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Zmarł Andrzej Wajda – Honorowy Obywatel Gdyni
Niespełna miesiąc temu na Festiwalu 

Filmowym w Gdyni pokazano „Powidoki” 
Andrzeja Wajdy, a samego reżysera okla-
skiwano podczas gali finałowej. Wybitny 
polski reżyser, artysta i człowiek kultury, 
Honorowy Obywatel Gdyni Andrzej Wajda 
zmarł w niedzielę, 9 października.

Gdynia, jak twierdził Artysta, była miej-
scem, w którym dokonały się przełomowe 
dla Jego życia wydarzenia. Pierwsze spo-
tkanie z naszym miastem, w końcu lat 50., 
to praca w Teatrze Wybrzeże, mającym 
wówczas swoją siedzibę przy ul. Bema, 
gdzie dziś znajduje się Teatr Miejski. Na za-
proszenie ówczesnego dyrektora Zygmunta 
Hubnera podjął się wyreżyserowania sztuki 
„Kapelusz pełen deszczu” ze Zbigniewem 
Cybulskim w roli głównej. 

Drugie spotkanie z Gdynią nastąpiło 
podczas kręcenia filmu „Człowiek z żelaza” 
we wrześniu 1981 roku. Powstała tu jedna 
z najważniejszych scen filmu – scena na 

torach. Reżyser spieszył się z realizacją 
filmu, który ukazał się na ekranach polskich 
kin jeszcze jesienią 1981 roku. Pojechał 
do Cannes i zdobył Grand Prix. Niebawem 
został ogłoszony stan wojenny...

Gdynia wreszcie to dla Andrzeja Wajdy 
od lat miejsce ważnych spotkań i konfrontacji 
artystycznych podczas Festiwalu Filmowego 
w Gdyni. Po raz ostatni odwiedził nasze mia-
sto we wrześniu tego roku. Jednym z najbar-
dziej oczekiwanych wydarzeń festiwalu był 
zamknięty pokaz Jego najnowszego obrazu 
„Powidoki”. To polski kandydat do Oscara. 
Podczas festiwalu odbył się także pokaz 
specjalny zrekonstruowanego cyfrowo filmu 
„Niewinni czarodzieje”. Film ten znalazł się 
pośród 24 obrazów w cyklu Martin Scorse-
se Presents: Masterpieces of Polish Cinema. 

Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 
roku w Suwałkach. Studiował malarstwo 
w ASP w Krakowie. Był absolwentem Wy-
działu Reżyserii PWSF w Łodzi. To ikona 

polskiego filmu, twórca wielu znakomitych 
dzieł, m.in. „Popiół i diament”, „Wesele”, 
„Ziemia obiecana”, „Panny z Wilka”, „Katyń”. 
W 2000 roku polski reżyser otrzymał Oscara. 
Miał też na swoim koncie prestiżową Złotą 
Palmę za film „Człowiek z żelaza”, a także 
nagrodę BAFTA, dwie Europejskie Nagrody 
Filmowe oraz Złote Lwy w Wenecji. 

Andrzej Wajda był laureatem najważ-
niejszego odznaczenia państwowego, czyli 
Orderu Orła Białego.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy ser-
decznego współczucia. 

W związku ze śmiercią reżysera, wyło-
żone zostały księgi kondolencyjne: jedna 
znajduje się w Urzędzie Miasta Gdyni 
przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
druga w Gdyńskim Centrum Filmowym 
(pl. Grunwaldzki 2). Wpisy można składać 
w godzinach otwarcia instytucji, do dnia 
pogrzebu, czyli środy 19 października. 
W mieście zawisły także flagi z kirem.

Marsz Różowej Wstążki
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, 

zaprasza w sobotę 15 października do 
udziału w „Marszu Różowej Wstążki”. 

Wydarzenie objął honorowym patro-
natem Prezydent Miasta Gdyni Wojciech 
Szczurek.

Początek o godz. 12.00 przy Teatrze 
Miejskim (ul. Bema 26). 

Zmiany w organizacji ruchu oraz w funk-
cjonowaniu komunikacji miejskiej na str. 3 
„Ratusza”.

Przedstawiciele europejskich rządów, 
samorządowcy, a także wybitni między-
narodowi eksperci, środowisko akade-
mickie oraz przedsiębiorcy spotkali się 
w Rydze, podczas konferencji „Konku-
rencyjność poprzez współpracę: Nowe 
rozwiązania strategiczne i zarządzania dla 
obszaru metropolitalnego Rygi”. 

O doświadczeniach Gdyni w budowaniu 
związków metropolitalnych, mówiła wicepre-
zydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Więcej na str. 3 „Ratusza”.

