Instytutu Oceanografii UG
w Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 46, aula
„0”) na prelekcję prof. dr. hab. Tadeusza
Palmowskiego pt. „Rio Solimoes”, część II.
Prelekcja bogato ilustrowana. Wstęp wolny.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA” O/M
PTTK Gdynia zaprasza na wycieczkę

w sobotę, 16 grudnia na trasie: Oksywie
Dolne - cmentarz-Obłuże (ognisko).
Zbiórka o godz.10.00, przystanek ZKM,
ul. Armii Krajowej na ul. Władysława IV. Odjazd autobusu nr 128 o godz. 10.30. Długość
trasy - 6 km. Powrót około godz. 15.00.
Do zdobycia punkty do odznak turystyki
kwalifikowanej: OTP, OFK, ROK i Turysta
Przyrodnik.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami)

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy
pokoju nr 424 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wywieszony został wykaz o numerze 19/2017
dotyczący użyczenia części gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Zielonej, oznaczonego
jako działka nr 6 obręb 0009 Babie Doły, powierzchnia przedmiotu użyczenia 843 m². Umowa
na czas oznaczony do 31.12.2018 r. Przeznaczenie: dojazd do kompleksu wojskowego w Gdyni
Babich Dołach. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 8.12.2017 r. do 29.12.2017 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na
wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - organizowanie społeczności
lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 195 000
zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP
w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania
ofert ustala się do 20.12.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie
internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP
oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji
Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, tel.: 58 727 39 21.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu
wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja.”
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: zagospodarowaniu czasu
wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55. roku życia).
Na realizację zadania Miasto Gdynia przeznaczyło 85.000 zł. Termin składania ofert: 29 grudnia
2017 r. poprzez system www.witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują
się: w BIP na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej
Centrum Aktywności Seniora www.cas.gdynia.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora.

Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Jowisza 60
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełny etat - na zastępstwo podczas nieobecności nauczyciela. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na
adres e-mail: sekretariat@sp48.pl
„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Referat Relacji z Mediami.
Redakcja: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202.
Redaktor Naczelna: Małgorzata Omachel-Kwidzińska, e-mail: m.omachel@gdynia.pl, tel. 58 668 81 26, skład
i redakcja: Karolina Szypelt, tel. 58 668 81 28, e-mail: ratusz@gdynia.pl, współpraca: Agnieszka Wołowicz, Paweł
Jałoszewski, Dorota Nelke, Michał Kowalski, Marta Jaszczerska, Magdalena Czernek.
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy jest dostarczany w każdy piątek do 160 punktów w Gdyni. Jest również
dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl/Ratusz
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie: www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną wyłącznie do piątku poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów, a także zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia ogłoszenia.
Ze względu na brak miejsca prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też,
że nie publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych posłów, i senatorów) oraz szefów jednostek samorządowych, Straży Miejskiej i Policji. Informacje, które przyjmujemy do „Ratusza”,
powinny być zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk: Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego w Tczewie.
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip.
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Ważne telefony

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
PogotowieRatunkowe-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 RatownictwaWodnego.....601100100
Dyżur Stacji Ratowniczej(al. Jana PawłaII9)...........531 088 774
Straż Ochrony Kolei...........................................58 721 11 72
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ...................... 58 622 22 22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ................. 58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................ 58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich ........................... 58 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ................... 58 620 74 66
Infolinia ZKM .......................... 0 801 174 194, 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych ............. 58 623 50 78
Dom hospicyjny dla dzieci.................................. 58 661 55 52
Hospicjum dla dorosłych................................. 58 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu
i Współuzależenienia ....................................... 58 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień ........................ 58 620 88 88
Wsparcie Psychoterapeutyczne
„Podwójny Problem”....................................... 797 993 618
Centrum Informacji Turystycznej ................... 58 622 37 66
Informacja o sektach ...................................... 58 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)............... 605 462 431
Anonimowy Przyjaciel – Gdański (16.00 – 6.00) ................
192 88
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne............................... 58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”............................. 513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem
Gdyński Most Nadziei ........................................ 58 661 94 56
Telefon interwencyjny Pomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego........................................... 800 060 000
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk........... 58 75 12 500
Teatr Muzyczny w Gdyni ................................. 58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni ....................................... 58 660 59 46
Centrum Kultury................................................ 58 664 73 77
BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Sławomira Rybickiego............... 58 717 25 25
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej................ 58 661 16 06
Biuro poselskie Janusza Śniadka....................... 58 661 31 72
Biuro poselskie Marcina Horały........................500 744 560
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro parlamentarne Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Liga Polskich Rodzin..........................................697 509 800
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72
Solidarna Polska................................................601 610 799
Gdyńska Prawica Rzeczypospolitej...................791 638 926
Polskie Stronnictwo Ludowe ...............................509 843 800
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