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Gdynia ma Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016
Projekt Gdyńska Szkoła Filmowa
z parkingiem podziemnym i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz
z budową kolejki torowej na Kamienną
Górę otrzymał Główną Nagrodę w tegorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Pomorskiego
2016”. Statuetkę z rąk Mieczysława Struka odebrał wiceprezydent Gdyni Bartosz
Bartoszewicz.
Gdyńska inwestycja została doceniona za
przemyślaną organizację ważnej dla miasta
przestrzeni publicznej wyróżniającej się nietypowym programem, przy jednoczesnym

zastosowaniu powściągliwych form oraz za
realizację istotnego celu społecznego o skali
ponadregionalnej. Centralne położenie
i bezpośredni związek z obiektami kultury
nadaje temu miejscu szczególny charakter,
podnoszący rangę miasta i jego pozycję na
mapie kraju.
Uzasadniając swój werdykt, komisja podkreśliła znaczenie atrakcyjnego rozwiązania
zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych
środowisk i grup wiekowych. Zwróciła również uwagę na kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wpro-

Zarząd Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki podjął decyzję, że Gdynia Półmaraton zostanie oficjalnie zgłoszony do
Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (IAAF) jako kandydat do organizacji Mistrzostw Świata w Półmaratonie
w 2020 roku.
Swojej radości nie kryją władze miasta Gdyni. – Biegacze kochają Gdynię.
Z wzajemnością. Od wielu lat organizujemy
największy cykl biegów ulicznych w Polsce.
W zeszłym roku sportową ofertę znacząco
wzbogacił Gdynia Półmaraton. Nie zatrzy-

mujemy się, tylko biegniemy coraz szybciej
i coraz dalej. Cieszymy się z decyzji PZLA
i zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby przekonać władze IAAF, że Gdynia
jest wymarzonym miejscem do organizacji
Mistrzostw Świata w Półmaratonie. – mówi
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
W 2017 roku Gdynia Półmaraton odbędzie się 19 marca. Na liście startowej jest
już ponad 1500 biegaczy.
Więcej informacji o kandydaturze Gdyni
można znaleźć tutaj: http://gdyniasport.
pl/?p=51398.

#KierunekGdynia2020

Ćwiartka na scenie. 25 lat pracy Piotra Michalskiego
Od 25 lat z powodzeniem łączy pracę
w teatrze z filmem i planem serialu. Piotr
Michalski czuje się dobrze zarówno w kreacjach komediowych, jak i poważnych rolach. Jak w przypadku oponenta Mozarta,
Salieriego czy najnowszej postaci, jaką
przyjdzie mu grać. Chodzi o słodko-gorzkiego Randle’a Patricka McMurphy’ego
w „Locie nad kukułczym gniazdem”, na
podstawie powieści Kena Keseya.
Premiera sztuki w Teatrze Miejskim
w Gdyni 26 listopada.
Na stronie http://www.eratuszgdynia.pl/
news/4917 znajduje się wywiad z aktorem
udzielony z okazji jubileuszu pracy na scenie.

fot. Roman Jocher

wadzenie innowacyjnego powiązania funkcji
kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych
i transportowych. Zastosowanie nowoczesnych form wyrazu architektonicznego
na najwyższym poziomie twórczym oraz
dbałość autorów, by projekt wpisywał się w
tradycję miejsca, zdobyło uznanie komisji.
Dodatkowym walorem i turystycznym
hitem tego miejsca w Gdyni jest również
kolejka linowo-torowa, która połączyła plac
Grunwaldzki oraz taras widokowy i park na
Kamiennej Górze. Jest to jedyne w północnej Polsce takie urządzenie, które do chwili
obecnej przewiozło już ponad 400 000 osób.

Kampania społeczna
„Biała Wstążka”

25 listopada, już po raz ósmy w Gdyni,
wystartuje kampania społeczna „Biała
Wstążka”. To największa na świecie akcja,
będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn
wobec kobiet. Spotkania i warsztaty odbywać się będą do 10 grudnia. Kampania
odbywa się pod patronatem Prezydenta
Miasta Gdyni.
Inauguracja kampanii odbędzie się 25
listopada w V LO podczas konferencji „Przemoc-Niemoc-Pomoc”.
Szczegóły na str. 3 „Ratusza”.

Szkolnictwo zawodowe
z rekordową dotacją
Ponad 50 milionów zł otrzymała Gdynia
na realizację przedsięwzięcia, jakim jest
„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej
potrzeby rynku pracy”.
Oficjalne ogłoszenie wyników w konkursie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego odbyło się w środę 9 listopada. Gdynię reprezentował wiceprezydent
Bartosz Bartoszewicz.
Więcej na str. 3 „Ratusza”.

Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Mariusza Żarneckiego
29 października jubileusz 30-lecia pracy artystycznej świętował Mariusz Żarnecki, aktor Teatru Miejskiego. Tego wieczoru
publiczność oklaskiwała aktora w roli Proboszcza w spektaklu
„Być jak Krzysztof Krawczyk”.
Na deskach Teatru Miejskiego aktora oglądamy od 1992 roku.
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia to m.in.:
– tytuł najpopularniejszego aktora Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni, plebiscyt publiczności (2004),
– Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za profesjonalizm i konsekwentne budowanie postaci scenicznych (2001),
– Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za twórczy wkład w rozwój
gdyńskiej kultury (1994),
– Laur Pegaza – nagroda wojewody gdańskiego za kreację
aktorską Miętusa w „Ferdydurke” Gombrowicza (1994),
– nagroda na Festiwalu Dyplomów Szkół Teatralnych za kreację
Malwolia w „Wieczorze Trzech Króli” Shakespeare’a (1986).
Życzymy kolejnych, owocnych lat na teatralnej scenie i dalszych
sukcesów artystycznych!
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Wystawy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza na wystawy:
– „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm
w dwudziestoleciu międzywojennym” to
ekspozycja oparta głównie na nieprezentowanych dotąd materiałach zdjęciowych i filmowych w nietypowej aranżacji szkockiego
architekta G. Johnsona. Do współpracy
merytorycznej zaproszony został m.in. dr
hab. Andrzej Szczerski (UJ). Kuratorem
ekspozycji jest dyrektor Muzeum Miasta
Gdyni Jacek Friedrich. Ekspozycja prezentowana do końca br.
– „Marek Cecuła – Polskie Projekty
Polscy Projektanci” jest trzecią ekspozycją
z cyklu dotyczącą polskiego projektowania
organizowanym przez Muzeum Miasta
Gdyni. Jego wyjątkowość stanowi fakt, że
jak do tej pory jest jedynym wydarzeniem
w Polsce cyklicznie ukazującym, poprzez
monograficzne wystawy dorobek polskich
projektantów. Wystawa będzie czynna do
30 października.
Godziny otwarcia: pon. – nieczynne; wt.,
śr., pt. w godz. 10.00-18.00; czw. w godz.
10.00-20.00; sob., niedz., święta w godz.
10.00-17.00. Ceny biletów wstępu: 7/4/15
zł (normalny/ulgowy/rodzinny); zwiedzanie
z przewodnikiem (wcześniejsza rezerwacja
pod numerem telefonu 58 66 20 935, 937)
– 20 zł; lekcja muzealna (wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 58 66 20 935,
937) – 50 zł. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny.
Strona: www.muzeumgdynia.pl
***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) zaprasza do zwiedzania wystawy stałej, która
przybliża dzieje emigracji z ziem polskich
od wieku XIX do czasów współczesnych.
Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali
w różnych czasach, z różnorodnych powodów, do rozmaitych miejsc na świecie. Wśród
wielu atrakcji goście znajdą kilkumetrową
multimedialną instalację globu poświęconą
polskiej obecności na świecie, czy projekt
Batory w budowie, w ramach którego powstaje największa na świecie makieta statku
pasażerskiego.
„Muzeum Bez Wyjątku 2016” to bezpłatna
oferta Muzeum Emigracji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, a także z
niepełnosprawnością intelektualną.
W jej ramach do 31 sierpnia można wziąć
udział w oprowadzaniach po wystawie stałej,
tłumaczeniach spotkań i wykładów na Polski
Język Migowy oraz warsztatach.
Wystawa czynna: wt., pt. 12.00-20.00, śr.
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-czw. 10.00-18.00, sob.-niedz. 10.00-18.00.
***
Wystawa plenerowa „Gdynia miasto
portowe” na 18 planszach prezentuje
kilkadziesiąt fotografii przedstawiających
budowę i rozwój portu oraz miasta Gdyni.
Umieszczona na ogrodzeniu Muzeum Marynarki Wojennej dostępna jest do 11 września.
***
Stowarzyszenie Promocji Artystów
Wybrzeża Era Art zaprasza na wystawę
Darka Jakubowskiego „Profil Mariana”.
Wystawa czynna będzie do 14 września.
Strona internetowa: www.eraartprofile.pl
***
Fundacja Fly zaprasza na wystawę malarstwa olejnego uczestników warsztatów
artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy Fundacji Fly pt. „Przestrzeń, kolor,
światło”. Wystawa w siedzibie fundacji
(ul. Świętojańska 36/2) w dni powszednie
w godz. 9.00-19.00.
***
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza:
– na wystawę „60-lecie Kręgu Staroharcerskiego Westerplatte”, prezentującą
pamiątki ze zbiorów prywatnych phm. kmdr.
dr. Bogumiła Filipka. Ekspozycja jest czynna do września;
– na wystawę malarstwa marynistycznego pt. „Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki”;
– na wystawę „Klerycy – Marynarze
Westerplatte 1964-1966”. Prezentuje ona
nieznaną szerzej historię kleryków odbywających zasadniczą służbę wojskową w 25
Baterii Artylerii Stałej Marynarki Wojennej
(JW. 3684) mieszczącej się na Westerplatte.
***
Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku
zaprasza do YMCA (ul. Żeromskiego 26) na
wystawę fotografii pt. „W obiektywie”.
***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza na
wystawę przygotowaną z okazji kanonizacji
Papieża Polaka Jana Pawła II „Jan Paweł
II i Wojsko Polskie”. Wystawa czynna
będzie do 31 sierpnia w Małej Galerii im.
adm. floty Andrzeja Karwety (ul. Zawiszy
Czarnego 1) w godz. 8.00-15.00 oraz w soboty i niedzielę na życzenie.
Wstęp wolny.
***
W Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego (pl. Grunwaldzki 2) trwa wystawa

malarstwa i rzeźby Arkadiusza Sylwestrowicza.
Jego prace należą do zbiorów m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego
Pałacu Opatów w Gdańsku i Caja Negra w
Santiago de Chile.
***
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza na
wystawę prac Aliny Lech-Wierzińskiej pt.:
„Moja pasja – malowanie tuszem”.
Wystawę można oglądać od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00-19.00 do 15
września.
***
Agencja Rozwoju Gdyni oraz kawiarnia
Caffe Anioł (ul. Kilińskiego 6) zapraszają
na wystawę fotografii Joanny i Mariusza
Jesionowskich „Modernizm Gdyni i Liverpoolu naszym OBIEKTYWnym okiem”.
Wystawa związana jest ze zbliżającym
się Weekendem Architektury.
Kawiarnia Caffe Anioł poleca również
wystawę malarstwa Jadwigi Lewańczyk
pt. „Moja Gdynia 90 lat później”.
Obie wystawy czynne do 2 września.
Caffe Anioł zaprasza w sobotę 3 września o godz. 16.00 na wernisaż wystawy
malarstwa Heleny Rebekki Kabat „Kwiaty
łąk i naszych dusz”. Wystawę można oglądać do 16 września.
***
Towarzystwo Miłośników Gdyni oraz
Koło Plastyków im. Władysława Szczeblewskiego zapraszają na wystawę malarstwa Aleksandry Kowalskiej pt. „Optymizm”. Wystawa czynna do 11 września
w godzinach dyżuru TMG (dni powszednie
w godz. 11.00-14.00) i w czwartki w godz.
14.00-17.00 (dyżur autorski).
***
Centrum Aktywności Seniora zaprasza na wystawę prac fotograficznych pt.
„Widziane obiektywem seniora”. Wystawę
można oglądać w siedzibie Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27/31) do 15
września w godz. 8.00-15.30.
***
Tomasz Groma i Miejska Biblioteka
Publiczna zapraszają na wystawę do
Czytelni Naukowej (ul. Bp. Dominika 17).
Tematem wystawy są pejzaże leśne, górskie i marynistyczne. Wystawa potrwa do
30 sierpnia.

Przed XXVI Sesją Rady Miasta Gdyni
W środę 23 listopada o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w sali 105 odbędzie się
XXVI Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty
uchwał w sprawach:
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni,
rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury,
– w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon
ulic Strzelców i Dragonów.
– zaopiniowania projektu przebiegu
granic pasa technicznego na terenie Gdyni.
– uchwalenia programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r.
– zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady
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Miasta w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
– likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 3.
– zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– zmiany uchwały w sprawie regulaminu
utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
– wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy
sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
– wyrażenia zgody na nabycie przez
Gminę Miasta Gdyni nieruchomości będącej
własnością Gdyńskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej położonej przy ul. Dembińskiego.
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej
przy ul. Powstania Styczniowego,
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na
nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Gdyni,
– skargi Pana AS na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
– skargi Pani JD na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– skargi Pana KW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
– nadania imienia Andrzeja Wajdy traktowi pieszemu przebiegającemu przez plac
Grunwaldzki.
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Szkolnictwo zawodowe z rekordową dotacją cd.
Działania Gdyni związane z dotacjami
skupią się na dwóch projektach.
Przygotowany przez miasto projekt
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa
infrastruktury szkół zawodowych oraz
wyposażenie, którego łączna wartość
wynosi 58 105 724,88 zł, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 71,04% kosztów kwalifikowanych,
tj. 41 150 352,71 zł. Kwota ta stanowi
niemal 20% środków w województwie
pomorskim przeznaczonych na rozwój
infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych.
W ramach programu powstaną nowe
szkoły zawodowe, zaś istniejące obiekty
zostaną wyremontowane i przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa
wind i dostosowaniu sanitariatów).
Ponadto zostanie zakupione wyposażenie do pracowni zawodowych i warsztatów
szkolnych (m.in. pracowni komputerowych,
technologii mechanicznej i rysunku technicznego, konstrukcji i technologii budowy okrętów, ekonomiczno-rachunkowej, technologii
gastronomicznej i wielu innych).
Powstaną również pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w

tym sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Projektem objęte zostaną następujące
gdyńskie szkoły zawodowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych,
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Zespół Szkół Administracyjno
-Ekonomicznych.
Drugi gdyński projekt pod nazwą Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni
– ucz się, doświadczaj, pracuj, którego
wartość wynosi 12.139.611,00 zł otrzymał
dofinansowanie w kwocie 10.925.649,90
zł. ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W jego ramach 2500 uczniów z wymienionych szkół weźmie udział w dodatkowych
stażach i wizytach studyjnych u pracodawców oraz kursach umożliwiających zdobycie
certyfikatów i uprawnień branżowych.
Kadra nauczycielska otrzyma wsparcie
w postaci dofinansowania studiów podyplomowych, kursów i szkoleń doskonalących,
staży i warsztatów.
Ponadto program zakłada współtworzenie i rozwój sieci współpracy oraz wymiany
doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w Gdyni.

Kampania społeczna „Biała Wstążka” cd.

Uczniowie, wychowawcy i wolontariusze z V Liceum Ogólnokształcącego będą
m.in. promować idee kampanii, rozdawać
ulotki i przypinać białe wstążeczki w różnych punktach Gdyni, odbędą się warsztaty psychologiczne dla uczniów, różnego
rodzaju konkursy i spotkanie autorskie z
gdyńską pisarką Małgorzatą Wardą.
Finałem kampanii będzie miejska konferencja pt. „Przemoc w rodzinie – okiem
sprawcy””, która odbędzie się 9 grudnia, w
sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów,
podsumowująca również roczną pracę gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu
zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest
prowadzona w ponad 55 krajach.
W 1991 kanadyjscy mężczyźni zainicjowali akcję przeciw przemocy wobec kobiet,
a jako symbol swych działań wybrali białą
wstążkę. Kampania została stworzona przez
mężczyzn i jest przede wszystkim do nich
skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji
na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Noszenie białej wstążki jest symbolem
sprzeciwu wobec przemocy stosowanej
przez mężczyzn wobec kobiet. To tak-

że osobiste zobowiązanie noszącego ją
mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować,
akceptować lub milczeć na temat przemocy
wobec kobiet.
W Gdyni kampania „Biała Wstążka” odbywa się już po raz ósmy. Do tej pory rozdano
już kilkanaście tysięcy białych wstążeczek
– symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o
tym gdzie osoby doznające przemocy mogą
znaleźć pomoc.
Na stronie internetowej www.zatrzymajprzemoc.pl można znaleźć wykaz miejsc na
terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w
przemoc mogą znaleźć wsparcie.
Funkcjonuje także strona dedykowana
kampanii www.bialawstazkagdynia.pl.
W tegoroczną kampanię, której głównymi
organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i V Liceum Ogólnokształcące,
szeroko włączyli się również samorządowcy, pozostałe gdyńskie szkoły, placówki
oświatowe i kulturalne, firmy, instytucje i
organizacje pozarządowe m.in.: Zespół
Placówek Specjalistycznych, członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego, policja, straż
miejska, centra handlowe – Riviera, Batory,
Szperk, ZKM Gdynia, rugbiści Arki Gdynia i
koszykarze Asseco Gdynia.