Rozmowy o metropolii
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77. rocznica wysiedleń 
gdynian – konferencja

W 77. rocznicę wysiedleń ludności 
cywilnej z Gdyni przez okupanta niemiec-
kiego w mieście odbywają się upamiętnia-
jące dramat mieszkańców uroczystości, 
które objął honorowym patronatem pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

Szereg wydarzeń zwieńczy we wtorek 18 
października VIII Sesja Popularnonaukowa 
w Teatrze Miejskim (ul. Bema 26). 

Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00. 
Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr. hab. 
Andrzej Gąsiorowski, mgr Elżbieta Grot, 
mgr Agnieszka Kłys, dr hab. Grzegorz Be-
rendt, ks. dr Mirosław Gawron, mgr Piotr 
Szubarczyk. 

Wydarzenie organizowane jest przez 
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych we 
współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej, sopockim oddziałem 
Państwowego Muzeum Stutthof i Zarządem 
Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nowe przedszkole na Dąbrowie od 1 września 2017 roku

Zarząd Cmentarzy Komunalnych in-
formuje, że w dniach 29.10-2.11.2016 r., 
w związku z organizacją Dnia Wszystkich 
Świętych i  przewidywanym wzmożonym 
ruchem pieszych, wprowadzony zostaje 
całkowity zakaz wjazdu samochodami na 
teren gdyńskich cmentarzy komunalnych 
(nie dotyczy pojazdów służb porządko-
wych i obsługi cmentarza).

Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) 
oraz niepełnosprawne będą mogły skorzy-
stać z wjazdów na gdyńskie cmentarze w 
dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 28 
października i po 3 listopada. Zezwolenia 
na roboty budowlane na gdyńskich cmenta-
rzach komunalnych będą wydawane do 21 

października.
Biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych 

przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. 
Rzemieślniczej w Kosakowie 31 paździer-
nika będą czynne dla interesantów w godz. 
8.00-16.00.

Na stronie internetowej www.zck.pl znaj-
duje się skrót do aplikacji Grobonet, umożli-
wiającej wyszukanie grobów osób zmarłych 
pochowanych na gdyńskich cmentarzach 
komunalnych.

W „Ratuszu” 1254 przekażemy Państwu 
informację o organizacji ruchu w okolicy 
gdyńskich cmentarzy, a także o funkcjono-
waniu komunikacji miejskiej w dniach 29 
października-2 listopada.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje

Laboratorium Innowacji Społecznych 
oraz Pomorski Park Naukowo-Techno-
logiczny w Gdyni zapraszają do udziału 
w drugiej edycji bezpłatnego projektu, 
którego celem jest wsparcie kobiet na 
rynku pracy – ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych podejmujących aktywność 
zawodową po przerwie. 

W programie, który trwać będzie od li-
stopada 2016 r.  do kwietnia 2017 r., udział 
może wziąć 15 osób. Przewidziano dla nich:

–  pięć indywidualnych sesji coachingo-
wych – indywidualne spotkania z coachem, 
które mają pobudzić refleksję nad kierun-
kiem rozwoju kariery zawodowej, skłonić 
uczestniczki do przyjrzenia się swoim kom-
petencjom, zasobom i możliwym działaniom. 
Każde spotkanie potrwa około godziny, 
terminy będą ustalane indywidualnie.

– osiem szkoleń grupowych – będą doty-
czyć umiejętności, które pozwolą lepiej funk-
cjonować na rynku pracy (przygotowywanie 
dokumentów aplikacyjnych, autoprezenta-
cja, radzenie sobie ze stresem itp.). Każde 

ze szkoleń potrwa około czterech godzin, 
odbywać się będzie w godzinach przed-
południowych, np. 10.00-14.00. W trakcie 
spotkań zapewniona zostanie opieka nad 
dziećmi uczestniczek. 

Aby wziąć udział w programie, do 23 
października należy wypełnić formularz 
rejestracyjny: on-line   https://goo.gl/forms/
Re1k05U8kLPbQAQZ2 lub osobiście w La-
boratorium Innowacji Społecznych (Pomor-
ski Park Naukowo-Technologiczny, budynek 
IV, u zbiegu ulicy Stryjskiej i al. Zwycięstwa) 
w dni powszednie w godz. 10.00-18.00. 
Z wybranymi osobami przeprowadzone 
zostaną rozmowy telefoniczne. Ogłoszenie 
wyników rekrutacji – do 3 listopada. 

Spotkanie organizacyjne dla uczestniczek 
odbędzie się w poniedziałek 7 listopada 
o godz. 10.00. W jego trakcie zostaną przed-
stawione terminy spotkań szkoleniowych. 

Pytania, informacje o projekcie: Magda-
lena Milewska, kontakt@magdalena-milew-
ska.pl, tel. 603 835 819.

Więcej na stronie www.ppnt.gdynia.pl.

Laboratorium i Park pomogą wrócić do pracy

Rodzice najmłodszych gdynian będą 
mieli powody do zadowolenia. Wice-
prezydent miasta ds. edukacji ogłosił 
właśnie, że 1 września 2017 roku zostanie 
otwarte nowe przedszkole na Dąbrowie. 
Przyjmie ono 96 przedszkolaków. To już 
drugie ogłoszenie tego typu w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni.