„Ciepło na start” – trwa głosowanie

Cztery gdyńskie i sześć gdańskich
organizacji pozarządowych startuje w
tym roku w akcji „Ciepło na start”, organizowanej przez EDF Polska S.A. i OPEC
Sp. z.o.o. Tradycyjnie o wyborze zwycięzców i wysokości wsparcia finansowego
zdecydują internauci. Głosowanie trwa
do 11 grudnia.
W Gdyni akcja „Ciepło na start” jest
prowadzona po raz ósmy. Ma ona na celu
wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej.
W tym roku w Gdyni w akcji uczestnicząi:
Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa,
Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni,
Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava.
Stowarzyszenie Świętego Mikołaja

Biskupa. Inicjatywa: Klub Młodzieżowy
Alternative oferujący zajęcia projektowe
z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze
studia nagrań. Zajęcia pomagają młodym
ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz
wskazują twórcze formy spędzania wolnego
czasu.
Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni. Inicjatywa: „Ogród Przyjaźni” polegająca
na tworzeniu wspólnej przestrzeni - ogrodu
społecznego dla mieszkańców.
Inicjatywa: Celebrytki Oksywskie czyli
„Grupa Zabawowa”, którą tworzą rodzice/
opiekunowie i dzieci od 6. miesiąca do 3.
roku życia. Wspólne działania oparte na kreatywnej zabawie rozwijają przedsiębiorczość
i umiejętności społeczne.
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Poprawa sytuacji
na gdyńskich drogach
Nowoczesna technologia systemu
TRISTAR, stały nadzór nad pracami oraz
usprawnienie organizacji ruchu spowodowały, że udało się opanować większość
problemów związanych z remontem
Estakady Kwiatkowskiego. Kluczowa
okazała się także współpraca Zarządu
Komunikacji Miejskiej i SKM Trójmiasto.
Wymiana uszkodzonej dylatacji na estakadzie potrwa do 5 grudnia.
Największe zatory drogowe wystąpiły w
godzinach popołudniowych i pod wieczór
w poniedziałek i wtorek (7, 8 listopada),
w kierunku Obłuża. Sytuacji nie ułatwiały
trudne warunki drogowe w całym Trójmieście – mocno zakorkowany był także Sopot
oraz Gdańsk.
W poniedziałek, 14 listopada, wprowadzono nowe programy sygnalizacji świetlnej
na ul. Morskiej, co upłynniło ruch. Jednocześnie zamknięto wjazd na łącznicę Estakady
Kwiatkowskiego w kierunku ul. Hutniczej z ul.
Janka Wiśniewskiego. W ten sposób usunięto przeszkodę, jaką była kolejka aut czekających na wjazd na Estakadę. Te działania
poprawiły ruch w kierunku Obłuża – czas
przejazdu autobusów z pl. Kaszubskiego
do Obłuża jest zbliżony do czasu sprzed
remontu – powstałe w tym rejonie opóźnienia
nie przekraczały 20 minut.
Od samego początku ekipy drogowców
wykonują naprawę od wczesnych godzin
porannych do wieczora, często do godziny
21.30-22.00. Remont trwa także w soboty.
To, co należy podkreślić, to fakt, że pracownicy nie zawsze są widoczni na placu
budowy, gdyż część z robót prowadzonych
jest pod Estakadą Kwiatkowskiego. Jedynym
momentem przerwy są okresy tzw. przerw
technologicznych, czyli czas potrzebny na
związanie zapraw czy też żywic, stosowanych przy tej naprawie.

Zbiórka krwi
Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Urzędzie Miasta Gdyni zaprasza 25 listopada w godz. 9.00-13.00 na plac Wolnej
Polski na ambulansową zbiórkę krwi.
Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Czas Gdyni

W piątek 18 listopada o godz. 18.15
w Telewizji Gdańsk zostanie wyemitowany kolejny odcinek „Czasu Gdyni” zatytułowany „Gdyńscy artyści – osobowości
i osobistości”.
Powtórka w sobotę o godz. 10.15.
Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Pomorski Zarząd Wojewódzki. Inicjatywa:
Klub Seniora – Nie samotności! Celem działania klubu jest wspieranie osób starszych,
złagodzenie skutków samotności i chorób
oraz rozbudzenie zainteresowań, poszerzenie wiedzy i integracja.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Inicjatywa: Socjoterapia
dziecięca, której celem jest przeciwdziałanie
skutkom złych oddziaływań środowiska
społecznego i interpersonalnego dzieci
i młodzieży.
Trzy projekty z największą liczbą głosów
z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają
wsparcie finansowe. Na najciekawsze projekty można głosować do 11 grudnia na
stronie: www.cieplonastart.pl
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Spotkania z laureatami Nagrody Literackiej Gdynia Koncerty
Gdyńska Biblioteka zaprasza do Biblioteki Wzgórze (ul. Bp. Dominika 3)
na Jesienne Spotkania z tegorocznymi
Laureatami Nagrody Literackiej GDYNIA
2016.
Pod koniec listopada Gdynię odwiedzą
pozostali laureaci Nagrody Literackiej, czyli
Maciej Płaza – zwycięzca w kategorii proza,
autor „Skorunia”, oraz Anna Wasilewska,
której nowe tłumaczenie „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego

zachwyciło jury.
Spotkanie z Maciejem Płazą odbędzie
się we wtorek 22 listopada o godz. 18.00
i poprowadzi je Dagny Kurdwanowska.
Spotkanie z Anną Wasilewską odbędzie
się w środę 23 listopada o godz. 18.00 i
poprowadzi je Tomasz Swoboda.
Wstęp na spotkania ze zdobywcami
Kostek Literackich jest wolny. Od września
książki laureatów są dostępne we wszystkich
filiach gdyńskich bibliotek.

Centrum Kultury (ul. Łowicka 51) zaprasza:
– 18, 19 i 20 listopada o godz. 19.00 na
spektakl „Mayday. Run For Your Wife” w
reż. Dariusza Majchrzaka. Historia o tym,
jak ważne jest przestrzeganie rozkładu jazdy
i… jak żyć z dwiema żonami i nie zwariować.
Bilety: 35 zł/30 zł.
– 21 listopada o godz. 19.00 na spektakl
„Trucizna teatru” w reż. Anny Zagórskiej.
Salonowe maniery przemieszane z zachowaniami mocno niekonwencjonalnymi.
Bilety: 20 zł.

– 25 listopada o godz. 19.00 na spektakl
„O co biega?” w reż. Tomasza Podsiadłego (Sala Koncertowa Portu Gdynia, ul.
Rotterdamska 9).
Klasyczna brytyjska komedia, która bawi
widzów na całym świecie nieprzerwanie od
1945 roku!
Bilety: 35 zł/30 zł.
Centrum Kultury (ul. Łowicka 51), kasa
biletowa tel. 58 622 63 30, 667 022 652
czynna pon.-pt. 11.00-16.30, wt. 11.00-19.00
i zawsze na godzinę przed spektaklem.
Więcej informacji na: www.ckgdynia.pl.

Wieści z Centrum Kultury

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
(ul. Bema 26) zaprasza:
– 18 i 19 listopada o godz.19.00 na
„Biesy” Fiodora Dostojewskiego w reż.
Krzysztofa Babickiego. Metafizyka, polityka i destrukcyjne namiętności. Adaptacja
sceniczna arcydzieła światowej literatury, w
której krwisty kryminał zmieszany jest z politycznym dyskursem. Fascynujące kobiety
i demoniczni mężczyźni jako bohaterowie
aktualnej i uniwersalnej opowieści o mechanizmach szaleństwa i skutkach manipulacji.
Przed widzami metafizyczna podróż, która

odsłoni najciemniejsze zakamarki ludzkiej
psychiki. Warto je poznać, by zmierzyć się
z własnymi biesami...
Ostatnie spektakle w tym roku.
– 20 listopada o godz. 19.00 na spektakl „Sammy” Kena Hughes’a w reżyserii
Andrzeja Mańkowskiego. Sammy Lee
Ellerman przez dwa „el” ma talent, wyobraźnię, słabość do wyścigów konnych i… długi.
Wielkie przeboje w brawurowym wykonaniu
Doroty Lulki i Rafała Kowala, którym towarzyszą zaskakujące chórki.
Szczegóły: www.teatrgombrowiczaart.pl.

Teatr Gdynia Główna zaprasza
Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1)
zaprasza:
– 19 listopada o godz. 19.00 na „Produkt” Marka Ravenhille’a w reż. Michała
Rzepki. Reżyser usiłuje namówić gwiazdę
ekranu, by zagrała w jego najnowszym filmie. A to wszystko po to, by nasycić swoje
ego. Bilety: 30/35 zł.
20 listopada o godz. 12.00 na magiczny spektakl dla dzieci „Juri” w reż. Piotra
Srebrowskiego. Pełna ciekawości dziewczynka przeżywa fascynującą przygodę.
Bilety: 20 zł.
26 listopada o godz. 19.00 na „Epita-

fium dla władzy” inspirowane „Cesarzem”
Ryszarda Kapuścińskiego w reż. Ewy
Ignaczak. Uniwersalna opowieść o mechanizmach władzy niezwykle rzadko przenoszona na scenę. Bilety: 30/35 zł.
27 listopada godz. 12.00 na spektakl
„Bajka o księciu Pipo i jego czerwonym
koniku” wg Pierre’a Gripariego w reż.
Ewy Ignaczak. Opowieść o księciu imieniem
Pipo, który przemierza świat w poszukiwaniu
swoich prawdziwych rodziców.
Bilety: 20 zł.
Szczegóły: www.teatrgdyniaglowna.pl
i www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna.

Klub „Pokład” (al. Jana Pawła II 11) zaprasza 20 listopada o godz. 19.00 na koncert
Zbigniewa Wodeckiego. Bilety: 60/70 zł
(dostępne na www.eventim.pl i www.ticketpro.pl oraz w Tawernie).
***
Kawiarnia Caffe Anioł (ul. Kilińskiego 6)
zaprasza:
– 19 listopada o godz. 19.00 na koncert
przedpremierowy Crew Leak – Akustyczny
Wymiar Wrażeń (Mariusz Królikowski –
gitara). Wstęp wolny.
– 20 listopada o godz. 17.00 na koncert
Igora Dubickiego oraz Lecha Muchowieckiego „Śpiewaj moja gitaro”.
Wstęp: 20 zł.
Rezerwacja miejsc osobiście w kawiarni
bądź przez e-mail rezerwacja@caffeaniol.pl.
***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza 20
listopada na Koktajl Artystyczny w Riwierze. Koncert zespołu „Duet czyli Kwartet”
rozpocznie się o godz. 17.00 w sali kolumnowej Klubu Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy
Czarnego 1). Wstęp wolny za okazaniem
wejściówki (do odbioru w godz. 12.00-15.00
(pok. 204, II piętro)).
***
Klub Muzyczny „Ucho” (ul. Św. Piotra 2)
zaprasza:
– 18 listopada o godz. 19.00 na koncert
zespołu „Apteka”. Bilety 25/35 zł.
– 19 listopada o godz. 18.00 na koncert
„Smash it up”. Bilety 20 zł.
– 20 listopada o godz. 19.00 na koncert
grupy „Komety”. Bilety 30/40 zł.
Szczegóły na www.ucho.com.pl.
***
Kameralny chór mieszany „Duc in altum” pod dyrekcją Beaty Śnieg zaprasza na
koncert z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności. W programie utwory muzyki sakralnej.
Msza oraz koncert odbędą się 27 listopada o godz. 18.00 w kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
(ul. Portowa 2). Wstęp wolny.

„Northern Diary”

Blues Club (ul. Portowa 9) i Przystanek
Wagabundy zapraszają 21 listopada na
premierę albumu „Northern Diary”.
Album jest zbiorem piosenek zainspirowanych północnym regionem Irlandii.
Koncert w Blues Clubie w ramach spotkania
Wagabundy będzie połączony z krótkimi
opowiadaniami, impresjami podróżniczymi
oraz tłem fotograficzno-filmowym.
Szczegóły wydarzenia: www.facebook.
com/events/207783106317358.

Spotkajmy się w kinie studyjnym Gdyńskiego Centrum Filmowego
Laureat Srebrnych Lwów 41. Festiwalu
Filmowego w Gdyni, film Macieja Pieprzycy „Jestem mordercą”, można oglądać w
Kinie Studyjnym Gdyńskiego Centrum
Filmowego. W repertuarze również wiele
innych tytułów, kierowanych do młodszych i dorosłych widzów.
Aktualny repertuar Kina Studyjnego
GCF dostępny jest na stronie www.gcf.org.
pl. W budynku przy Placu Grunwaldzkim
na widzów czekają trzy nowoczesne sale
kinowe: Warszawa, Goplana i Morskie Oko.
Przez siedem dni w tygodniu działa filmowa
kawiarenka FaBuła. Bilety do kina kosztują
16 i 13 złotych (normalny/ulgowy), a w poniedziałki 12 i 10 złotych w ramach promocji
„KinoWARTO! Tanie poniedziałki w Kinie
Studyjnym GCF”.
Repertuar
Sala Warszawa
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Piątek, poniedziałek, środa-czwartek
18, 21, 23-24 listopada
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella Nostra – 13.45
Jestem mordercą – 15.20
Snowden – 17.45
Pitbull. Niebezpieczne kobiety – 20.20
Sobota-niedziela, 19-20 listopada
Za niebieskimi drzwiami – 11.40
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella Nostra – 13.45
Jestem mordercą – 15.20
Snowden – 17.45
Pitbull. Niebezpieczne kobiety – 20.20
Wtorek, 22 listopada
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella Nostra – 14.00
Ostatnia rodzina – 16.00
Snowden – 18.20
Pitbull. Niebezpieczne kobiety – 20.50

Sala Goplana
Piątek, poniedziałek-czwartek,18, 2124 listopada
Wilk w owczej skórze – 15.00
Pitbull. Niebezpieczne kobiety – 17.20
Służąca – 20.00
Sobota-niedziela, 19-20 listopada
Ostatnia rodzina – 10.30
Jak Bóg da – 13.00
Wilk w owczej skórze – 15.00
Pitbull. Niebezpieczne kobiety – 17.20
Służąca – 20.00
Sala Morskie Oko
Piątek-czwartek, 18-24 listopada
Wilk w owczej skórze – 10.15
Wszystkie nieprzespane noce – 12.20
Dzieciństwo wodza – 14.30
Dobra żona – 16.45
Alojzy – 18.40
9 życie Louisa Draxa – 20.40
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Młodzi strażacy oblewali 5-lecie
W poniedziałek 22 sierpnia, odbyła
się oficjalna uroczystość, podczas której
odznaczono młodych adeptów pożarnictwa, czyli członków jedynej działającej
na terenie Gdyni Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej.
Wszystko zaczęło się pięć lat temu, od zafascynowania grupy gimnazjalistów zawodami strażackimi. Dzisiaj Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza ma w swoich szeregach blisko
40 członków i członkiń, a na swoim koncie
wiele osiągnięć w niesieniu pomocy innym.
Pierwsze trzy lata nie były łatwe. Drużynę
tworzyło zaledwie siedem osób, które chciały
poświęcić swój prywatny czas.
– Zaczynaliśmy bardzo skromnie, od
zera. Nie mieliśmy umundurowania, siedziby

i środków. Ale powoli, etapami, zaczęliśmy
się pokazywać w mieście i prezentowaliśmy
naszą działalność. Udało się nam uzyskać
zaufanie, co oznaczało m.in. otrzymanie
środków finansowanych, które pozwoliły się
umundurować i wyposażyć w sprzęt – mówi
Adam Labuhn, zastępca naczelnika ochotniczej straży pożarnej przy Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej.
Uroczystości patriotyczne, święta państwowe, koncerty, festiwale, imprezy sportowe, wolontariat, pomoc osobom starszym
i współpraca z innymi organizacjami – to
obszar działania młodych ochotników.
Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
mogą się przyłączyć chłopcy i dziewczęta
w wieku 12-18 lat, zameldowani w Gdyni.

Pomogą zwierzętom w potrzebie
Warto wiedzieć, że na terenie naszego
miasta i Trójmiasta działają placówki,
które pomogą bezdomnym i dzikim
zwierzętom.
Umowę z miastem na pomoc zwierzętom
ma Gabinet Weterynaryjny S.C. Dorota
Kałkowska-Pozarzycka, Michał Michalski (ul. Rdestowa 6/2, tel. 58 629 62 29,
gabinet@doktorzyvet.pl; lek.wet. Dorota
Kałkowska – Pozarzycka tel. 607 813 617,
lek. wet. Michał Michalski tel. 502 569 857.

W sytuacji, gdy pomocy potrzebuja zwierzęta dzikie i łowne, zwróćmy się do Gabinetu Weterynaryjnego w Redzie (lek. wet.
Łukasz Małyszko; ul. Jaśminowa 11 84-240
Reda, tel. 790 777 233, e-mail: kontakt@
wet-reda.pl).
Na straży bezpieczeństwa zwierząt i
ludzi stoi oczywiście gdyński Ekopatrol,
jednostka Straży Miejskiej. Kontakt: 58 660
11 83, 661 600 571 (ul. Zakręt do Oksywia
10; e-mail: ekopatrol-sm@gdynia.pl).

O gdyńskie kwietniki i zieleńce dba
ogrodnik miasta. Każdego roku Gdynia
mieni się kolorami kwiatów i zielenią traw
i krzewów. By w mieście było jeszcze
ładniej, sprawić mogą także mieszkańcy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się
podzielić pomysłem na aranżację przestrzeni
wokół siebie, do udziału w kolejnej, 22. już,
edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2016”.
Ważne, by kwiatowo-zielone aranżacje
były widoczne dla przechodniów, nieprzesłonięte płotem i innymi elementami architektury.
Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach
wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez
przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum

1181x1772 pikseli. Każda zielona aranżacja powinna być sfotografowana przez
właściciela. Zdjęcia powinny być kolorowe
o wymiarach 10×15 cm (maks. 3 szt.). Mile
widziane dołączone do kuponu fotografie
na płycie CD.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać
w siedzibie Ogrodnika Miasta, wysłać pocztą
na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia lub mailem na
adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl
To juz ostatni dzwonek, by wziąć udział
w konkursie. Termin składania kuponów
upływa bowiem 31 sierpnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we
wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.

XXII edycja konkursu „Gdynia w kwiatach”

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „GDYNIA W KWIATACH”
...................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty, instytucji biorących udział w konkursie

..................................................................................................................................
telefon, adres, dzielnica
Zgłoszenie do konkursu w kategorii:*
1. budynki wielorodzinne
2. budynki jednorodzinne
3. wspólnoty mieszkaniowe i inni właściciele budynków wielorodzinnych,
instytucje i firmy
...................................
podpis zgłaszającego
Ocena Komisji..............................................................................................................
....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 97 133 633 z 29.08.1997
r.)
*niepotrzebne skreślić
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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.

Grusia to średniej wielkości starsza
suczka. Jest bardzo kochanym, towarzyskim
i grzecznym pieskiem. Spokojnie znosi czekanie i wypatruje kogoś, kto zabierze ją do
domu, w którym spędzi swoje seniorze lata
otoczona miłością i troską. Grusia może zamieszkać w domu z innymi psami. Odnajdzie
się w każdych warunkach mieszkaniowych.
Pilnie potrzebujemy domu dla Grusi,
pomożesz nam go odnaleźć?
***
Schronisko mieści się przy ul. Małokackiej 3a w Redłowie, tel. 58 622 25 52. Jest
otwarte w godz. 11.00-17.00/16.00/15.00
(pon-pt/sob/niedz). Psa lub kota może adoptować osoba pełnoletnia, posługująca się
dowodem osobistym. Na podstawie dowodu
spisywana jest umowa adopcyjna. Psy są
zaszczepione, wydawane z książeczkami
zdrowia. 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. 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.

Sklep i galeria „Burasek”

Galeria „Burasek” (ul. Abrahama 18)
sprzedaje odzież, oryginalne perełki z lat
60., 70., porcelanę, antyki, obrazy oraz
pamiątki PRL-u. Sklep charytatywny
Burasek przyjmuje nieodpłatnie: odzież,
obuwie, artykuły dekoracyjne, książki.
Właścicielem punktów jest Fundacja im.
Jadwigi Adamowicz. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony jest w całości na leczenie
zwierząt bezdomnych, rannych w wypadkach, na sterylizację i poprawę warunków w
miejscu bytowania. Sklep i Galeria Burasek
utrzymują Hospicjum dla Kotów Wolnobytujących oraz wspierają trójmiejskie schroniska.

Zakupy z ludzką twarzą
Agencja Rozwoju Gdyni przypomina
o trwającym jeszcze kilka dni konkursie
fotograficznym „Zakupy z ludzką twarzą”.
Na konkurs można przesyłać prace
w trzech kategoriach: Foto Portrety Kupców,
Foto reportaż – Zakupy z ludzką twarzą i Plac
Targowy (fotografia makro).
Prace zgłaszać można do 22 listopada.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa na http://
arg.gdynia.pl. Więcej informacji o konkursie:
www.haletargowegdynia.pl.
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Gdynia piórkiem Jacka Piątka

Warsztaty fotograficzne
dla kobiet 30+

W Miejskiej Informacji Turystycznej (ul.
10 Lutego 24) można już oglądać wystawę
dzieł Jacka Piątka, Plastyka Miasta. Ekspozycja potrwa do końca miesiąca, a 23
listopada o godz. 17.00 w siedzibie MIT
odbędzie się spotkanie autorskie.
Jacek Piątek jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w
Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku. Ukończył malarstwo w pracowni
Włodzimierza Łajminga w 1997 r. Zajmuje
się rysunkiem, malarstwem ściennym i sztalugowym, podejmuje też działania takie jak
rzeźba, prezentacje obiektów, instalacje,
sztuka użytkowa.
Z Gdynią związany jest od wielu lat. Wielogodzinne spacery i odkrywanie niezwykłej

przestrzeni miejskiej zainspirowały go do
utrwalenia wizualnych doświadczeń tuszem i
ołówkiem na papierze. Tak powstał pierwszy
zbiór rysunków pt. „Spacerem przez Gdynię”. Artystę interesuje nadmorski pejzaż,
modernistyczna architektura, ale najwięcej
satysfakcji dają mu rysunki mariny, portu czy
industrialnej zabudowy stoczni.
Miejska Informacja Turystyczna (ul. 10
Lutego 24) zaprasza na spotkanie z autorem
wystawy Jackiem Piątkiem 23 listopada
o godz. 17.00. Wstęp wolny.
Wystawę oglądać można do końca listopada w godzinach pracy Miejskiej Informacji
Turystycznej: dni powszednie w godz. 9.0017.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.
Wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na wydarzenia organizowane w filiach w
całym mieście.
18 listopada o godz. 17.00 w Bibliotece
Śródmieście (ul. Żeromskiego 36) odbędą
się warsztaty plastyczne „Jesień z wrocławskimi krasnalami”, podczas których
dzieci wykonają wesołe jesienne krasnale.
Biblioteka Mały Kack (ul. Łowicka 51)
zaprasza 21 listopada o godz. 16.30 na
warsztaty zdrowego odżywiania i pokaz
makijażu „Bądź piękną – żyj w stylu Wellness”. Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze
zapisy pod numerem tel. 58 664 84 70.
22 listopada w Gdyńskiej Bibliotece
Akademickiej (ul. Warszawska 47) o godz.
17.00 odbędzie się prezentacja multimedialna „Zimowy Zanzibar”. Dla miłośników
podróży i nie tylko!
Również 22 listopada o godz. 17.00
w Bibliotece Grabówek (ul. Morska 113)

odbędzie się ostatnie spotkanie z Małgorzatą Ewert w ramach cyklu „Ziołowa biblioteka”. Dowiemy się, jak przygotowywać
relaksacyjne ziołosole do kąpieli.
24 listopada o godz.17.00 w Bibliotece
Grabówek odbędzie się kolejne spotkanie
z cyklu „Jesienne poruszenie – zajęcia
ruchowe dla Seniorów”. Kolejne spotkania odbędą się w czwartki 8 i 22 grudnia.
Organizatorzy przypominają o zabraniu
wygodnego stroju i lekkiego obuwia.
W Bibliotece Oksywie (ul. Podchorążych 10 A) odbędzie się 24 listopada o
godz. 17.00 przedstawienie Teatru Duet
„Przygody małpki Miki-Fiki” – organizatorzy zapraszają dzieci z rodzicami.
Teatr Duet odwiedzi także Bibliotekę
Grabówek z przedstawieniem „Niedźwiedź,
strażnik lasu” – 25 listopada (piątek)
o godz. 17.00.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Więcej na www.bilbiotekagdynia.pl.

Biblioteka Mały Kack (Filia nr 11, ul. Łowicka 51) składa podziękowania Krzysztofowi Jędrzejewskiemu, właścicielowi sklepu
„Domena”, który zasponsorował nagrody
rzeczowe i słodycze dla uczestników halloweenowego finału Tygodnia z Harrym
Potterem w bibliotece.
Drobne upominki i słodkości ufundowała
również Rada Dzielnicy Mały Kack oraz
czytelniczka Małgorzata Suchoń.

dów, do rozmaitych miejsc na świecie. Wśród
wielu atrakcji goście znajdą kilkumetrową
multimedialną instalację globu poświęconą
polskiej obecności na świecie, czy projekt
Batory w budowie, w ramach którego powstaje największa na świecie makieta statku
pasażerskiego.
Wystawa czynna: wt., pt. 12.00-20.00, śr.
-czw. 10.00-18.00, sob.-niedz. 10.00-18.00.
***
Fundacja Fly zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku uczestników warsztatów
artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy fundacji Fly pt. „Pierwsze kroki”. Wystawa w siedzibie fundacji (ul. Świętojańska
36/2) w dni powszednie w godz. 9.00-19.00.
***
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza:
– na wystawę poświęconą kpt. ż. w.
Tadeuszowi Meissnerowi. Prezentuje ona
pamiątki po kapitanie oraz zdjęcia dokumentujące jego życie z historią marynarki w tle.
Wystawa czynna do końca listopada.
– na wystawę malarstwa marynistycznego pt. „Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki”.
Wystawa czynna do 28 listopada 2017 r.
***
Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku
zaprasza do YMCA (ul. Żeromskiego 26)
na wystawę fotografii pt. „W obiektywie”.
***
YMCA (ul. Żeromskiego 26) zaprasza
na wystawę fotografii Piotra Bresińskiego
„Ameryka w obiektywie”.
***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy

Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę malarstwa Jolanty Krauze
„Lato, lato wszędzie”. Wstęp wolny.
– na wystawę fotograficzną pt. „Rekonstrukcje historyczne – pasja życia,
zachowanie historii i tradycji”.
Projekt realizowany przez „Stowarzyszenie Reduta Orneta”. Wystawa czynna do 25
listopada. Wstęp wolny.
***
W Galerii Gdyńskiego Centrum Designu
(Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
al. Zwycięstwa 96/98) oglądać można do 20
listopada wystawę pokonkursową V Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej
Gdynia 2016.
***
Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza
na wystawę fotografii ulicznej Tomka Sikory. 20 prac, które powstawały na całym
świecie, można oglądać w Galerii GCF (pl.
Grunwaldzki 2). Wstęp wolny.
Wystawa potrwa do 20 listopada.
***
Galeria Punkt (ul. Witomińska 48) zaprasza na wystawę ilustracji i linorytu Basi EL.
***
Koło Plastyków im. W. Szczeblewskiego
przy Towarzystwie Miłośników Gdyni zaprasza miłośników malarstwa na wystawę
prac Danuty Hencel do galerii Towarzystwa
Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV 51).
***
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza na wystawę prac Ewy Krukowski pt.
„Koty”. Wystawę można oglądać w dni powszednie w godz. 9.00-19.00 do 15 grudnia.

Dzieje się w bibliotece

Wystawy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę „Sztuka patrzenia. Architektura w fotografii Czesława Olszewskiego”. Zbiory fotografii stanowią najliczniejszą
grupę obiektów w kolekcji muzeum. Nierozerwalnie związane z historią miasta, stanowią
wyjątkowy zapis zmieniającej się tkanki miejskiej, społecznej, oraz codziennego życia.
Wystawa czynna do 26 lutego 2017 r.
– na wystawę „Szkło, metal, detal.
Architektura Gdyni w szczegółach” towarzyszącą konferencji „Architektura XX
w. – ochrona – konserwacja”. Zwiedzający
będą mieli wyjątkową możliwość zobaczenia
z bliska tego, co na co dzień niedostępne.
Wystawa pozwoli im też prześledzić, jakim
procesom zostają poddane dwudziestowieczne budynki, by móc odzyskać swój
blask. Wystawa czynna do 12 lutego 2017.
Godziny otwarcia: pon. – nieczynne; wt.,
śr., pt. w godz. 10.00-18.00; czw. w godz.
10.00-20.00; sob., niedz., święta w godz.
10.00-17.00. Ceny biletów wstępu: 7/4/15
zł (normalny/ulgowy/rodzinny); zwiedzanie
z przewodnikiem (wcześniejsza rezerwacja
pod numerem telefonu 58 66 20 935, 937)
– 20 zł; lekcja muzealna (wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 58 66 20 935,
937) – 50 zł. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny.
Strona: www.muzeumgdynia.pl
***
Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) zaprasza do zwiedzania wystawy stałej, która
przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od
wieku XIX do czasów współczesnych.
Opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali
w różnych czasach, z różnorodnych powo-
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19 listopada, a także 3, 10 i 17 grudnia
o godz. 11.00 w Bibliotece Chylonia, (ul.
Opata Hackiego 33) odbędą się warsztaty fotograficzne dla kobiet prowadzone
w ramach projektu femLENS.
Misją femLENS jest przede wszystkim
zachęcenie kobiet ze środowisk objętych
rewitalizacją do chwycenia za proste narzędzia fotograficzne i uwiecznienie przemian
zachodzących w lokalnym środowisku.
W ramach warsztatów uczestniczki
poznają podstawowe zasady obróbki fotografii – zarówno od strony wizualnej, jak
i technologicznej.
Zajęcia poprzedzone są zapisami. Aby
zapisać się na zajęcia, trzeba spełniać następujące kryteria:
– mieszkać w obrębie terenów objętych
rewitalizacją.
– mieć powyżej 30 lat.
By dopełnić formalności, należy wysłać
mail na adres promocja@bibliotekagdynia.
pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.
Co ważne, zajęcia prowadzone będą
w języki angielskim (wraz z tłumaczeniem
na język polski).

Podziękowania

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym
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Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium”

II Bieg Uliczny

Prezydent Miasta Gdyni, Gdyńskie
Centrum Sportu oraz Klub Sportowy
Delfin Gdynia zapraszają na VI Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie
Delfinarium”. Impreza odbędzie się w
dniach 8-9 października na pływalni
Akademii Morskiej przy al. Jana Pawła II.
Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpią zawodnicy z licencjonowanych klubów
pływackich z województwa pomorskiego
i innych regionów Polski. W zawodach
weźmie udział 500 pływaków w wieku 9-18
lat. Na starcie staną medaliści Mistrzostw
Europy Juniorów, Mistrzostw Polski Dzieci,

4 października odbędzie się II Bieg
Uliczny im. Generała Mariusza Zaruskiego zorganizowany dla uczniów Zespołu
Szkół nr 7 i objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha
Szczurka.
Organizatorzy chcą uczcić pamięć patrona szkoły – generała Mariusza Zaruskiego,
a jednocześnie zachęcić uczniów do uprawiana sportu na co dzień.
Generał Zaruski był pionierem polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego,
taternikiem, malarzem, poetą i prozaikiem.
Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan i
adiutant prezydenta nie przetrwałby trudów
zesłania i wojny, gdyby nie intensywne ćwiczenia fizyczne, które uprawiał przez całe
życie. Doceniał wagę sportu w wychowaniu
dzieci i młodzieży.
Uwaga: W związku z II Biegiem Ulicznym
4 października w godz. 9.00-13.00 będą
zamknięte dla ruchu kołowego ulice: Pasieczna, Krótka, Graniczna i Łąkowa.
Decyzję o wyłączeniu z ruchu poszczególnych odcinków ulic oraz przywracaniu
płynności ruchu kołowego na drogach podejmować będą funkcjonariusze Policji, którzy
w razie potrzeby umożliwią wjazd lub wyjazd
z wyżej wymienionych ulic.

Młodzików oraz Juniorów,wśród których
znajdą się zawodnicy gdyńskiego Delfina.
Drugiego dnia w zawodach mogą wziąć
udział wszyscy urodzeni w latach 2007-2009
niezrzeszeni w klubach sportowych. Chętni
będą się ścigali na dystansie 25 m dowolnym
stylem na brzuchu i na plecach.
Informacje dotyczące zgłoszeń dostępne
na profilu FB Delfin Gdynia, drogą mailową
delfinarium2016@gmail.com oraz pod nr tel.
501 854 139 (Przemysław Czoków).
Zawody są współfinansowane ze środków miasta Gdynia.
Więcej na profilu FB Delfin Gdynia.

Starty gdyńskich tyczkarzy
Ostatnim akcentem w tegorocznym
kalendarzu lekkoatletycznym były odbywające się w dniach 24 i 25 września w
Słubicach Mistrzostwa Polski Młodzików
(U16). Reprezentanci Klubu Lekkoatletycznego „Gdynia” wystartowali w skoku
o tyczce.
W pierwszym dniu Filip Skuras, wyrównując rekord życiowy, skoczył 3.30 m i upla-

sował się ostatecznie na siódmym miejscu.
W skoku o tyczce kobiet Karolina Wejman,
także wyrównała rekord życiowy 3.30 m,
co pozwoliło jej wskoczyć na trzeci stopień
podium. Karolina zdobyła swój pierwszy
tak ważny medal w karierze. Podopiecznym
trenerki Bogusławy Klimaszewskiej gratulujemy i życzymy, aby nadchodzący sezon
halowy był równie udany.

Zwycięstwo żeglarzy YKP Gdynia
Załoga w składzie Czesław Perlicki
(81 l.), Jacek Ludwiczak (71 l.) i Tadeusz
Bierć (65 l.) – trymerzy żagli, zdobyli
kolejny tytuł Mistrzów Polski w regatach
Żeglarskich Mistrzostw Polski Seniorów
60 +.
Tegoroczne regaty przeprowadzono w
Giżycku na jeziorze Kisajno w dniach 1618 września. Uczestnicy rywalizowali na
jachtach kabinowych typu Sasanka. Po

przeprowadzeniu 11 wyścigów w emocjonującej żegludze regatowej, tytuł zdobyła po
raz drugi załoga klubu żeglarskiego – YKP
Gdynia.
Pełna informacja o regatach znajduje
się na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
www.sail-mazury.pl.
Gdyńskim aktywnym seniorom gratulujemy sukcesu.