Nowe przedszkole swoją siedzibę będzie 
miało w południowo-zachodniej części mia-
sta, w budynku Zespołu Szkół nr 14 (ul. Na-
gietkowa 73), w którym mieści się zarówno 
Szkoła Podstawowa nr 47, jak i gimnazjum. 

W placówce na Dąbrowie powstanie 96 
nowych miejsc przedszkolnych. Dla bezpie-

czeństwa i komfortu wszystkich uczniów, 
najmłodsze dzieci będą korzystały z osob-
nego wejścia, a strefa przedszkola będzie 
odseparowana. 

Powstanie także dedykowany plac zabaw 
dla maluchów. W efekcie remontu z pięciu 
klas powstaną cztery sale przedszkolne i po-
mieszczenie do przygotowywania posiłków. 

– Korzystając z sąsiedztwa Zespołu Szkół 
nr 14, będziemy w stanie zoptymalizować 
koszty prowadzenia przedszkola m.in. dzięki 
wykorzystaniu wspólnej kuchni i nie mnoże-
nia etatów. Dobrym przykładem podobnego 
działania może być tutaj przedszkole na ulicy 
Staffa na Karwinach. Powstało ono przy Ze-

spole Szkół nr 10 i jest to w tej chwil jedno 
z najbardziej nowoczesnych przedszkoli w 
mieście. 

Synergia, która wytworzyła się pomiędzy 
szkołą podstawową a przedszkolem spraw-
dza się. Kadra pedagogiczna miesza się i 
wymienia się doświadczeniem. Myślę, że 
przedszkole, które powstanie przy Zespole 
Szkół nr 14 to będzie kolejny taki sukces 
– komentował na konferencji prasowej wi-
ceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz. 

Rekrutacja elektroniczna na nowy rok 
szkolny 2017/18 do wszystkich przedszko-
li  gdyńskich rozpocznie się 1 kwietnia 
2017 roku.

III edycja projektu 
„Gdyński BiznesMam”

Mają głowy pełne pomysłów, są kre-
atywne i gotowe na nowe wyzwania oraz 
są mamami chcącymi rozpocząć własny 
biznes. W środę 19 października rusza 
kolejna odsłona projektu „Gdyński Biz-
nesMam”, który ma pomóc kobietom 
wychowującym dzieci ukształtować i zre-
alizować plan na własną firmę.

Projekt „Gdyński BiznesMam” poświę-
cony jest mamom, które chcą wrócić na 
rynek pracy i rozpocząć własną działalność 
gospodarczą. Tak jak w poprzednich edy-
cjach przygotowano warsztaty ze skutecznej 
komunikacji, szukania klienta oraz pisania 
biznesplanu i warsztaty z technik niwelo-
wania stresu.

W ramach projektu przeprowadzonych 
zostanie dziewięć spotkań, prowadzonych 
między innymi przez: psychologów, trenerów 
i doradców biznesowych, doświadczonych 
menagerów sprzedaży czy wizażystkę.

Gdyński BiznesMam skierowany jest 
do niepracujących mieszkanek Gdyni, 
które posiadają przynajmniej jedno dziecko 
w wieku do lat sześciu. Uczestniczka może 
przebywać na urlopie macierzyńskim bądź 
wychowawczym. Na spotkania mamy mogą 
przyjść z dzieckiem, dla którego zapewniona 
będzie opieka animatora.

Zajęcia w ramach projektu trwać będą 
do 14 grudnia i odbywać się będą w Urzę-
dzie Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. 
Regulamin i szczegóły projektu znajdują 
się na stronie internetowej: www.gdynia-
przedsiebiorcza.pl. Zgłoszenia przyjmowane 
są wyłącznie drogą elektroniczną do 18 
października.

Gdynia i NORDA atrakcyjne turystycznie
Muzeum Emigracji, kolejka na Ka-

mienną Górę oraz Metropolitalne Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
NORDA zostały docenione za działania 
promujące turystykę nie tylko w Gdyni 
ale i w regionie. 

Ponadto podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 7 października w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku, wyróż-
nienie w kategorii Osobowość roku odebrała 
gdynianka Maria Piradoff, twórczyni i ku-
stoszka Minimuzeum modernizmu, które po-
wstało w kultowym, zabytkowym Bankowcu.

Działania Gdyni w zakresie promowa-
nia turystyki zostały wyróżnione Nagrodą 
Marszałka Województwa Pomorskiego aż 
w trzech kategoriach. Nagroda główna za 
Innowacje w turystyce została przyznana 
Muzeum Emigracji, zaś wyróżnienie w 

kategorii Inwestycje w turystyce otrzymała 
kolejka na Kamienną Górę. 