Drużynowy Turniej Judo

***
Akademia Piłkarska KP Gdynia ogłasza
zapisy do drużyn piłki nożnej chłopców urodzonych w latach 2002-2010. Kontakt tel.
608 845 235 lub mailowy: akademiakpg@
gmail.com. Szczegóły: www.akademiakpg.pl
***
Szkółka piłkarka Grom zaprasza na
treningi piłki nożnej roczniki 2004-2010
i młodsze dzieci. Informacje i zapisy pod nr.
tel. 605 241 375. Szczegóły i harmonogram:
www.gromgdynia.pl.
***
Klub Sportowy Delfin Gdynia prowadzi
zapisy do sekcji pływackiej dzieci. Informacje
pod nr. tel. 501 854 139 (Przemysław Czoków). Więcej na stronie Fb Delfin Gdynia.
***
Mirosław Zimny prowadzi zapisy do
piłkarskich grup treningowych dla chłopców
z roczników 2005-2011. Zajęcia odbywają
się w hali lekkoatletycznej GCS (ul. Olimpijska). Kontakt tel. 501 643 089 oraz mailowy:
ike5@o2.pl.
***
Dojo Gdynia oraz Fitness Club 27 (ul. Słowackiego 53) zapraszają do początkującej
sekcji karate oraz na fitness. Zajęcia prowadzą Teresa i Zdzisław Niedźwiedź. Kontakt
osobisty lub tel. 609 265 478. Szczegóły:
www.kyokushin-gdynia.com.pl.
***
Małgorzata Cudziło zaprasza na tai-chi.
Zapisy: tel. 514 669 234.
***
KP Iskra Gdynia prowadzi zapisy chłopców z roczników 2000-2006 do drużyn piłkarskich (w tym drużyn ligowych PZPN) oraz
z roczników 2007-2010 do szkółki piłkarskiej
„Bambini”. Kontakt tel. 668 32 23 74 lub

501 165 450. Harmonogram zapisów oraz
szczegóły na www.iskragdynia.futbolowo.pl.
***
UKS Opty Gdynia zaprasza dzieci od lat
5 do udziału w zajęciach judo w budynku
NZOZ (ul. Chwarznieńska 136). Więcej
informacji i zapisy tel. 792 808 611.
***
Szkółka Piłkarska Frajda Gdynia zaprasza dziewczynki i chłopców z klas 0-III na
zajęcia w szkółce piłkarskiej. Kontakt tel. 530
338 331 lub mailowyl: przyborinho@wp.pl.
Szczegóły: www.frajdagdynia.pl.
***
Klub Sportowy Bombardier Gdynia zaprasza na jesienną rekrutację do sekcji boksu.
W zajęciach może brać udział młodzież od
12. roku życia i dorośli. Szczegóły na: www.
boksgdynia.pl lub pod nr. tel. 608 047 362.
***
SKS Bałtyk Gdynia AP ogłasza zapisy do
drużyn roczników 2006-2010. Kontakt tel. z
trenerami: 508 199 452, 509 973 677, 606
106 759, 530 488 657 lub z sekretariatem:
601 331 930.
***
Krav Maga Pomorze zaprasza na kursy
samoobrony i walki wręcz w izraelskim
systemie Krav Maga. Do grupy można dołączyć w każdy wtorek i czwartek w godz.
20.00-21.30. Zajęcia odbywają się na hali
sportowej ZSSO (ul. Władysława IV 54). Na
zajęcia należy przynieść wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie http://kravmaga.gda.pl/zapisy.html.
Zapisy trwają do 14 października. Szczegóły:
www.kravmaga.gda.pl/zapisy.html, strona
FB KravMagaPomorze lub tel. Krzysztof
Suchomski (602 113 728) i Adam Kamiński
(601 250 065).

1 października o godz. 11.30 w Hali
UKS Galeon przy ul. Morskiej 89-91 odbędzie się dziewiętnasta edycja Drużynowego Turnieju Dzieci w Judo.
Sobotnie zawody honorowym patronatem
objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech
Szczurek .

Zapisy sportowe
7 października o godz. 19.30 na Narodowym Stadionie Rugby rozpocznie się
rekrutacja do Klubu Futbolu Amerykańskiego
Seahawks. Wystarczy wysłać zgłoszenie
na adres: rekrutacja@seahawks.pl, lub wypełnić formularz na stronie www.seahawks.
topliga.pl/kontakt. Należy wziąć ze sobą
strój sportowy.
***
Pomorski Klub Karate Kyokushin ogłasza zapisy na zajęcia Karate Kyokushin
dla dzieci od 5. roku życia. Treningi będą
odbywać się w ZS nr 6 (ul. Wrocławska 52).
Szczegóły: Michał Marcinkowski (tel. 501
267 878) i www.kyokushin.pomorskie.pl.
***
Karate Klub Gdynia (ul. Witomińska 10)
przyjmuje zapisy do grupy początkującej
dzieci i młodzieży. Kontakt: Jarosław Domrazek (tel. 601 655 437).
Szczegóły: www.karateklubgdynia.pl.
***
Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziewczęta i chłopców ze szkół podstawowych,
gimnazjów na treningi minisiatkówki, siatkówki oraz siatkówki plażowej. Zapisy w ZS
n r 15 (ul. Jowisza 60). Informacje na: www.
siatkowka.alpat.com.pl.
***
Stowarzyszenie Checz Gdynia zaprasza
dziewczęta (8-19 lat) na zajęcia piłki nożnej
w dwóch grupach treningowych (młodziczki
oraz juniorki). Należy wysłać zgłoszenie na
adres: biuro@checzgdynia.com lub skontaktować się tel. 518 040 621.
***
Szkoła Pływania Merlin przyjmuje zapisy
na rok szkolny 2016/2017 na basenie przy
ul. Gospodarskiej 1. Informacje pod nr. tel.
510 132 600. Szczegóły: www.merling.pl.
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Gryfy Gospodarcze w rękach gdyńskich firm

„Ratusz” w wakacje

Błękitna Flaga dla Mariny i Plaży Śródmieście

Arka w ekstraklasie –
wielkie święto kibiców

Projektanci i konstruktorzy robotów
oraz rodzinne przedsiębiorstwo budowlano-energetyczne, którego początki
sięgają lat 30. Dwie gdyńskie firmy –
TMA Automation i Mega S.A. – zostały
laureatami Nagrody Pomorskiej „Gryf
Gospodarczy”. Zwycięzcy odebrali
statuetki z rąk marszałka województwa
Mieczysława Struka.
Statuetka Gryfa to ceniona regionalna
nagroda gospodarcza, o którą co roku
walczą liderzy pomorskiej przedsiębiorczości. Zwycięzcy wybrani zostali w czterech
kategoriach: mikro-, małe-, średnie i duże
przedsiębiorstwo. W kategorii mikroprzed-

Podczas tegorocznych obrad Międzynarodowego Jury w Kopenhadze,
Błękitna Flaga na sezon 2016 została
przyznana dla kąpieliska Gdynia Śródmieście oraz Mariny Gdynia.
Wyróżnienie certyfikatem Błękitnej Flagi
jest przyznawane kąpieliskom i marinom,
działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które spełniają najwyższe
kryteria w zakresie: jakości wody, działań
na rzecz edukacji ekologicznej, zarządzania
ekologicznego, bezpieczeństwa oraz jakości
prowadzonych usług.
W ciągu ostatnich lat program Blue Flag
stał się certyfikatem rozpoznawanym oraz
respektowanym na arenie międzynarodowej.
W tym roku Błękitne Flagi zostały przyznane dla ponad 4271 plaż oraz marin z 49
krajów. W Polsce Błękitna Flaga została
przyznana dla 31 kąpielisk oraz 6 marin.
Kąpielisko Gdynia Śródmieście po raz
pierwszy zostało wyróżnione ekocertyfikatem Błękitna Flaga w 2013 r. Plaża systematycznie spełnia kryteria ekostandardu.
Plaża o długości 200 m jest strzeżona

siębiorstwo zwyciężyła mająca swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym spółka TMA Automation. Z kolei
najlepszą średnią firmą została Mega S.A.,
która obecnie zarządzana jest już przez
trzecie pokolenie właścicieli.
Ponadto w drodze plebiscytu wśród czytelników gazety „Dziennika Bałtyckiego”,
TVP Gdańsk, portalu Trójmiasto.pl oraz
Radia Gdańsk, wyłoniony został laureat
Gryfa Medialnego.
Kapituła konkursu przyznała także statuetkę specjalną w kategorii: „Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2016” oraz „Gryf
Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2016”.

w sezonie. Latem odbywają się tu rozgrywki
piłki plażowej i wiele innych imprez.
Kąpielisko jest położone blisko centrum
miasta, posiada natryski, toalety, przebieralnie, punkt medyczny, wypożyczalnię
leżaków, małą gastronomię w pobliżu i plac
zabaw dla dzieci. Plaża jest doskonale
skomunikowana, można do niej dojechać
autobusem i trolejbusem, a z przystanku
SKM idzie się 10-15 minut.
Gdyńska marina od 2005 roku uczestniczy w programie Błękitna Flaga. Ze względu
na spełniane standardy obiekt cieszy się
dużą popularnością wśród polskich i zagranicznych żeglarzy.
Jest zapleczem do rozgrywania wielu
imprez żeglarskich, takich jak: Targi Wiatr
i Woda, Gdynia Saling Days, zloty największych żaglowców na świecie oraz wiele
innych. Jej niewątpliwym atutem jest położenie w sercu miasta. Od wczesnej wiosny
do późnej jesieni w przystani żeglarskiej
panuje ruch.
To jeden z najpiękniejszych zakątków
Gdyni.

„Jestem offline w ruchu drogowym”

Pieszy i kierowca z telefonem komórkowym przy uchu, chwila nieuwagi i
wypadek – tak wyglądał start ogólnopolskiej kampanii „Jestem offline w ruchu
drogowym” na Skwerze Kościuszki.
Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dbam
o mój z@sięg.
Kampania „Jestem offline w ruchu drogowym” ma na celu uświadomienie wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego jakie są
zagrożenia wynikające z używania komórek
w trakcie jazdy.
Obniżona koncentracja utrudnia bezpieczne poruszanie się po drodze, co grozi
nie tylko prowadzącemu auto oraz pasażerom, ale również innym uczestnikom ruchu
drogowego.
W Gdyni przez cały tydzień specjaliści
przekonują, że komórka w ręku kierowcy czy

pieszego na przejściu może być śmiertelnym
zagrożeniem.
Atrakcje weekendowe:
– sobota, 11 czerwca w godz. 10.0017.00: warsztaty dla dzieci w zakresie fonoholizmu w godz. 10.00-15.00 (Gdyńskie
Centrum Filmowe, pl. Grunwaldzki 2 oraz
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr II, sala
Piaskowa) oraz niespodzianka w centrum
Riviera o godz. 17.00 (ul. Kazimierza Górskiego 8)
– niedziela, 12 czerwca w godz. 10.0010.30: przejazd motocyklistów (początek
skwer Arki Gdynia – koniec przejazdu Akwarium Gdyńskie).
Zwieńczeniem akcji będzie zbiórka krwi
dla ofiar wypadków w godz. 10.00-14.00 przy
Akwarium Gdyńskim.

Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa
W ubiegłym tygodniu w SP nr 6 w Gdyni odbył się IX Finał Policyjnego Programu Prewencyjnego „Policyjna Foczka
uczy zasad bezpieczeństwa”.
Jest to program prewencyjny skierowany
do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Dzieci uczęszczające do klas
pierwszych poznają zasady bezpiecznego
zachowania się w codziennych sytuacjach,
np. podczas drogi do szkoły, zabawy czy też
podczas kontaktów z nieznajomymi.
W realizację zajęć z najmłodszymi zaangażowani są gdyńscy funkcjonariusze
i opiekunowie danych klas. Do współpracy
zaproszone zostały także inne służby mun-
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durowe tj. Straż Miejska, Straż Pożarna
oraz WOPR.
W ramach programu dzieci otrzymują
podręcznik „Policyjna Foczka uczy zasad
bezpieczeństwa” oraz zeszyt ćwiczeń, mający wspierać je w kształtowaniu bezpiecznych
postaw.
Każda edycja programu kończy się finałem miejskim pod patronatem prezydenta
Wojciecha Szczurka. Obejmuje on konkurs
sportowy oraz konkurs sprawdzający wiedzę
zdobytą na zajęciach.
W tegorocznym finale zwycięstwo odniosła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 47.
Gratulujemy.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami informujemy o planowanych zmianach w cyklu wydawniczym biuletynu
„Ratusz”. W lipcu i sierpniu ukazywać
się będzie co dwa tygodnie.
Oto daty publikacji: 1-14 lipca (1242),
15-28 lipca (1243), 29 lipca-11 sierpnia
(1244), 12-25 sierpnia (1245), 26 sierpnia-8
września (1246).
Przypominamy też, że do każdego wydania informacje, komunikaty i ogłoszenia
należy przesyłać z tygodniowym wyprzedzeniem („Ratusz” ukazuje się w piątki), na
adres e-mail: ratusz@gdynia.pl.

W ostatniej kolejce I ligi piłkarze Arki
Gdyni zremisowali z Chrobrym Głogów
1:1. Wynik tego meczu nie miał już jednak
żadnego znaczenia, bo żółto-niebiescy
wcześniej zapewnili sobie awans do
Ekstraklasy.
Ostatnia kolejka była okazją do odebrania pamiątkowych medali i fety na ulicach
Gdyni, która odbyła się 5 czerwca po meczu
z Chrobrym i zgromadziła entuzjastów żółtoniebieskich w każdym wieku.

Zgłoś pomysły działań
rewitalizacyjnych

W poniedziałek 13 czerwca w godz.
16.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 28
(ul. Zielona 53) odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami Babich Dołów, podczas
którego będą mogli zgłaszać swoje propozycje działań rewitalizacyjnych. Babie
Doły – rejon ul. Rybaków to jeden z sześciu obszarów, które objąć ma gdyński
Gminny Program Rewitalizacji.
Warto wziąć udział w dyskusji – pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych wyjaśnią ideę rewitalizacji, przedstawią ramowy
kalendarz działań zaplanowanych w mieście,
przyjmą uwagi i sugestie, odpowiedzą na
pytania mieszkańców.
25 maja 2016 Rada Miasta Gdyni przyjęła
uchwałę nr XXI/497/16 o przystąpieniu do
sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni. Poza Babimi Dołami,
zostanie on opracowany dla części dzielnicy
Oksywie (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic
Dickmana i Śmidowicza), część dzielnicy
Chylonia (rejon ulic Zamenhofa i Opata
Hackiego), części dzielnicy Chylonia (rejon
tzw. Meksyku), części dzielnicy Leszczynki
(rejon tzw. Pekinu) oraz zachodniej części
dzielnicy Witomino-Radiostacja.
Propozycje przedsięwzięć dla tych terenów zainteresowani mogą składać za
pomocą formularza dostępnego na stronie
pod adresem: www.gdynia.pl/rewitalizacja
w zakładce „Aktualności”.
Do 30 czerwca wypełnione formularze
należy przesyłać mailowo: rewitalizacja@lis.
gdynia.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną:
Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym,
aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, budynek IV,
I piętro, pokój 103. Biura LIS otwarte są od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Nie będą rozpatrywane wnioski z datą
wpływu po 30 czerwca, bez danych kontaktowych oraz przesłane w formie innej niż na
formularzu konsultacji.
Więcej o gdyńskiej rewitalizacji – w tym
szczegółowy harmonogram najbliższych
spotkań z mieszkańcami w najbliższym
„Ratuszu” 17 czerwca.
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Sukces polskich matematyków w Finlandii

Na początku listopada w fińskim Oulu
odbyły się XVI Międzynarodowe Zawody
Matematyczne Baltic Way. W zawodach wystartowało 11 pięcioosobowych
uczniowskich zespołów reprezentujących
Islandię oraz 10 krajów położonych nad
Morzem Bałtyckim.
Polską reprezentację na zawodach w
Oulu tworzyli zakwalifikowani do nich na
podstawie wyników finału krajowego tegorocznej Olimpiady Matematycznej uczniowie:
Damian Burczyk (kl. I , III LO, Gdynia), Jan

Fornal (kl. III, Gimnazjum nr 9, Rzeszów), Filip Gawron ( kl. I, III LO, Tarnów), Wojciech
Mitros (kl. II, XIII LO, Szczecin), Mariusz
Trela (kl. I , V LO , Kraków). Nauczycielem matematyki Damiana Burczyka w III
Liceum Ogólnokształcącym jest Wojciech
Tomalczyk.
Polska reprezentacja w tych zawodach
spisała się znakomicie, bowiem zajęła, ex
aequo z Rosją, pierwsze miejsce.
Szczegóły: http://matematiikkakilpailut.fi/
BW2016/results/

Wykłady Jubileuszowe
Rok 2016 to rok jubileuszu 25-lecia
współpracy I ALO z ośrodkami akademickimi Trójmiasta. Z tej okazji w ramach
inicjatywy pt. „Wykłady Jubileuszowe”
wybitni naukowcy w popularno-naukowej formule w cyklu comiesięcznych
wykładów przybliżą wybrane problemy
i wyzwania dla współczesności i nauki.
24 listopada o godz. 12.45 wykład zatytułowany „Cząsteczki chemiczne i organizmy

biologiczne na straży czystości środowiska
naturalnego” wygłosi prof. dr hab. Andrzej
Składanowski, Kierownik Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed.
Wykłady mają charakter otwarty i odbywają się w siedzibie I ALO przy ul. Narcyzowej 6.
Szczegóły na stronie www.1alo.org.