Gdynia odebrała również wyróżnienie 
w kategorii subregionalny marketing tery-
torialny za zasługi dla promocji turystyki 
w Województwie Pomorskim w 2015 roku, 
czyza wspólną promocję turystyczną w ra-
mach Metropolitalnego Forum Wójtów, Bur-
mistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA 
zrzeszającego 24 samorządy.

W tym roku Regionalne Obchody Świa-
towego Dnia Turystyki obchodzone były pod 
hasłem Turystyka dla wszystkich – promocja 
powszechnej dostępności. To najważniejsze 
święto osób związanych z branżą turystycz-
ną ma podkreślać jak ważna i atrakcyjna jest 
ta dziedzina gospodarki oraz w jaki sposób 
jeszcze lepiej ją promować i udostępniać 
różnym grupom społecznym.
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Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, 
zaprasza w sobotę 15 października do 
udziału w „Marszu Różowej Wstążki” 
organizowanym w ramach kampanii 
„Październik Miesiącem Walki z Rakiem 
Piersi”.

Marsz objął honorowym patronatem Pre-
zydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Wymarsz o godz. 12.00 spod Teatru Miej-
skiego (ul. Bema 26). Zamknięty dla ruchu 
będzie jeden pas ruchu ul. Świętojańskiej (od 
al. Marsz. Piłsudskiego do Skweru Kościusz-
ki) oraz Skwer Kościuszki. Obowiązywać 
będą zmienione trasy trolejbusów linii 21, 22, 
23 i 24 (na pasie zamknięcia trolejbusy będą 
kursować po ul. Władysława IV; zawieszone 
zostaną przystanki: „Traugutta 01”, „Żwirki i 
Wigury 01”,  „Skwer Kościuszki – InfoBox 
01”, dla linii 21 także „Skwer Kościuszki – 
InfoBox 04”). Dodatkowo ok. godz. 12.00 
na kilka minut zostanie wstrzymany ruch na 
al. Marsz. Piłsudskiego pomiędzy ul. Bema 
i Świętojańską. Wyłączona zostanie z ruchu 
ul. Bema (od I Armii Wojska Polskiego do al. 
Marsz. Piłsudskiego). W czasie zamknięcia 
al. Marsz. Piłsudskiego autobusy linii 128, 
133 i 204 będą oczekiwać na ponowną 
możliwość przejazdu.

Marsz Różowej WstążkiO Kaszubach w Kaszubskim Forum Kultury
Miejsce spotkań otwarte na wszystkich 

zainteresowanych tematyką regionalną 
– Kaszubskie Forum Kultury zaprasza 
do swojej siedziby przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 18. W planach instytucji są m.in. 
spotkania, pokazy filmowe i wystawy o te-
matyce regionalnej. Czytelników zaprasza 
także Miejska Biblioteka Publiczna.

10 października z udziałem władz cen-
tralnych i samorządowych, działaczy regio-
nalnych i mieszkańców odbyło się uroczy-
ste otwarcie lokalu. Zaprezentowano też 
wystawę prac „Z kaszubsko-słowiańskich 
i polskich losów Pomorza Zachodniego”.

– Gdynia jest największym miastem le-
żącym na terenach kaszubskich, a ponadto 
skupia największą liczbę ludności kaszub-
skiej – mówił podczas uroczystości wicepre-
zydent Marek Stępa, dodając: – Chcemy, 
żeby tu w Gdyni, która już od wielu lat jest 
silnym ośrodkiem kultury kaszubskiej, Forum 
jeszcze silniej oddziaływało na środowiska 
lokalne.

Główne zadanie, jakie stawia przed sobą 
Forum Kultury Kaszubskiej, to edukacja 
i rozwijanie zainteresowania wśród młodych 
kulturą kaszubską. 

Regularnie KFK będzie miejscem spotkań 

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i zajęć warsztatowych „Kaszubska Gdynia”.

Biblioteka przy al. Piłsudskiego zmieniła 
się nie do poznania. W ramach zakoń-
czonego niedawno remontu odświeżono 
pomieszczenia, wymieniono regały, meble 
oraz oświetlenie. 

Dla czytelników przygotowano stano-
wisko komputerowe oraz bezpłatne Wi-Fi. 
Oprócz zmian lokalowych, zreorganizowano 
też księgozbiór. Na nowo skategoryzowano 
książki oraz wprowadzono jaśniejszy podział 
tematyczny. Ułatwiono dostęp do pokaźnej 
kolekcji literatury regionalnej – oznaczono 
ją specjalnym symbolem wzorowanym na 
kaszubskich haftach. 

– Chcieliśmy, aby Biblioteka Kamienna 
Góra była ciekawym miejscem, w którym 
łatwo odnaleźć można interesujące czy-
telników książki. Księgozbiór to przede 
wszystkim literatura piękna dla dorosłych 
oraz najmłodszych. Po publikacje młodzie-
żowe zapraszamy do pobliskiej Biblioteki 
Wzgórze (ul. Biskupa Dominika 3) – mówi 
Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia.

Placówka czynna będzie od poniedziałku 
do piątku (z wyłączeniem środy) w godzi-
nach 10.00-18.00.

Gdynia wykorzystuje swój morski potencjał
Unijna strategia „Blue Growth”, „Zielo-

ne Porty”, ustawa stoczniowa czy nowe 
rozwiązania regulacyjne UE i Polski to 
tylko niektóre z tematów, o których dys-
kutować będzie branża morska z Polski 
i Europy już 14 października podczas 
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.

Forum rozpocznie się w piątek, 14 paź-
dziernika o godz. 9.00 w PPNT (al. Zwycię-
stwa 96/98). 

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wice-
prezydent Gdyni, podkreśla: – Forum Go-
spodarki Morskiej w nowych szatach zebrało 
w roku ubiegłym bardzo dobre recenzje. 
Zachęca nas to do dalszej pracy. Mamy am-
bicje, by ta impreza stała się najważniejszym 
spotkaniem branży morskiej w Polsce. 

W tym roku spodziewanych jest ponad 
500 gości zarówno z kraju, jak i z zagra-
nicy. Tuż po otwarciu FGM Gdynia 2016 
organizatorzy zaproszą do wysłuchania 
wystąpienia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka 
oraz profesora dr hab. Jerzego Hausnera. 
Przyznane zostaną również coroczne na-
grody i wyróżnienia za osiągnięcia w branży.

Goście wydarzenia jako pierwsi obejrzą 
też film nagrodzony w ramach konkursu 
towarzyszącego forum na najlepszy film 
promujący gospodarkę morską, głównie 
wśród młodego pokolenia. 

Tegoroczne forum to cztery panele 
dyskusyjne, do których zaproszono  spe-
cjalistów oraz praktyków biznesu branży 

morskiej. 
W trakcie panelu Przemysły Morskie 

zaprezentowane zostaną doświadczenia 
krajów unijnych w realizacji strategii „Blue 
Growth”, a także osiągnięcia krajowe w tym 
zakresie wraz z możliwościami dalszego roz-
woju programu w Polsce. Zaproszeni goście 
skupią się również na Ustawie stoczniowej, 
budzącej w branży wiele nadziei, ale i też 
wątpliwości.

Dyskusje podczas panelu Logistyka Mor-
ska poświęcone zostaną nowemu Unijnemu 
Kodeksowi Celnemu, obowiązkowej weryfi-
kacji wagi kontenerów w eksporcie (VGM), 
unijnym przepisom o pracy delegowanej 
i sprawom krajowym, takim jak zmiany prze-
pisów podatkowych, czy powołanie Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Panel portowy zajmie się zdefiniowaniem 
obecnej roli portów w gospodarce Polski 
i regionów. Prowadzone dyskusje będą 

miały także na celu szerokie spojrzenie na 
kwestie związane z „Zielonymi Portami”. 
Kierunki rozwoju i nowatorskie rozwiązania 
na polu Ship Management przedyskutowane 
zostaną w trakcie panelu dedykowanego 
temu sektorowi. Polska spełnia wszystkie 
przesłanki, sprzyjające środowisku jakiego 
potrzebuje nowoczesny Ship Management. 
Istotne więc będzie wskazanie inicjatyw 
i narzędzi, które pozwolą wykorzystać 
bogate możliwości do stworzenia w kraju 
shipmanagementowego zagłębia. Dyskusje 
w ramach tego panelu prowadzone będą 
w języku angielskim.

W ramach Forum odbędą się także 
warsztaty dla studentów pt. „Zarządzanie 
Ryzykiem w Przedsiębiorstwie Żeglugo-
wym”. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wię-
cej informacji oraz rejestracja na stronie: 
www.forum.gdynia.pl.

W gronie światowych ekspertów o budowaniu metropolii
Przedstawiciele europejskich rządów, 

samorządowcy a także wybitni między-
narodowi eksperci, środowisko akade-
mickie oraz przedsiębiorcy spotkali się 
w Rydze, podczas konferencji „Konku-
rencyjność poprzez współpracę: Nowe 
rozwiązania strategiczne i zarządzania 
dla obszaru metropolitalnego Rygi”. 

O doświadczeniach Gdyni w budowaniu 
związków metropolitalnych, mówiła wicepre-
zydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Gdynia od lat silnie zaangażowana jest 
tworzenie metropolii, a także stowarzyszeń 
działających na rzecz integracji samorzą-
dów w regionie. W 2011 roku powstało 

Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów NORDA. Od 2014 roku 
funkcjonuje także Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. I właśnie z uwagi na 
lata bogatych doświadczeń, nasze miasto 
zostało zaproszone do udziału w jednym 
z najważniejszych wydarzeń metropoli-
talnych w Europie. Spotkanie jest okazją 
do omówienia innowacyjnych pomysłów i 
wypracowania nowych praktyk partnerstwa 
pomiędzy centralnymi, lokalnymi, publiczny-
mi oraz prywatnymi podmiotami. 