Wymiennikownia (ul. Kartuska 20b)
zaprasza młodzież w wieku 14-18 lat na
zajęcia wykładowo-warsztatowe Astrojesień.
Uczestnicy nauczą się wielu ciekawych
rzeczy o kosmosie i astronomii w trakcie
połączonych zajęć wykładowo-warsztatowych. Będą również obsługiwać program
komputerowy Stellarium.
Zajęcia odbywać się będą w dwóch
grupach po 10-15 osób i skierowane są do
młodzieży w wieku 14 - 18 lat. Organizator
zapewnia transport na miejsce obserwacji i
powrót do Wymiennikowni oraz zwrot kosz-

tów biletów na trasie Gdynia Główna-Gdańsk
Główny-Gdynia Główna.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Dodatkowo organizator zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie. Uczestnicy
projektu mogą zorganizować wydarzenie
astronomiczne dla swojej społeczności
lokalnej w terminie do 31 grudnia. Autor
najciekawszego wydarzenia zostanie nagrodzony małym teleskopem.
Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”
zaprasza również 9 grudnia w godz. 17.0020.00 na „Astroparty” w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98).

Astrojesień w Wymiennikowni

Wyniki Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej

Kiermasz „Dar Serca”

ZSS nr 17 (ul. Witomińska 25/27) zaprasza na Kiermasz Świąteczny „Dar Serca
– Boże Narodzenie”, który odbędzie się
w holu głównym UM Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w dniach 2-21 grudnia.
Tradycyjnie jak co roku będzie można
nabyć kartki, upominki i ozdoby świąteczne
wykonane przez uczniów.

Dla najmłodszych

Szkoła Podstawowa nr 23 (ul. Grottgera
19) organizuje sobotnie spotkania dla dzieci
przedszkolnych. Tydzień w przedszkolu a w
sobotę w szkole! Najbliższe spotkanie spotkanie – ozdabianie pierniczków na choinkę
odbędzie się 26 listopada o godz. 10.00.
Zapisy drogą mailową ssp23gdynia@
wp.pl. Wstęp wolny
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– dzieci w wieku przedszkolnym wraz
z rodzicami na spotkanie ze specjalistami:
logopedą i oligofrenopedagogiem 23 listopada w godz.16.30-19.00 do Przedszkola nr
7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Udział w zajęciach (diagnoza i ewentualna
terapia) jest bezpłatny.
– dzieci w wieku od 3 do 5 lat na zajęcia
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do
Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58
629 30 62) 26 listopada w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35)
zaprasza dzieci w wieku 2,5-4 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
19 listopada w godz. 9.30-11.30.

I ALO dla gimnazjum

9 listopada w SP nr 26 odbył się X
Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej.
Laureatami w kategorii Poezja zostali:
Tymoteusz Matwiejczyk (SP nr 26), Julia Jaszczyszyn (SP nr 40), Lilia Weber
(SP 28). W kategorii Piosenka zwyciężyli:

Zofia Długosz i Maja Klein (SP 40), Pola
Mańkowska (SP nr 48), Julia Totoszko i
Konrad Mieczkowski (SP nr 12). Nagrodę
specjalną AK otrzymali: Julia Hewelt (SP nr
34), Milena Kowalska (SP nr 26), Barbara
Papis (SP nr 26), Tymoteusz Matwiejczyk
(SP nr 26).

I Akademickie LO (ul. Narcyzowa 6)
zaprasza młodzież na cykl zajęć z historii i języka polskiego. Celem zajęć jest
pomoc w przygotowaniu do egzaminów
gimnazjalnych i rozwijanie pasji naukami
humanistycznymi.
Najbliższe spotkanie odbędzie się we
wtorek 22 listopada o godz. 16.30. Szczegóły na stronie www.1alo.org

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych do nauki w 3-letnim Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz
2-letniej Szkole Policealnej dla Dorosłych.
Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail:
kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica
Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci do przedszkola muzycznego oraz
chętnych do nauki gry. Tel. 58 622 73 51 lub
507 428 136.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk.
Dąbka 207) prowadzi zapisy do klas pierwszych w zawodach: fryzjer, technik usług
fryzjerskich, sprzedawca, technik przemysłu
mody, technik budownictwa. Nauka odbywa
się w systemie zaocznym.
Centrum prowadzi także zapisy na kursy w zawodach: wykonywanie wyrobów
tapicerowanych, wykonywanie zabiegów
fryzjerskich, projektowanie fryzur, prowadzenie sprzedaży, prowadzenie działalności
handlowej, organizacja i kontrolowanie robót
budowlanych, sporządzanie kosztorysów

oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Kursy odbywają się w systemie
zaocznym.
Centrum zaprasza również absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w klasie
pierwszej w zawodach: technik przemysłu
mody, technik budownictwa. Informacji
udziela sekretariat pod nr. tel. 58 669 97 32
i 58 669 97 33.
Informacje pod nr tel.: 58 622 26 24, 58
622 08 22.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
(ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na
bezpłatne kursy dla osób nieposiadających
wykształcenia średniego: Technik usług kosmetycznych i Opiekun medyczny.
Informacje można uzyskać w siedzibie
szkoły, www.wzspgdynia.pl. Tel. 58 620
81 17.
***
Koordynator Programu Szkoła Otwarta
w ZS nr 15 (ul. Jowisza 60) zaprasza rodziców z dziećmi w wieku 1-3 lat na zajęcia
ruchowe ActiveBaby. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki o godz. 16.30. Kontakt: Anna
Cymańska-Hirsz tel. 501 407 863.
***

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2 (ul. Opata Hackiego 13; tel. 58 623 31
39) zaprasza 21 listopada o godz. 17.00
na spotkanie „Jak reagować na niewłaściwe
zachowanie dziecka? Czy i jak stosować
kary?”. Zajęcia mają charakter wykładowo
-warsztatowy, trwają około 3 godzin. .
***
YMCA w Gdyni Ognisko Centrum
(ul. Żeromskiego 26) poszukuje osób
zainteresowanych prowadzeniem zajęć hobbystycznych, sportowych, edukacyjnych itp.
Kontakt tel.: 58 620 13 15 lub e-mail:
ymcacentrum@wp.pl.
***
Zespół Szkół Jezuitów (ul. Tatrzańska 35)
zaprasza 7 grudnia o godz. 18.00 na drugi
wykład o wychowaniu: „Rodzice i dzieci w
świecie mediów i Internetu”. Wykład poprowadzi Karol Wyszyński, youtuber, specjalista ds. videomarketingu. Wstęp wolny.
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej (ul. Świętojańska 71/3) zaprasza
na kursy języka francuskiego. Zapisy drogą
mailową: tppfgdynia@poczta.onet.pl i tel.
58 621 91 15 (pon. i czw. w godz. od 15.3018.00).

Zapisy i szkolenia
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W Klubie Marynarki Wojennej
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza 19 czerwca o godz.
17.00 na Koktajl Artystyczny w Riwierze –
Koncert Zespołu „Garash”. Wstęp wolny

za okazaniem wejściówki.
Bezpłatne wejściówki do odbioru od
6 czerwca w godz. 10.00- 15.00 w siedzibie
klubu (pok 204, II piętro).

Teatr Gdynia Główna proponuje
Teatr Gdynia Główna (Pl. Konstytucji
1) zaprasza 19 czerwca o godz 12.00 na
„Bajkę o księciu Pipo i jego czerwonym
koniku” wg Pierre’a Gripariego, reż: Ewa
Ignaczak. Obsada: Ida Bocian, Łukasz
Dobrowolski, Bartłomiej Sudak. Opowieść
o księciu imieniem Pipo, który przemierza
świat w poszukiwaniu rodziców. Bilety: 20 zł.

Repertuar oraz wszystkie szczegóły na
stronie www.teatrgdyniaglowna.pl i na www.
facebook.com/TeatrGdyniaGlowna.
Dworzec PKP Gdynia Główna (peron 1);
tel. 58 351 15 12, kom. 600 306 634 i 600
306 632, mail: teatr@teatrgdyniaglowna.pl.
Sprzedaż online: http://teatrgdyniaglowna.
interticket.pl.

Chrzest Morski w Muzeum Marynarki Wojennej
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza na wyjątkowe
atrakcje przygotowane z okazji Święta
Marynarki Wojennej oraz Święta Morza.
W sobotę 25 czerwca o godz. 13.00
przed budynkiem Muzeum MW (od strony
bulwaru) odbędzie się Chrzest Morski (wy-

łącznie dla dorosłych) przygotowany przez
MMW i Kompanię Kaperską.
Osoby, które odważą się poddać próbom odwagi, otrzymają certyfikaty wilków
morskich.
W niedzielę 26 czerwca muzeum zaprasza w godz. 10.00-17.00. Wstęp wolny.

Dzieje się w Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) zaprasza
na wydarzenia:
– w sobotę 18 czerwca o godz. 16.00 –
kolejne spotkanie z cyklu „Notatki z innego
świata”. O najstarszym chrześcijańskim
kraju świata opowiedzą autorzy reportażu
„Armenia. Karawany śmierci”, Małgorzata
Nocuń i Andrzej Brzeziecki.
– „Przejdźmy do pocztówek” z cyklu
„Przejdźmy do rzeczy”. 23 czerwca o 18.00
w Muzeum Emigracji antropolog kultury
Hubert Francuz podpowie, jak analizować
i interpretować pocztówki w kontekście czasów i biografii.
– Migracje | Kreacje 2. Wejście Do Por-

Gdy powiesz „Tak”

Koncerty

Café Cyganeria (ul. 3 Maja 31/27) zaprasza 26 czerwca o godz. 20.00 na koncert
grupy Mateusz Gawęda Trio. Bilety 20 zł/30
zł. Przedsprzedaż online: http://s6.systembiletowy.pl/kmg/system_portal.php/repertoire.
html?id=23
***
Szkoła Flamenco „El Patio” zaprasza
w niedzielę 19 czerwca o godz. 16.00
do Teatru Miejskiego na koncert flamenco
„Kadyks – wrota Flamenco”. Bilety: 35 zł.
Szczegóły: www.elpatio.pl.
***
Kawiarnia Caffe Anioł (ul. Kilińskiego
6) zaprasza:
– w poniedziałek 20 czerwca o godz.
18.00 na Koncert Letni młodych artystów
pod opieką Jolanty Koszałka.
Wstęp wolny.
– w środę 22 czerwca o godz. 19.00 na
Koncert duetu Biesiad & Schultz.
Wstęp: 10 zł/15 zł.
– w sobotę 25 czerwca o godz. 19.00
na recital Łukasza Jędrysa „Pętle”.
Wstęp: 15 zł.

Czas Gdyni

tu. W dniach 28 czerwca-17 lipca o konsekwencjach współczesnych migracji opowiedzą jedni z najbardziej rozpoznawalnych na
świecie polskich artystów wizualnych.
W industrialnych przestrzeniach gdyńskiego portu swoje prace zrealizują: Wilhelm Sasnal, Honorata Martin, Łukasz
Surowiec oraz izraelska artystka Yael Bartana. Wewnątrz Muzeum Emigracji zostaną
zaprezentowane prace Pawła Althamera
i Krzysztofa Wodiczko.
Projekt „Goście” Krzysztofa Wodiczko
będzie można obejrzeć także na terenie
festiwalu Open’er.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

W piątek 17 czerwca o godz. 18.15 w telewizji regionalnej (TVG) będzie można
obejrzeć kolejny odcinek „Czasu Gdyni”.
Będzie poświęcony ważnemu wydarzeniu, jakim są dla gdynian „Dni Morza”.
Powtórka w sobotę o godz. 10.00.

Klub Filmowy

Klub Filmowy (ul. Polska 1) zaprasza:
– piątek-środa 17-22 czerwca o godz.
18.00 na „W spirali” w reż. K. Aksinowicza.
– piątek-środa 17-22 czerwca o godz.
20.15 na „Wszyscy albo nikt” w reż. Kheirona.
Strona internetowa: www.klubfilmowy.pl.

Gdynia Główna Osobista

28 czerwca o godz. 17.30 i 20.00 w Teatrze Miejskim wystąpi Kabaret Hrabi
z programem „Gdy Powiesz Tak”.
Wystąpią: Joanna Kołaczkowska,
Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz

Pietsch.
Bilety: 80 zł do kupienia na www.biletyna.
pl oraz w kasie teatru.
Link do wydarzenia: https://web.facebook.
com/events/1081055061959751/

Dariusz Zabrocki będzie gościem najbliższej (17.06) Gdyni Głównej Osobistej.
Na audycję w Radiu Gdańsk – jak co
piątek o 11.00 – zaprasza Piotr Jacoń,
gdynianin i dziennikarz TVN24.

Centrum Kultury zaprasza:
– 17 i 18 czerwca o godz. 19.00 na
spektakl „Umowa o arcydzieło” w reż.
Magdaleny Bochan-Jachimek. Tekst spod
pióra Szymona Jachimka, zrealizowany
przez Magdalenę Bochan-Jachimek i grupę „W Kaczych Butach”.
Bilety: 20 zł.

– 22 czerwca o godz. 19.00 na pokaz warsztatowy grupy podstawowej
„W Kaczych Butach”. Wystąpią: Jolanta
Boniecka, Sebastian Dobbek, Rita Gorbaczuk-Kujawa, Ewa Gobis, Katarzyna
Lenda-Krause, Monika Kalka, Agnieszka
Moździerz. Wstęp wolny.
– 26 czerwca o godz. 17.00 na spektakl

„W małym dworku” w reż. Tomasza Podsiadłego w wykonaniu Sceny 138.
Bilety: 20 zł.
Centrum Kultury (ul. Łowicka 51), kasa
biletowa tel. 58 622 63 30, 667 022 652
czynna pon.-pt. 11.00-16.30, wt. 11.00-19.00
i zawsze na godzinę przed spektaklem.
Więcej informacji na: www.ckgdynia.pl

Centrum Kultury zaprasza

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF
Siedem prezentowanych przedpremierowo filmów z całego świata obejmuje
przegląd „Wiosna filmów” w Kinie Studyjnym Gdyńskiego Centrum Filmowego.
Seanse codziennie do 23 czerwca.
Repertuar:
Sala Warszawa
Piątek, 17 czerwca
Bóg w Krakowie – 16.10
W spirali – pokaz premierowy z udziałem
twórców – 19.00
Niedziela, 19 czerwca
Nienasyceni – 10.00, 20.10
Były sobie człowieki – 12.30
W spirali – 14.30
Bóg w Krakowie – 16.10
Zanim się pojawiłeś – 18.00
Poniedziałek-czwartek, 20-23 czerwca
W spirali – 14.30
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Bóg w Krakowie – 16.10
Zanim się pojawiłeś – 18.00
Nienasyceni – 20.10
Sale Goplana i Morskie Oko
Piątek, 17 czerwca
Poniedziałek-czwartek, 20-23 czerwca
Wojna – 14.50
Ojciec – 15.20 (oprócz czwartku)
Skarb – 16.50
Frankofonia – 17.10
W spirali – 18.50
Baby Bump – 19.00
Dzień Bastylii – 20.50
Sobota-niedziela, 18-19 czerwca
Dzień Bastylii – 10.40, 20.50
Jak uratować mamę – 11.00
Skarb – 12.50
Zanim się pojawiłeś – 13.10
Wojna – 14.50

Ojciec – 15.20
Skarb – 16.50
Frankofonia – 17.10
W spirali – 18.50
Baby Bump – 19.00
Przegląd „Wiosna filmów” – seanse
o godz. 20.30:
17 czerwca – Subtelność (Francja)
18 czerwca – Wszyscy albo nikt (Francja)
19 czerwca – Chevalier (Grecja)
20 czerwca – Fuocoammare. Ogień na
morzu (Włochy)
21 czerwca – Kwiat wiśni i czerwona
fasola (Japonia)
22 czerwca – Dobra żona (Serbia)
23 czerwca – Fair play (Czechy)
Repertuar i bilety dostępne są na stronie
www.gcf.org.pl. Więcej informacji pod numerem 58 712 46 14.
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STRONA SENIORA

Finał projektu „Pokaż się Seniorze!”
Wraz z końcem roku w Muzeum
Miasta Gdyni z wielką pompą
zamyka cieszący się ogromną
popularnością projekt „Pokaż się
Seniorze!”
20 listopada w godz. 12.0017.00 odbędzie się wystawa „Seniorzy: Inspiracje” w ramach projektu
„Pokaż się Seniorze!”, która zapre-

zentuje pasje starszych mieszkańców Gdyni.
Ekspozycji będą towarzyszyć
warsztaty edukacyjne, a także ciekawe spotkania.
Wstęp na wystawę, warsztaty i
spotkania, odbywające się we foyer
Muzeum Miasta Gdyni, jest wolny.
Na koniec cyklu „Pokaż się Se-

niorze!” Muzeum Miasta Gdyni
zachęca do udziału w wyjątkowym,
tanecznym spotkaniu w atmosferze
lat 20. XX w.
Specjalne wejściówki, umożliwiające wstęp wolny na to spotkanie
są do pobrania w Muzeum Miasta
Gdyni, Centrum Aktywności Seniora
i siedzibie Fundacji Fly.

Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (ul. Świętojańska 5-7)
przyjmuje zapisy na pobyty sanatoryjne (w tym świąteczne i noworoczne) w Jastrzębiej Górze oraz
Darłowie-Darłówku.
Informacje i zapisy w biurze związku: pon. 11.00-15.00, wtorek-czwartek 9.00-13.00; tel. 58 621 84 25.
***
YMCA Gdynia zaprasza do OW
„Zakopiec” w Zakopanem, Sanatorium Kolejowego „Turkus” i Sanato-

rium Polex Łazienki II w Ciechocinku
oraz „Przy tężni” w Inowrocławiu
oraz na jednodniowe wycieczki:
– 19.11 – Warmia (Gietrzwałd
-Olsztyn-Karczma Warmińska);
– 3.12 – Toruń (Zabytki i Pierniki).
Kontakt tel. 505 620 917 (Lech
Snopkowski).
***
Centrum Medyczne Synexus (ul.
Władysława IV 59) zaprasza na bezpłatne badania dla osób, po 40. roku
życia, które chorują na cukrzycę:

lipidogram, morfologia, kreatynina,
glukoza, hemoglobina glikowana.
Rejestracja pod nr. tel. 58 731 21
53 lub w siedzibie.
***
Fitness dla Pań „Marilyn” zaprasza na odpłatne zajęcia dla seniorek: zdrowy kręgosłup, stretching,
pilates.
Zajęcia odbywają się przy ul.
Słupeckiej 45 w dni powszednie w
godz. 13.30-14.30. Zapisy w klubie
lub telefonicznie 58 711 24 65.

Klub Seniora Chylonia (ul. Wawrzyniaka 4) zaprasza na bezpłatne
zajęcia „Batik” w poniedziałki w
godz.10.00-12.30. Prowadząca:
Elżbieta Bogacka. Szczegóły: 58
625 75 77, 696 874 608.
***
Klub Marynarki Wojennej zaprasza na turnieje szachowe.
Mistrzostwa Marynarki Wojennej
Seniorów odbędą się w dniach 2627 listopada w godz. 10.00–15.00.
Prawo uczestnictwa mają żołnierze, pracownicy cywilni wojska,
członkowie rodzin wojskowych i
członkowie WKS „Flota”. Zgłoszenia
do 24 listopada, mailowo: b.kepa@
ron.mil.pl lub m.galezowski@ron.
mil.pl, a także w Klubie MW.
***
Gdyńska Akademia Srebrnego
Wieku zaprasza na wykłady z historii języka polskiego (Barbara
Giętkowska oraz „Odmładzającą
Relaksację dla Seniorów” (Sylwia
Weiss). Zapisy w siedzibie (ul. Żeromskiego 26) w godz. 9.00-14.00.

Szczegóły na www.seniorzy.ymca.pl
oraz pod nr. tel. 58 620 31 15.
***
Fundacja Fly (ul. Świętojańska
36/2) prowadzi zapisy na zajęcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Fundacji FLY. Fundacja zaprasza
również na bal andrzejkowy pod
hasłem „Lata 20.” 25 listopada
w godz. 16.00-21.00. Mile widziane
przebrania.
Projekt współfinansowany z budżetu miasta oraz MRPiPS (Program
ASOS 2014-2020). Zapisy w biurze
Fundacji Fly w dni robocze od 9.00
do 19.00 lub telefonicznie 693 996
088, 517 383 828.
***
YMCA Gdynia zaprasza 30 listopada o godz. 14.00 (sala 18, I
piętro) na prezentację multimedialną
„Esperanto. Najłatwiejszy neutralny
międzynarodowy język przyjaźni
i przyszłości” (prowadzący: Kazimierz Krzyżak).
***
Uniwersytet Trzeciego wieku przy

Fundacji FLY i Kaszubskie Forum
Kultury zapraszają w środy o godz.
11.00 na cykl wykładów „Historia
Pomorza i Kaszub” (dr Tomasz
Rembalski). Zapisy i szczegółowe
informacje w Fundacji Fly (ul. Świętojańska 36/2) lub telefonicznie 693
996 088, 517 383 828.
***
„YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego
26) zaprasza 19 listopada w godz.
11.00-15.00 na otwarte warsztaty
kulinarne „Z Babcinej kuchni”. W
programie m.in. wspólne pieczenie
chleba, wyrób masła i żółtego sera”.
***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 36/2) zaprasza na warsztaty
ikonograficzne (pisania ikon) pod
kierunkiem Anny Makać, ikonopisarki. Warsztaty organizowane
są w ramach projektu „UTW przy
Fundacji FLY” współfinansowanego
przez MRPIPS (ASOS 2014-2020).
Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Fundacji
Fly.

Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (ul. Świętojańska 5-7)
informuje, że 30 listopada w godz.
15.00-22.00 w hotelu Adria zostanie
zorganizowana zabawa andrzejkowa. Dojazd – autobus R i 173.
Informacje i zapisy tel 58 621 84 25.
Informacje i zapisy w biurze związku:

pon. 11.00-15.00, wtorek-czwartek
9.00-13.00; tel. 58 621 84 25.
***
YMCA Gdynia zaprasza 25 listopada na bal andrzejkowy w Restauracji Tequila oraz na bal sylwestrowy.
Bilety do nabycia w kasie YMCA (ul.
Żeromskiego 26). Informacje pod nr.

tel. 58 620 31 15. Zapisy i wpłaty
w sekretariacie w dni powszednie
w godz. 9.00-14.00.
***
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego
26) zaprasza osoby zainteresowane
występami na scenie w każdą środę
w godz. 16.00-18.00.

Aktywności, podróże i rehabilitacja

Warsztaty i wykłady

Rozrywka i integracja
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„Od drzwi do drzwi”

Warsztaty w „Ciuciubabce”
Szkoła rodzenia „Zaufaj Położnej” zaprasza przyszłych rodziców do kawiarni
„Ciuciubabka Cafe” (al. Marsz. Piłsudskiego 30) na warsztaty prowadzone
przez położną Annę Bulczak pt.: „Poród
bez tajemnic”.
W poniedziałek 28 listopada od godz.
13.30 uczestnicy spotkania będą mieli

między innymi możliwość przygotowania
planu porodu oraz nauki prawidłowego
oddychania.
Dodatkowo odbędzie się wykład z przedstawicielem Banku Komórek Macierzystych.
Wstęp bezpłatny, jednak obowiązują
zapisy mailowe na adres: bulczakanna@
zaufajpoloznej.pl.

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

NZOZ Śródmieście Sp. z o. o. zaprasza
26 listopada w godz. 8.00-12.00 na bezpłatne badania profilaktyczne mające na celu
wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego
u mężczyzn w wieku 50-70 lat – mieszkańców Gdyni
- wywiad i badanie lekarskie (per rectum)
- badanie laboratoryjne PSA
Zapisy w rejestracji przychodni w Gdyni
przy ul. Żwirki i Wigury 14 lub 58 743 17 20.
***
Szpitale Wojewódzkie (ul. Powstania
Styczniowego 1) zapraszają gdynianki
w wieku 40-49 lat na bezpłatne badania
mammograficzne.
Rejestracja czynna w godz. 8.00-13.00.
Tel. 58 72 60 428.
***
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
„Śródmieście” Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej
44) oferuje bezpłatny program profilaktyczny
z zakresu mammografii dla pań urodzonych
w latach 1947-1966.
Rejestracja tel. 58 781 18 29 lub osobista
w dni powszednie w godz. 7.30-17.30.
***
„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.
***
Gabinet okulistyczny B. Grzybowska-Pisińska (ul. Legionów 67) zaprasza
pacjentów, mieszkańców Gdyni w wieku 4555 lat na bezpłatne profilaktyczne badania
w zakresie wczesnego wykrywania jaskry
finansowane ze środków miasta.
Rejestracja telefoniczna w godz. 10.0016.00, tel. 502 115 725 lub osobiście w pok.
111 (ul. Legionów 67)
***

Med-Activ zaprasza na bezpłatną ocenę
postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Rejestracja telefoniczna w dni powszednie w
godz. 14.00-18.00 pod nr. tel. 58 664 44 00.
Strona internetowa: www.med-activ.pl.
***
Firma Mat-Słuch zaprasza na bezpłatne
badania słuchu w przychodni „U Źródła Marii”
(ul. Gabrieli Zapolskiej 1A) w środy 9.0013.00 i czwartki 14.00-18.00. Rejestracja
tel. 58 660 03 23, 608 045 554.
Nowy oddział mieści się w przychodni
NZOZ „Obłuże-Oksywie” (ul. Sucharskiego
2). Rejestracja tel. 608 045 554.
***
NZOZ „Oko” (ul. Śląska 35-37) zaprasza
mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania
profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób w wieku 45-55 lat.
Szczegóły pod nr. tel. 58 350 89 07, 58
352 00 58 lub: www.nzoz-oko.pl.
***
VIP-Med Rehabilitacja (ul. Armii Krajowej
38-42) zaprasza na bezpłatną diagnostykę
bólu kręgosłupa i chorób kręgosłupa.
Rejestracja tel. 537 439 325 w dni powszednie w godz. 9.00-17.00.
***
Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne badania
w kierunku diagnozy autyzmu i zespołu
Aspergera u dzieci w wieku 1,5-5 lat. Kontakt
tel. 667 098 077.
***
Centrum Zdrowia i Urody (ul. Chylońska
150) zaprasza dzieci i dorosłych na bezpłatne badanie stóp pozwalające na wczesne
wykrycie wad postawy i problemów podologicznych.
Rejestracja tel. 508 648 584 w godz.10.0017.00.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia

Lekarska SP ZOZ (ul. Pułaskiego 4) zaprasza do uczestniczenia w programach:
– „Profilaktyka raka szyjki macicy”; rejestracja osobista lub tel. 58 711 61 15 lub
711 60 00;
– „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego”;
rejestracja osobista w gabinecie RTG lub
tel. 711 60 42;
– „Wczesnego diagnozowania jaskry
u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia
schorzenia w wieku 45-55 lat”.
Rejestracja w rejestracji głównej lub tel.
58 711 60 00 w godz. 8.00-18.00 lub 665
267 101 (wtorek-piątek w godz. 7.30-14.00);
– „Badania profilaktyczne w zakresie
wykrywania choroby nowotworowej piersi
u kobiet w wieku 40-49 lat”.
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub
tel. 58 711 60 42.
– „Wykrywania raka dolnego odcinka
przewodu pokarmowego dla osób powyżej
45 roku życia”. Informacja i odbiór probówek
w dni powszednie w godz. 8.00-18.00. Kontakt tel. 58 711 60 34.
Placówka zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług stomatologicznych (w ramach
NFZ). Rejestracja tel. 58 711 61 10.
***
Centrum dietetyczne Naturhouse (pl.
Górnośląski 15) zaprasza na bezpłatne badania składu ciała oraz wstępne konsultacje
z dietetykiem.
Zapisy pod nr. tel. 58 621 11 03.
***
Gabinet okulistyczny w Przychodni
Obłuże II (ul. Sucharskiego 2) zaprasza
mieszkańców Gdyni w wieku 45 - 55 lat na
bezpłatne badania profilaktyczne mające na
celu wczesne wykrywanie jaskry.
Rejestracja osobista lub telefoniczna:
58 667 99 31; 58 667 99 32 w godzinach
8.00 - 17.30.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
(ul. Reja 2) zaprasza osoby w wieku 16-20
lat do udziału w nieodpłatnych spotkaniach
warsztatowych otwartej grupy psychoedukacyjnej. Szczegóły oraz zapisy: Magdalena
Świstun-Jeziorska (tel. 503 800 122),
Magdalena Jabrocka (tel. 502 156 113).
Spotkania będą odbywać się do grudnia.
***
Anonimowi Depresanci zapraszają na
spotkania w piątki o godz. 18.00 (ul. Św.
Mikołaja) i w niedziele o godz. 12.30 (ul.
Traugutta 9). Szczegóły: www.grupaadgdynia.strefa.pl.
***
Anonimowi Jedzenioholicy spotykają się
w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9).
W 1. czwartek miesiąca mityng otwarty.
***
Grupy Al-Anon spotykają się w środy
o godz. 18.00 na plebanii przy ul. Kcyńskiej
2, w piątki o godz. 17.30 w Klubie Abstynenta
(ul. Traugutta 9) oraz w czwartki o godz.
18.00 w salce kościelnej przy ul. Konwaliowej 13. Telefon zaufania: 660 072 022.

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta
9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie
osób chorych na schizofrenię prowadzone
przez zespół psychologów, psychiatrę,
pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni
powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620
81 70 wewn. 43 lub 36.
***
Centrum Pomocy Psychologicznej w Labiryncie (ul. Konwaliowa 10) zaprasza na
bezpłatne konsultacje psychologiczne.
Rejestracja tel. 507 621 115, lub e-mail
pomocwlabiryncie@wp.pl.
***
Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycznej Dorota Pruszyńska zaprasza osoby
z problemami uzależnień współwystępującymi z zaburzeniami psychicznymi oraz
członków rodzin z podwójną diagnozą. Rej.
w dni powszednie w godz. 12.00-18.00
w Klubie 123 (ul. Warszawska 42) u psychologa Sebastiana Ogiejko (tel. 797 993 618).
***
Gabinet psychologiczny Sukurs (ul.

Olimpijska 2/111) zaprasza na pierwsze nieodpłatne spotkanie terapeutyczne dla osób,
które nie są pewne, czy chcą rozpocząć terapię. Zapisy mailowo: info@annastankiewicz.
pl lub tel. 602 185 217.
Szczegóły na www.annastankiewicz.pl.
***
Fundacja „Między Słowami’ (ul. Traugutta
2) zaprasza na bezpłatne spotkania grupy
wsparcia dla opiekunów osób z afazją.
Harmonogram zajęć:
– 22 listopada: Co z tymi emocjami?
Radzenie sobie ze stresem – frustracja,
bezsilność, wyczerpanie,
– 8 grudnia: Zmiana w relacjach rodzinnych – zmiana ról, przejęcie obowiązków.
Spotkania o godz. 17.30 w siedzibie.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul.
Gen. Maczka 1) zaprasza 29 listopada
o godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wsparcia „Sami sobie”. Omawiane będą tematy
związane z opieką nad osobą z otępieniem
i chorobą Alzhaimera. Wstęp wolny.

Zdrowie
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Grycko niezwyciężony w PKO Grand Prix Gdyni 2016
Tomasz Grycko zwyciężył w Biegu
Niepodległości z PKO Bankiem Polskim,
który 11 listopada odbył się w Gdyni. Najszybszą kobietą była Aleksandra Lisowska. Przed startem blisko 6.000 tysięcy
biegaczy, wśród których nie zabrakło
prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka,
utworzyło największą żywą flagę narodową w północnej Polsce. Tegoroczne PKO
Grand Prix Gdyni finiszowało w radosnej
i patriotycznej atmosferze.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone na sportowo to już gdyńska tradycja.
Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim
jest 11 listopada jednym z najważniejszych
punktów dnia. W tym roku na starcie Biegu
Głównego oraz imprez towarzyszących stanęło 7318 zawodników (5432 w biegu na 10
kilometrów oraz 1886 w biegach młodzieżowych i marszach nordic walking).
Jako pierwszy na Skwerze Kościuszki
zameldował się Tomasz Grycko (29:52).
Tym samym biegacz z Władysławowa został
bezkonkurencyjnym zwycięzcą całego PKO
Grand Prix Gdyni 2016 – triumfował we
wszystkich czterech biegach. Drugie i trzecie

miejsce w Biegu Niepodległości z PKO Bankiem Polskim zajęli kolejno: Marek Kowalski
i Bartosz Kotłowski. Pierwsi dwaj biegacze
zameldowali się na analogicznych pozycjach
w „generalce”. Trzeci był Łukasz Gurfinkiel. Wśród kobiet 11 listopada triumfowała
Aleksandra Lisowska. Druga była Ewelina
Paprocka, a trzecia Kamila Pobłocka. Ta
druga zwyciężyła w klasyfikacji generalnej,
a za nią znalazły się Kamila Pobłocka i
Marta Łagownik.
Uczestnicy Biegu Niepodległości z PKO
Bankiem Polskim utworzyli największą żywą
flagę narodową w północnej Polsce. Wszystko za sprawą biegaczy, którzy wystartowali
w białych i czerwonych koszulkach. Dokładnie w takich samych trykotach o świcie, na
pięciokilometrową trasę, wybiegli stacjonujący w Afganistanie żołnierze. Na mecie
biegacze z 10. Brygady Logistycznej z Opola
otrzymali identyczne medale, jak ci, którzy
ukończyli bieg w Gdyni.
– To piękna akcja, dzięki której wzmacniamy niezwykle cenne, patriotyczne wartości.
Dzięki zaangażowaniu naszych dzielnych
żołnierzy, biało-czerwona flaga przekroczyła

granice i dotarła znad polskiego morza aż
do Afganistanu – zauważa prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek, który również wystartował w Biegu Głównym. – Cieszę się, że
mogliśmy wspólnie pobiec i jednocześnie
uczcić w ten sposób nasze święto narodowe – dodaje.
Bieg Niepodległości zwieńczył kolejną
edycję największego cyklu biegów ulicznych w kraju – PKO Grand Prix Gdyni,
który współtworzą również Bieg Urodzinowy,
Bieg Europejski i Nocny Bieg Świętojański.
Uczestnicy czterech biegów skompletowali
wyjątkową medalową układankę. W tym
roku przedstawia ona ulicę Świętojańską
w dwóch obliczach: tuż po powstaniu oraz
współcześnie.
Tegorocznemu cyklowi towarzyszyło
hasło: „Pokonaj siebie”, zachęcające do
przełamywania własnych barier.Wszyscy
uczestnicy PKO Grand Prix Gdyni mogli
wziąć udział w konkursie. Każdy, komu
udało się wystartować w przynajmniej trzech
biegach, wciąż jest w grze – wystarczy, że
odpowie na pytania, które znajdują się w
formularzu dostępnym w Profilu Zawodnika.