W dyskusji wzięli również udział: Ilona 
Raugze, dyrektor Europejskiej Sieci Obser-
wacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności 

Terytorialnej (EPSON), Debra Mountford z 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD), przedstawiciel Oslo, Oyvind 
Satvedt oraz reprezentujący Wiedeń Mi-
chael Rasenbergher. Stolica Austrii od lat 
stawiana jest jako światowy wzór dobrze 
przygotowanej, zorganizowanej i sprawnie 
działającej metropolii, szczególnie w tak 
kluczowym aspekcie jakim jest transport 
miejski. 

Kluczem do sukcesu Wiednia jest mię-
dzy innymi koordynacja głównych środków 
transportu i inwestycje infrastrukturalne. 
Jego dewizą jest hasło: Nie ma współpracy 
– tylko interesy.
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Spotkajmy się w Kinie Studyjnym Gdyńskiego Centrum Filmowego

Teatr Gdynia Główna zaprasza

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

– 14 i 15 października o godz. 19.00 
na „Amadeusza” Petera Shaffera  w reż. 
Jacka Bały.

Wirtuoz i prowokator. Genialne dziecko, 
histeryczny artysta, nieokiełznany duch. 
Wciągająca i prawdziwa historia awangar-

dowej muzyki, przebiegłej intrygi, wielkiej 
miłości i zazdrości, która nie wybacza…

– 16 października o godz. 20.00 na 
spektakl „Idąc rakiem” Güntera Grassa 
w adaptacji Pawła Huellego i reżyserii 
Krzysztofa Babickiego. 

Spektakl grany na „Darze Pomorza”.
Szczegóły: www.teatrgombrowiczaart.pl.

Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim
Klub Filmowy

Wieści z Centrum Kultury
Centrum Kultury zaprasza na wydarze-

nia nowego sezonu:
– 14, 15 i 16 października o godz. 19.00 

na spektakl „Mayday. Run For Your Wife” 
w reż. Dariusza Majchrzaka (ul. Łowicka 
51). Najzabawniejsza teatralna produkcja 
Trójmiasta.  

Bilety: 35 zł/30 zł.
– 20 i 21 października o godz. 19.00 

na spektaklu „Psiunio” w reż. Grzegorza 
Chrapkiewicza (Centrum Kultury w Gdyni, 

ul. Łowicka 51). Pies to najlepszy przyjaciel 
człowieka. Równie często uwielbiany, co 
niedoceniany. Występują: Marta Kalmus
-Jankowska, Piotr Jankowski i Tomasz 
Sapryk.

Bilety: 35/30 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.

Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 
zaprasza:

– 15 października o godz. 19.00 na 
spektakl „Lady M.” na podstawie „Mak-
beta” w reż. Idy Bocian.

Bilety: 30/35 zł
– 21 października o godz. 19.00 na 

spektakl „Mamy problem. Monodram Ma-

cierzyński” w reż. Jakuba Ehrlicha.
Bilety: 30/35 zł
– 22 października o godz. 19.00 na 

spektakl „Pomiędzy” według „Ślubu” Wi-
tolda Gombrowicza w reż. Ewy Ignaczak.

Bilety: 30/35 zł.
Szczegóły: www.teatrgdyniaglowna.pl 

i www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna.

Klub Filmowy (ul. Polska 1) zaprasza 
na projekcje:

– 14-19.10, godz. 18.00 – Pożegnanie
– 14-19.10, godz. 20.00 – Zagubieni
– 21-25.10, godz. 18.00 – Fuocoammare. 
Ogień na morzu
– 21-25.10, godz. 20.00 – Ja, Daniel 
Blake
Więcej na www.klubfilmowy.pl.

14 października w ramach cyklu Elec-
tric Herring w Klubie Ucho (ul. Św. Piotra 
2) zagrają Greenleaf (SE), Fatso Jetson 
(USA) i SautruS.

Początek o godz. 20.00.
***

Klub „Pokład” (al. Jana Pawła II 11) 
mieszczący się w sercu Gdyni, postawił na 
znanych i lubianych muzyków. 

Na scenie zobaczymy i usłyszymy: 
Krzysztofa Krawczyka (16 października 
o godz. 19.00), Zbigniewa Wodeckiego 
(20 listopada o godz. 19.00) oraz Braci 
z gościem specjalnym Krzysztofem Cu-
gowskim (18 grudnia o godz. 19.00).

Szczegóły na stronach www.facebook.
com/klubpoklad oraz www.poklad.pl.

***
Blues Club Gdynia (ul. Portowa 9) za-

prasza 15 października o godz. 20.00 na 
„Dziady Kazimierskie” (alternatywny folk). 
Bilety: 20 zł. Szczegóły: www.bluesclub.pl/
zespoly/DziadyKazimierskie.

***
Cafe Anioł (ul. Kilińskiego 6) zaprasza:
– w sobotę 15 października o godz. 

19.00 na koncert „Alosza Awdiejew na 
nowo odczytany”. Wstęp: 25 zł.

– we wtorek 18 października o godz. 
18.30 na koncert na misach kryształowych 
w wykonaniu Ewy Leilany. Wstęp: 35 zł.

– w środę 19 października o godz. 
19.00 na koncert Sergiej Kriuczkow Duet 
z Riverboat Remblers. Wstęp 20 zł.

– w czwartek 20 października o godz. 
19.00 na Bluegrass Jam Session. Jacek 
Loroch (Aspen Hill) zaprasza na tradycyjny 
bluegrass zarówno grających (z instrumen-
tami), jak i słuchaczy. Szczegóły: www.
facebook.com/aspenhillgd.

Rezerwacja miejsc osobiście w kawiarni 
bądź przez email rezerwacja@caffeaniol.pl.

Koncerty
Teatr Czwarte Miasto zaprasza dzieci 

(od lat 4) wraz z rodzicami 16 paździer-
nika o godz. 12.00 na spektakl „Pchła 
Szachrajka w Gdyni” w reż. Adama Dzie-
ciniaka.

Spektakl odbędzie się w Centrum Kultury 
(ul. Łowicka 51) i potrwa 80 min. Bilety: 30/20 
zł. Kontakt i rezerwacja biletów: 531 587 829 
lub info@teatr4miasto.com.

Szczegóły: www.teatr4miasto.com.
***

Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 1) 
zaprasza 16 października o godz. 12.00 na 
bajkę „Tymoteusz Rym-Cim-Cim” w reż. 
Luby Zarembińskiej. Pełen humoru i ciepła 
spektakl o niesfornym niedźwiadku. 

Bilety 20 zł.
***

Scena Riviera oraz Państwowy Teatr 
Lalki „Tęcza” w Słupsku zapraszają w nie-
dzielę 16 października o godz. 12.00 do 
Centrum Riviera na spektakl „Pan Kotow-
ski”. To pełne humoru przedstawienie o 
dostojnym kocurze, który nie przepada za 
zimą. Wstęp wolny.

***
Centrum Kultury zaprasza 16 paździer-

nika o godz. 12.00 na poranek muzyczny 
dla dzieci pt. „Od dostojnego Bacha do 
tanecznego swingu” w ramach Małej Gdyń-
skiej Filharmonii (Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, ul. Rotterdamska 9). Bilety: 8 zł.

Teatr dla najmłodszych

„Wołyń”, film Wojciecha Smarzow-
skiego, bije rekordy frekwencji w Kinie 
Studyjnym GCF. Do repertuaru wchodzą 
nowe tytuły: czeski film „Zagubieni”, 
koreański „Służąca” oraz chińska bajka 
„Dzielna Syrenka i piraci z Kraboidów”. 

Repertuar Kina Studyjnego GCF do-
stępny jest na stronie www.gcf.org.pl. Bilety 
kosztują 16 i 13 złotych (normalny/ulgowy), 
a w poniedziałki 12 i 10 złotych w ramach 
promocji „KinoWARTO! Tanie poniedziałki 
w Kinie Studyjnym GCF”. W budynku przy 
pl. Grunwaldzkim na widzów czekają trzy 
nowoczesne sale kinowe: Warszawa, Go-
plana i Morskie Oko. 

Sala Warszawa 
Piątek, 14 października
Wołyń – 13.20, 21.15
Ostatnia rodzina – 16.30

Sobota-niedziela, 15-16 października
Ostatnia rodzina – 10.20, 17.40
Królestwo – 12.45
Wołyń – 14.45, 20.10     
Wtorek-czwartek, 18-20 października
Wołyń – 14.45, 20.10
Ostatnia rodzina – 17.40
Sala Goplana   
Piątek, poniedziałek-środa 14, 17-19 
października
Dzielna Syrenka i piraci z Kraboidów – 
14.15
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham 
– 16.15
Wołyń – 18.00      
Zagubieni – 20.50
Sobota-niedziela, 15-16 października
Zagubieni – 10.00, 20.50
Jak Bóg da – 12.20

Dzielna Syrenka i piraci z Kraboidów – 
14.15
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham 
– 16.15
Wołyń – 18.00      
Czwartek, 20 października
Dzielna Syrenka i piraci z Kraboidów – 
14.15
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham 
– 16.15
Służąca (pokaz w ramach DKF Wysokie 
Obcasy) – 18.30      
Zagubieni – 21.15
Sala Morskie Oko
Piątek-czwartek, 14-20 października 
Wołyń – 10.40
Dziewczyna z pociągu – 13.40, 20.30
Belgica – 15.50
Zagubieni – 18.20

Czas Gdyni
W piątek 21 października o godz. 