Sukcesy pływaków UKS 7 Gdynia
Zdrową rywalizacją i sportową atmosferą cieszyli się zawodnicy UKS 7 Gdynia,
którzy wzięli udział w zawodach z okazji
Święta Niepodległości w Słupsku.
Od samego rana walkę o medale rozpoczęli młodsi zawodnicy: Mikołaj Goś (I miejsce na 50 m stylem grzbietowym i II miejsce
na 100 m stylem zmiennym), Kuba Frączyk
(I miejsce na 50 m stylem grzbietowym, III
miejsce na 50 m stylem dowolnym), Oskar
Kaczor (I miejsce na 50 m stylem motylkowym i I miejsce na 50 m stylem dowolnym),
Szczepan Kochański (II miejsce na 50 m
stylem klasycznym), Ignacy Ołownia (I miej-

sce na 50 m stylem klasycznym i I miejsce
na 100 m stylem zmiennym), Zuzia Olko
(III miejsce na 50 m stylem grzbietowym i III
miejsce na 50 m stylem dowolnym).
Po południu do rywalizacji dołączyli starsi
zawodnicy, którzy zaprezentowali równie
dobrą formę: Mateusz Gałązka (II miejsce
na 100 m stylem klasycznym), Wiktoria
Janczarska (II miejsce na 100 m stylem
grzbietowym i II miejsce na 100 m stylem klasycznym), Nadia Jastrząbek (I miejsce na
100 m stylem dowolnym i II miejsce na 100
m stylem zmiennym), Hanna Kazimierczak
(III miejsce na 100 m stylem dowolnym),

Tymoteusz Kwiatkowski (II miejsce na
100 m stylem dowolny i II miejsce na 100 m
stylem grzbietowym) i Tomasz Neumann
(III miejsce na 100 m stylem grzbietowym).
W zawodach wystartowali również: Dominik Carstens, Mikołaj Matofij, Miłosz
Szczepanowski, Aleksandra Gacka, Maja
Kwiatkowska, Oliwia Pawelec, Marcelina
Siedlewska i Lilianna Żochowska.
Gratulujemy!
Wszystkie wyniki:
https://www.swimrankings.net/index.
php?page=meetDetail&meetId=597602&clubId=86530.

Akademia Piłkarska KP Gdynia ogłasza
zapisy do drużyn piłki nożnej chłopców z
roczników 2002-2010. Kontakt tel. 608 845
235 lub mailowy: akademiakpg@gmail.com.
Szczegóły: www.akademiakpg.pl.
***
Mirosław Zimny prowadzi zapisy do
piłkarskich grup treningowych dla chłopców
z roczników 2005-2011. Zajęcia odbywają
się w hali lekkoatletycznej GCS (ul. Olimpijska). Kontakt tel. 501 643 089 oraz mailowy:
claudio33@wp.pl.
***
Dojo Gdynia oraz Fitness Club 27 (ul.
Słowackiego 53) zapraszają do początkującej sekcji karate oraz na fitness. Zajęcia
prowadzą Teresa i Zdzisław Niedźwiedź.
Kontakt osobisty lub tel. 609 265 478. Szczegóły: www.kyokushin-gdynia.com.pl.
***
Małgorzata Cudziło zaprasza na gimnastykę usprawniającą tai-chi. Zapisy: tel.
514 669 234.
***
Klub Sportowy Bombardier Gdynia zaprasza na jesienną rekrutację do sekcji boksu.
Zajęcia odbywają się w hali UKS Galeon
(ul. Morska 89-91). Szczegóły na: www.
boksgdynia.pl lub pod nr. tel. 608 047 362.
***
Akademia Piłkarska Gdynia prowadzi
zapisy chłopców urodzonych w latach 20092011 do sekcji piłki nożnej. Treningi odbywają się w soboty o godz. 8.00 i w niedziele
o godz. 17.00, w hali lekkoatletycznej lub na
boisku przy ul. Olimpijskiej.
Informacje i zapisy: Mirosław Zimny

tel. 501 643 089 oraz mailowo: claudio33@
wp.pl.
***
Pomorski Klub Karate Kyokushin ogłasza
zapisy na zajęcia Karate Kyokushin dla dzieci od 5. roku życia. Treningi będą odbywać
się w ZS nr 6 (ul. Wrocławska 52). Szczegóły: Michał Marcinkowski (tel. 501 267 878)
i www.kyokushin.pomorskie.pl.
***
Karate Klub Gdynia (ul. Witomińska 10)
zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i osoby
dorosłe na treningi (grupy o różnym stopniu
zaawansowania).
Szczegóły: www.karateklubgdynia.pl i
na Fb.
***
Klub Sportowy „Maximus” prowadzi
zapisy do gdyńskiej sekcji kick-boxingu
w ognisku YMCA (ul. Żeromskiego 26).
Więcej informacji: www.ksmaximus.pl lub
tel. 501 191 908.
***
KP Iskra Gdynia prowadzi zapisy chłopców z roczników 2000-2006 do drużyn piłkarskich (w tym drużyn ligowych PZPN) oraz
z roczników 2007-2010 do szkółki piłkarskiej
„Bambini”. Kontakt tel. 668 32 23 74 lub
501 165 450. Harmonogram zapisów oraz
szczegóły na www.iskragdynia.futbolowo.pl.
***
UKS Opty Gdynia zaprasza dzieci od lat
5 do udziału w zajęciach judo w budynku
NZOZ (ul. Chwarznieńska 136). Więcej
informacji i zapisy tel. 792 808 611.
***
Szkółka Piłkarska Frajda Gdynia zapra-

sza dziewczynki i chłopców z klas 0-III na
zajęcia w szkółce piłkarskiej. Kontakt tel. 530
338 331 lub mailowy: przyborinho@wp.pl.
Szczegóły: www.frajdagdynia.pl.
***
SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska
zaprasza zawodników urodzonych w latach
2003-2011 na treningi piłki nożnej. Więcej
informacji udzielą trenerzy: Szymon Lachowicz (tel. 508 879 568, rocznik 2003),
Bartosz Lewandowski (tel. 667 230 390,
rocznik 2004), Paweł Piper (tel. 503 450
967, rocznik 2005), Rafał Oleksiak (tel. 508
199 452, rocznik 2006), Bartosz Kultys (tel.
509 973 677, rocznik 2007), Bartosz Mierzejwski (tel. 606 106 759, rocznik 2008)
i Paweł Piper (tel. 503 450 967, rocznik
2009-11).
Szczegóły na www.baltykgdynia.pl.
***
Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe. Kontakt do poszczególnych sekcji: judo
– Adam Poździk (tel. 502 458 413), lekka
atletyka – Jerzy Słowikowski (tel. 609 562
337), doskonalenie pływania – Olek Steciuk
(tel. 513 161 789), podnoszenie ciężarów i
sporty siłowe – Stanisław Suprynowicz (tel.
693 059 599), szachy – Jędrzej Długosz
(tel. 621 262 012) oraz Lilianna Olechnicka
(tel. 509 019 308), strzelectwo sportowe –
Jolanta Samulewicz (tel. 508 237 458),
tenis ziemny – Arkadiusz Sobieraj (tel.
694 194 903).
Kontakt: Wojskowy Klub Sportowy „Flota”
Gdynia (ul. Śmidowicza 69), e-mail: info@
wksflota.com.pl, tel. 26 126 20 12.

Zapisy sportowe
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Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
W ramach Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni czekają nas tego lata jeszcze
2 ważne imprezy. Pierwszą z nich jest Kulinarna Świętojańska, drugą – coroczny
Konkurs na Gdyński Przysmak.
Zwieńczeniem smakowitego gdyńskiego
lata będzie wrześniowy Weekend Kulinarny.
20 sierpnia w godz. 12.00-17.00 odbędzie się wydarzenie pod nazwą Kulinarna
Świętojańska. To festiwal w duchu street
food – promujący popularny nurt miejski
w Europie i na świecie, integrujący ludzi
o podobnych pasjach i zainteresowaniach
z Polski i Europy. Jego oś stanowi jedna
z najbardziej znanych ulic handlowo-usługowych w Polsce, silnie kojarzona z samą
Gdynią. Jest to również pierwsza tego typu
impreza w Polsce, której idea dodatkowo
podkreśla i promuje pierwszy w Polsce
miejski Szlak Kulinarny Centrum Gdyni.

Podczas wydarzenia na ulicy Świętojańskiej wystawią się lokale i restauracje z
ulicy Świętojańskiej i ze Szlaku Kulinarnego
Centrum Gdyni, nie zabraknie też stoisk z
lokalnymi produktami. Łącznie stanie tam
niemal 40 stoisk o profilu kulinarnym.
W trakcie wydarzenia poza główną
atrakcją, jaką będzie przede wszystkim
wyśmienite jedzenie, odbywać się będą
pokazy gotowania na żywo w wykonaniu
najlepszych gdyńskich szefów kuchni. Po
osiemdziesięciu latach reaktywowany zostanie „Bieg kelnerów” – jedyny w swoim
rodzaju wyścig, który odbywał się w Gdyni
w latach trzydziestych XX wieku. Bieg odbędzie się w dwóch edycjach profesjonalnej i
amatorskiej.
Uwaga: 20 sierpnia ul. Świętojańska
będzie zamknięta na odcinku: Wybickiego- Żwirki i Wigury.

Aby ułatwić osobom niedosłyszącym
oraz niesłyszącym porozumiewanie się z
kasjerką sklepu muzealnego w Muzeum
Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1), zainstalowany został system
„Migam”.
Pozwala on na tłumaczenie on-line z

języka migowego na polski (dla osób słyszących). Osoba niedosłysząca rozmawia z
tłumaczem patrząc na ekran tabletu i będąc
przez tłumacza widziana dzięki kamerze.
Tłumaczenie otrzymuje kasjerka przez słuchawki. W taki sam system wyposażona jest
również kasa przy ORP „Błyskawica”.

System „Migam” w Muzeum Marynarki Wojennej

We wrześniu nowa sala gimnastyczna dla VI LO
Dla uczniów VI LO dbanie o kondycję
fizyczną będzie prawdziwą przyjemnością. Od nowego roku szkolnego będą
trenowali w nowoczesnej hali sportowej.
Inwestycja objęła budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę sieci
ciepłowniczej. W nowym obiekcie 1 września
odbędzie się uroczysta, miejska inauguracja
roku szkolnego 2016/2017.
Wykonawcą jest firma Budrem-Rybak z
Luzina. W sierpniu planowany jest odbiór
końcowy wszystkich prac. Budynek sali gim-

nastycznej ma ponad 3 700 m2 powierzchni.
W ramach inwestycji przeprowadzono także
przebudowę istniejącego budynku szkoły.
Koszt inwestycji wyniósł 7.178.990,73 zł.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych na terenie VI
LO, która ma gotowa być do końca wakacji.
Koszt opracowania to 44. 280,00 zł brutto.
Przypomnijmy, że VI Liceum Ogólnokształcące to placówka z wieloletnią tradycją
i pasmem sukcesów na koncie.
Aktualnie w placówce uczy się 540 osób
w 17 klasach.

Centrum Nauki Experyment zaprasza
na weekendowe atrakcje wakacyjne.
W ramach kolejnej odsłony wydarzenia
Bezpieczny Experyment w sobotę 13
sierpnia w godz. 12.00-16.00 wystawę
odwiedzą leśnicy z Nadleśnictwa Gdańsk,
którzy opowiedzą o prawidłowym zachowaniu w lesie, problemach związanych z samochodami i quadami, poruszającymi się na
leśnych drogach oraz o niebezpieczeństwie

zaprószenia ognia.
W dniach 20-21 sierpnia w godz. 10.0014.00 odbędzie się spotkanie z zastępem
Straży Pożarnej, podczas którego nie zabraknie wozu gaśniczego, specjalistycznego
sprzętu, pokazów, porad oraz specjalnie
przygotowanych gier.
Wszystkie wystawy czasowe oraz aktywności w cenie wstępu do Centrum Nauki
Experyment.

Leśnicy i strażacy w Experymencie

Bezpieczne Strefy Dzieci na gdyńskiej plaży
W najbliższy weekend na terenie plaży
Gdynia Śródmieście rusza pilotażowy
projekt Bezpiecznych Stref Dzieci pod
nazwą Chilaby – innowacyjne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo dzieci
przebywających na plaży.
Każdy rodzic lub opiekun, wchodząc na
teren plaży, będzie mógł wypożyczyć elektroniczne opaski (po jednej dla siebie i dla
każdego dziecka). Na terenie wyznaczonej
Bezpiecznej Strefy system Chilaby sprawdzi,
w jakim sektorze strefy znajdują się opaski.
Za pomocą serwisu www.chilaby.com lub
w specjalnych Punktach Obsługi Strefy

będzie można od 13 sierpnia na bieżąco
sprawdzać położenie dzieci wyposażonych
w opaski. System może okazać się pomocny
w sytuacji straceniu dziecka z oczu, co na
gdyńskiej plaży niestety się zdarza.
Rozwiązanie przygotowała firma Yoberi
z PPNT. Projekt realizowany jest w ramach programu Gdynia Rodzinna, a jego
sponsorem jest firma Polkomtel – operator
telefonu ratunkowego nad wodą 601 100
100. – Cieszymy się, że projekt startuje
w Gdyni. – mówi pełnomocnik ds. rodziny
Beata Szadziul. Organizatorzy zapraszają
do testowania systemu do 20 sierpnia.

Masz oko do Gdyni? Weź udział w konkursie
W miesiącach wakacyjnych Biuro
Rady Miasta Gdyni organizuje konkurs
fotograficzny „Gdyńskie Impresje Komórkowe”.
Zdjęcia wykonane telefonem na terenie
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Gdyni można zgłaszać poprzez stronę internetową www.gdynia.pl/90lat lub konkurs.
tsf.edu.pl do 31 sierpnia.
Jury przyzna Grand Prix oraz pierwsze
miejsca dla każdej kategorii tematycznej.

Ruszył najważniejszy coroczny konkurs
Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni - Konkurs na Gdyński Przysmak- Gdyński Chleb.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
15.08.2016.
5 jego uczestników zaprezentuje swój
pomysł 3 września, podczas wydarzenia
Weekend Kulinarny. Uczestnicy Weekendu
Kulinarnego wybiorą najlepszy przepis drogą
głosowania. Aby wziąć udział w konkursie,
należy przesłać autorski przepis wraz ze
zdjęciem drogą elektroniczną na adres:
projekty@arg.gdynia.pl lub do siedziby biura
projektów Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
przy placu Grunwaldzkim 2/1.
Ogłoszenie listy laureatów odbędzie się w
niedzielę 4 września na placu Grunwaldzkim
w Gdyni podczas 2. dnia Weekendu Kulinarnego, oraz na stronie Konkursu www.
kulinarnagdynia.pl.

„Przystań książki”

Gry, zabawy i warsztaty, ale przede
wszystkim książki. W tym roku w ramach
programu „Aktywne lato” organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu
gdyńska biblioteka zaprasza na „Przystań
książki”.
„Przystań książki” to letnia czytelnia bookcrossingu, która dostępna jest w lipcu i
sierpniu w dni robocze w godz. 10.00-16.00
na plaży w Śródmieściu (w pobliżu placu
zabaw).
Atrakcji na „Przystani książki” nie zabraknie. 12 sierpnia o godz. 17.00 Biblioteka
Gdynia rozbuja Plażę Miejską w Gdyni koncertem Galicia Folk Band (wejście na plażę
przy Restauracji Del Mar).
Wstęp wolny.
Przez całe wakacje trwa także akcja bookcrossingowa. Poza stanowiskiem na plaży,
jeszcze przez dwa tygodnie gdynianie mogą
skorzystać z czytelni na rowerze. Bibliorower
będzie poruszał się wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego z przyczepą pełną książek – każdy
chętny może wypożyczyć lub wymienić swój
ulubiony tytuł.

Funkcjonowanie
bibliotek w sierpniu

Okres wakacyjny wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu bibliotek miejskich.
Oprócz konwencjonalnej wizyty w filiach
można odwiedzić „Przystań książki”.
Zmiana godzin otwarcia:
– Biblioteka Działki Leśne (ul. Warszawska 3) jest czynna w godz. 11.30-18.00,
– Czytelnia Naukowa (ul. Bp. Dominika
17) jest czynna w godz. 10.00-18.00.
Zamknięte biblioteki: Biblioteka Kamienna
Góra (al. Piłsudskiego 18), Biblioteka Pustki
Cisowskie (ul. Chabrowa 43) i Wypożyczalnia Naukowa (ul. Świętojańska 141).
Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) będzie
nieczynna od 22 sierpnia.
Bibliotekarze uspokajają, iż terminy zwrotu książek zostaną automatycznie przedłużone do dat ponownego otwarcia bibliotek.
Więcej informacji:
www.mbpgdynia.pl.

Czas Gdyni

W piątek 12 sierpnia o godz. 18.15
w Telewizji Gdańsk będzie można obejrzeć kolejny odcinek „Czasu Gdyni”,
poświęcony Legendzie Morskiej Gdyni.
W programie opowieści kapitańskie, w
tym.m.in spotkanie z kapitanami transatlantyków.
Powtórka w sobotę o godz. 10.00.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

„Ratusz” nr 1 (Przetarg 2017, załącznik nr 6) – „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic
Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego
granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego, od północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej, od
wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej, od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.11.2016 r.
do 16.12.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia
InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.
gdynia.pl/plany.
Podstawa: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
oraz uchwała Rady Miasta Gdyni nr IX/165/11 z 22 czerwca 2011 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1.12.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
(ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia) wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę
i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2016 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo
w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy i wschodu – wzdłuż: północnej granicy dz. nr
80 obręb Redłowo-0025, północnej i wschodniej granicy dz. nr 98 obręb Redłowo-0025, północnych granic dz. nr 111 obręb Redłowo-0025 i dz. nr
112 obręb Redłowo-0025 i dalej do linii rozgraniczającej al. Zwycięstwa i w kierunku południowym wzdłuż tej linii, od południa i zachodu – wzdłuż
południowej linii rozgraniczającej ul. Krośnieńskiej, w rejonie GPZ skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku północno-wschodnim, dalej
biegnie równolegle, w odległości 0,7 m od zachodniej granicy dz. nr 82 obręb Redłowo-0025 i wzdłuż północnej granicy dz. nr 81 obręb Redłowo-0025
i zachodniej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.11.2016 r. do 16.12.2016 r., od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium
Zmian (ul. Świętojańska 30).
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza
Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Podstawa: art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/437/16 z 30 marca 2016 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 7.12.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016r. poz. 239 ze zm.),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo (ul. Małokacka 3A) w okresie 1.01.2017 r.-31.08.2021 r.
Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2016 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia lub w kancelarii przy ul. 10 Lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii
Urzędu Miasta Gdyni. Na kopercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu
Miasta Gdyni na powierzenie realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
Pełną treść ogłoszenie zamieszczono się w BIP Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Informacji udziela
Barbara Strzelczyńska, Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 515, tel. 58 668 84 82.

Prezydent Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze
przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nr nieruchomości położonej w Gdyni – 1/81
niewydzielona część działki nr 96 o powierzchni całkowitej 0.2074 ha, obręb nr 0021 Oksywie,
położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń znajdującej się na III piętrze
przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta
Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości
położonej w Gdyni, w obrębie Dąbrowa
przy ul. Skrzypowej 32, oznaczonej jako
działka nr 1205 o powierzchni 869 m2 objętej
KW nr GD1Y/00014062/1 prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do
sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr
5288/16/VII/P z 8.11.2016 r., wywieszony został na okres od 10.11.2016 r. do 1.12.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu
Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze
przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.
Swarzewskiej 11F – działka nr 3640 o pow.108 m2 obręb nr 0010 Chylonia, przeznaczonej do
wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

„Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym
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„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – „Ratusz”

nr 1 (Przetarg 2017, załącznik nr 6)

Dzień Dzikiej Fauny i Flory
Akwarium Gdyńskie i Izba Celna
w Gdyni zapraszają w sobotę 10 września
w godz. 10.00-14.00 na Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.
Jak się okazuje, nie wszystkie pamiątki
przywożone z zagranicznych wakacji trafiają
do naszego kraju legalnie. Wiele z nich to
elementy przyrody, a ich kupno przyczynia
się do niszczenia środowiska naturalnego.
By być bogatszym o tę wiedzę i uniknąć
problemów, warto 10 września zajrzeć do
Akwarium Gdyńskiego (al. Jana Pawła II 1).

Prawie 60 tysięcy zwierząt i roślin jest
wpisanych do czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem, a ponad połowa jest
objęta prawem zabraniającym przewożenia
ich pomiędzy krajami. Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami
i zagrożonymi wyginięciem roślinami, zwaną
w skrócie Konwencją Waszyngtońską lub
CITES, podpisały 182 kraje, w tym Polska.
W programie sobotniego wydarzenia spotkania z pracownikami Izby Celnej, wystawa,
prezentacje i warsztaty.

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci
i młodzież wracają do szkół. Gdyńscy
strażnicy miejscy wzięli pod lupę infrastrukturę przyszkolną. Równocześnie do
ekopatrolu dołączyli najmłodsi znawcy
Gdyni i jej tajemnic.
W okresie poprzedzającym powrót dzieci do szkół funkcjonariusze skontrolowali
czterdzieści gdyńskich szkół i przedszkoli,
sprawdzając m.in. widoczność, oznakowanie przejść dla pieszych, stan chodników,
ogrodzeń, barierek i innych zabezpieczeń.
W najbliższych tygodniach będą szczególnie często kontrolować okolice szkół

i przedszkoli, aby nie dopuścić do parkowania na chodnikach i pojawią się w miejscach
przejść dla pieszych. Operatorzy miejskiego
monitoringu wszelkie uwagi natychmiast
przekażą patrolom w terenie, by zapobiec
jakimkolwiek zagrożeniom.
U schyłku wakacji do gdyńskich strażników dołączyli najmłodsi – zwycięzcy konkursu wiedzy o Gdyni. Jedną z nagród dla
znawców naszego miasta był dzień z ekopatrolem. Każdy z uczestników otrzymał
również pamiątkowe książki od gdyńskich
leśników, legitymacje ekostrażników z pamiątkowym ryngrafem i koszulki.

Komisja Turystyki Kajakowej OM
PTTK w Gdyni organizuje w dniach 14-18
września „VI Pomorski Spływ Kajakowy
rzeką Wierzycą” na trasie Pogódki-Pelplin
zakończony na „Jarmarku Cystersów”.

Zebranie chętnych do udziału w spływie
odbędzie się 12 września (poniedziałek) o
godz. 16.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 29/31). Bliższe
informacje pod tel. 504 125 029.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na wydarzenia organizowane w filiach
w całym mieście.
12 września o godz. 17.00 Biblioteka
Śródmieście (ul. Żeromskiego 36) zaprasza dorosłych na „Dzierganie sercem”
– warsztaty artystyczne z szydełkowania
i robienia na drutach, prowadzone przez
Fundację Nadaktywni. Efekty prac są prze-

kazywane w darach dla hospicjów i osób
potrzebujących.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Gdynia z pasją”. Zgłoszenia na
adres: konkurs@bibliotekagdynia.pl do 31
października 2016.
Szczegóły i regulamin na: www.bibliotekagdynia.pl.

Straż Miejska z najmłodszymi i dla najmłodszych

Spływ kajakowy z PTTK

Dzieje się w bibliotece – warsztaty i konkurs

Programy Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa
programy kierowane do osób zakwalifikowanych do profilu I lub II.
Do 16 września 2016 r. przyjmowane są
wnioski o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla młodzieży
NEET, a osoby powyżej 30. roku życia będą
mogły ubiegać się o dotacje w dniach 26-30
września.
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
od osób poniżej 30. roku życia posiadających ustalony przez urząd I lub II profil pomocy przyjmowane będą od osób należących
do tzw. młodzieży NEET (nie pracujących,
niekształcących się, nieszkolących się).
Osoby powyżej 30. roku życia będą

mogły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
ubiegać się o środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
Powinny być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II oraz należeć
co najmniej do jednej z grup: kobiety, osoby
powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale
bezrobotne (tj. bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy), osoby
o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym), osoby niepełnosprawne.
Dla obu grup wiekowych maksymalnie
ubiegać się można o kwotę 15.000 zł.

Bezpłatne działania realizowane przez
Fundację Gospodarczą w ramach projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów”
we wrześniu:
– poradnictwo zawodowe (redagowanie
CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),
– doradztwo biznesowe,
– doradztwo podatkowe,
– zdjęcia cyfrowe - transfer, katalogowanie
i archiwizacja: 6.09.2016, godz. 9.00-13.00,
– podstawowa edycja zdjęć cyfrowych:
9.09.2016, godz. 9.00-13.00,

– tworzenie modeli biznesowych z analizą
finansową: 12-13.09.2016, godz. 9.00-13.00,
– podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel:
14.09.2016, godz. 9.00-13.00,
Zainteresowani spotkaniem z doradcą
zawodowym, doradcą biznesowym oraz
badaniem predyspozycji zawodowych
proszeni są o wcześniejszy kontakt. Przy
zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają
osoby zgłaszające się osobiście do Fundacji
Gospodarczej (ul. Olimpijska 2). Kontakt tel.
pod nr. 58 622 20 52, 58 622 60 17.
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.
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Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju
Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
– 10 września w godz. 9.00-14.00 do
Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58
629 30 62) na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci w wieku
3-5 lat,
– 14 września w godz. 16.30-19.00 do
Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel.
58 620 01 44) na bezpłatne spotkanie dzieci
w wieku przedszkolnym (z rodzicami) ze
specjalistami (logopeda, psycholog, oligofrenopedagog).

Dni otwarte

9 września w godz. 10.30-15.00 odbędą
się obchody święta 43. Bazy Lotnictwa
Morskiego przy ul. Zielonej połączone
z dniem otwartym jednostki.
Główną atrakcją będzie dynamiczny
pokaz pilotażu na śmigłowcu pokładowym
SH-2G oraz symulowany pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu załogi śmigłowca W-3RM
Anakonda. Na płycie lotniska przygotowana
będzie także wystawa statyczna samolotów
i śmigłowców lotnictwa morskiego oraz
uzbrojenie i wyposażenie jednostki.
***
Trójmiejska Szkoła Fotografii zaprasza
10 września w godz. 10.00-18.00 na dzień
otwarty. W programie bezpłatne warsztaty:
m.in. „Orłowo w obiektywie otworkowym”,
„Makrofotografia wody (z elementami fotografii produktowej)” i wykłady. Na warsztaty
obowiązują zapisy drogą mailową na adres:
biuro@tsf.edu.pl.
Szczegóły: www.tsf.com.pl.
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej zaprasza 10 września w godz.
11.00-14.00 na dzień otwarty. Szczegóły
i kontakt: e-mail tppfgdynia@poczta.onet.pl
lub tel. 58 621 91 15 (w godz. 16.00- 18.30)
***
SI „Arka” zaprasza 11 września w godz.
8.30-17.30 na „Dzień Małego Arkowca”.
Wydarzenie adresowane jest do dzieci
w wieku 6-10 lat oraz do ich rodziców
i opiekunów. W programie zapisy, gry i zabawy oraz możliwość zdobycia voucherów
meczowych.
Szczegóły na: www.si-arka.gdynia.pl.

Zapisy sportowe

Pomorski Klub Karate Kyokushin
ogłasza zapisy na zajęcia Karate Kyokushin
dla dzieci od 5. roku życia. Treningi będą
odbywać się w ZS nr 6 (ul. Wrocławska 52).
Szczegóły: Michał Marcinkowski (tel.
501 267 878) i www.kyokushin.pomorskie.pl.
***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza dziewczynki od 5.
roku życia na bezpłatne zajęcia taneczne do
grupy „Małe Róże” oraz dziewczęta od 16.
roku życia do formacji tanecznej „Be4Art”.
Informacje i zapisy: Agnieszka Bzoma-Żebrowska (tel. 698 441 223).
***
Karate Klub Gdynia (ul. Witomińska
10) przyjmuje zapisy do grupy początkującej
dzieci i młodzieży. Kontakt: Jarosław Domrazek (tel. 601 655 437).
Szczegóły: www.karateklubgdynia.pl.
***
Stowarzyszenie Checz Gdynia zaprasza dziewczęta (8-19 lat) na zajęcia piłki
nożnej w dwóch grupach treningowych (młodziczki oraz juniorki). Należy wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, numer telefonu, datę
urodzenia) na adres: biuro@checzgdynia.
com lub skontaktować się tel. 518 040 621.
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Wiadomości turystyczne
Karina i Marcin Stencel zapraszają
w piątek 18 listopada o godz. 17.00 na
kolejne spotkanie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych „Wyjdź w Świat”,
które poprowadzą Marzena i Krzysztof
Wystrachowie – autorzy bloga www.
wystraszeni.pl.
Opowiedzą o swojej 15-miesięcznej
podróży przez Amerykę Południową oraz
o projekcie w Parku Narodowym Madidi w
Boliwii pt. „W koronach drzew”, który wygrał
V edycję Memoriału im. Piotra Morawskiego
„Miej odwagę!”.
Spotkanie odbędzie się w Sali Morskiej
PPNT (al. Zwycięstwa 96/98, budynek II).
***
Rada ds. Młodzieży OM PTTK w związku z przypadającą 98. rocznicą powołania
Marynarki Wojennej RP zaprasza 22
listopada o godz. 16.00 do Gdyńskiego

Ważne telefony
Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3
Maja 27/31) na „Turniej wiedzy o Marynarce
Wojennej RP”.
Organizatorzy wskazują, aby dyrektorzy
szkół oddelegowali do udziału w zmaganiach po jednym uczniu z klas IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
***
Klub Krajoznawców „BLIZA” OM PTTK
w Gdyni zaprasza we wtorek 29 listopada
o godz. 17.00 na spotkanie krajoznawcze
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Temat spotkania dotyczyć będzie 110.
rocznicy powołania Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, obecnie PTTK i 90-lecia
uzyskania przez Gdynię praw miejskich.
Omówiony zostanie również program działań
krajoznawczych w Gdyni.

Filmy o Gdyni poszukiwane
Masz amatorskie filmy nakręcone
w Gdyni? Zgłoś się do Gdyńskiej Szkoły
Filmowej, w której powstanie film dokumentalny z okazji 90. urodzin miasta.
Jeszcze do połowy grudnia trwa zbiórka
prywatnych taśm, kaset wideo i nośników cyfrowych, na których uwieczniono
sceny z życia Gdyni na przestrzeni 90 lat.
Celem projektu „Gdynia, moje miasto” jest
realizacja montażowego filmu dokumentalnego, złożonego z ujęć nakręconych przez
mieszkańców i miłośników Gdyni w ciągu
90 lat jej historii. Poszukiwane są zdjęcia
nakręcone kamerami 8 i 16 mm, kamerach
wideo i kamerach cyfrowych, a także zare-

jestrowane telefonami komórkowymi oraz
aparatami fotograficznymi.
Materiały można przekazywać osobiście
albo przesyłać je pocztą lub kurierem. Reżyser filmu, Jerzy Rados, wybierze spośród
nich najbardziej interesujące fragmenty.
Oryginały wszystkich nośników wrócą do
swoich właścicieli, a ich autorzy zostaną
umieszczeni w napisach końcowych filmu.
Premiera filmu dokumentalnego „Gdynia,
moje miasto” odbędzie się w 2017 roku.
Honorowy patronat nad projektem sprawuje Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.
Kontakt: Gdyńska Szkoła Filmowa, tel. 58
712 22 77, e-mail: info@gsf.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert:
– samochodu osobowego Mercedes A 170 CDI. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa
wynosi 1500 zł, cena wywołania 750 zł. Otwarcie ofert nastąpi 28.11.2016 r. o godz. 10.00 w UM
Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112.
– samochodu osobowego Renault Espace. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi
1900 zł, cena wywołania 950 zł. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2016 r. o godz. 10.00 w UM Gdyni,
ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112.
– samochodu osobowego Renault Laguna. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi
1300 zł, cena wywołania 975 zł. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2016 r. o godz. 11.00 w UM Gdyni,
ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112.
Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy ogłoszeniowej Referatu Egzekucji Administracyjnej w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 58
668 21 45, 58 668 21 43, 58 668 21 42. Po umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem
szacunkowym z wyceny. Oferty należy składać do 25.11.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w pok. nr 112
lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Oferta
powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, a także cenę nie niższą
od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie
kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni
przy otwieraniu ofert. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu przetargu ofert. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Wydział Komunikacji
Społecznej i Informacji UM Gdynia, naczelnik Grażyna Pilarczyk. Redaguje zespół: Małgorzata Omachel - Kwidzińska, Sebastian Drausal, Dorota Patzer, Agnieszka Wołowicz, Paweł Jałoszewski, Barbara Betlejewska
i Karolina Szypelt. Kontakt: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. 58 668 81 26, 668 81 25, 668 81 06, fax 58
620 30 86, e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy jest dostarczany w każdy piątek do 160 punktów w Gdyni. Jest również
dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl/Ratusz
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie: www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną 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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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
Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego
„Podwójny Problem”....................................... 58 713 67 82
Centrum Informacji Turystycznej ................... 58 622 37 66
Informacja o sektach ...................................... 58 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)............... 605 462 431
Anonimowy Przyjaciel – Gdański (16.00 – 6.00) ................
192 88
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne............................... 58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”............................. 513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem
Gdyński Most Nadziei ........................................ 58 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni .............. 800 800 119,
........................................................................ 58 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk........... 58 75 12 500
Centrum Teleopieki .................... 58 625 12 11, 58 669 80 27
Teatr Muzyczny w Gdyni ................................. 58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni ....................................... 58 660 59 46
Centrum Kultury................................................ 58 664 73 77
Gdyńska Telefoniczna Poradnia J. Polskiego ...58 661 77 68
BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Sławomira Rybickiego............... 58 717 25 25
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej................ 58 661 16 06
Biuro poselskie Jarosława Sellina..................... 58 661 23 33
Biuro poselskie Janusza Śniadka....................... 58 661 31 72
Biuro poselskie Marcina Horały........................ 503 405 724
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro parlamentarne Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Polskie Stronnictwo Ludowe............................. 509 843 800
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72
Sojusz Lewicy Demokratycznej.........................58 783 01 89
Liga Polskich Rodzin.......................................... 697 509 800
Solidarna Polska................................................601 610 799
Prawica Rzeczypospolitej..................................536 234 211
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