18.15 w telewizji Gdańsk będzie można 
obejrzeć kolejny odcinek „Czasu Gdyni” 
poświęcony gospodarce morskiej.

Powtórka w sobotę o godz. 10.15.

„... i zawsze przy mnie stój” to ko-
media o kłamstwie, z podróżą w czasie 
i przestrzeni w tle. Sztukę popularnego 
satyryka, Tomasza Jachimka, można zo-
baczyć w Gdyńskim Centrum Filmowym 
w poniedziałek 17 października o godz. 
20.00. Spektakl przygotował krakowski 

teatr „Sztuka na Wynos”. 
Dwie kobiety. Konfrontacja. Wiwisekcja… 

i siły wyższe, które próbują zapobiec nadcho-
dzącej katastrofie. 

Bilety w cenie 35 i  30 złotych można kupić 
w CultureBoxie lub przez internet na stronie 
www.ckgdynia.pl. 

Teatr w Kinie, czyli krakowski spektakl w GCF 
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Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 
mamy nadzieję, kolejne porzucone psy 
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą 
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt Animals. 

Z Ciapkowa do ludzi

***
Schronisko mieści się przy ul. Małokackiej 

3a w Gdyni-Redłowie, tel. 58 622 25 52. Jest 
otwarte w godz. pon-pt 11.00-17.00, sob 
11.00-16.00, niedz 11.00-15.00. Psa lub kota 
może adoptować osoba pełnoletnia, posługu-
jąca się dowodem osobistym. Na podstawie 
dowodu spisywana jest umowa adopcyjna. 
Psy są zaszczepione, wydawane z ksią-
żeczkami zdrowia. Uwaga! Kiedy znajdziesz 
bezdomnego psa (lub inne zwierzę), zgłoś 
to Straży Miejskiej – dzwoń pod bezpłatny 
numer 986. Kiedy znajdziesz błąkającego się 
psa z zawieszką „Pies w wielkim mieście”, 
zadzwoń pod numer 58 668 84 80 i podaj 
numer na zawieszce-pracownicy Urzędu 
Miasta skontaktują Cię z właścicielem psa. 
Cennik adopcji zwierząt: psy do ½ roku – 
60 zł, psy powyżej ½ roku – 80 zł, psy  w 
typie psa rasowego – 150 zł, psy rasowe z 
rodowodem – 350 zł, psy powyżej 8 lat – 30 
zł, koty do ½ roku – 20 zł, koty powyżej ½ 
roku – 50 zł. 

Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” przypomina o możliwo-
ści bezpłatnego odbioru dużego sprzętu 
RTV oraz AGD, takiego jak: telewizory, 
pralki, zmywarki, kuchenki, lodówki, itp. 

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kom-
pletny, o masie powyżej 20 kg i pochodzący 
z gospodarstw domowych. Zgłoszenia: tel. 
58 624 66 11 od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30 oraz za pomocą formu-
larza dostępnego na stronie www.kzg.pl. 
Sprzęt jest odbierany od wtorku do soboty 
włącznie. 

Więcej informacji na temat gospodarki 
odpadami na www.kzg.pl.

Odbiór RTV i AGD

W „Ratuszu” nr 1251 zamieściliśmy 
informację o wpłynięciu wycieczkowca 
AIDAvita do gdyńskiego portu plano-
wanym na 6 października. Z powodu złej 
pogody armator podjął  decyzję o anulowaniu 
wizyty jednostki w gdyńskim porcie.

Łodyżka to mniejsza, czarna suczka. Jest 
jedną z suczek, które trafiły do schroniska 
parę miesięcy temu w stanie tragicznego za-
biedzenia. Łodyżka po odzyskaniu kondycji 
i futra zaczęła rekonwalescencję psychiki. 
Jest najbardziej wycofana z całej grupy, ale 
konsekwencja i dobre podejście powoduje, 
że zaczyna ufać danej osobie. Ma jeszcze 
opory co do wychodzenia na smyczy. Ło-
dyżka mimo wycofanego charakteru, jest 
wspaniałym psem, który bardzo potrzebuje 
domu. Pomóż jej odnaleźć spokój i komfort 
których tak bardzo potrzebuje. Adoptuj!

Warto wiedzieć, że na terenie naszego 
miasta i Trójmiasta działają placówki, 
które pomogą bezdomnym i dzikim 
zwierzętom.

W zależności od tego, jakim zwierzętom 
potrzebna jest pomoc, prosimy kontaktować 
się z niżej wymienionymi podmiotami:

Zwierzęta dzikie, w tym ptaki: Gabinet 
Weterynaryjny s.c. (ul. Rdestowa 6/2)  tel. 
58 629 62 29, lek. wet. Dorota Kałkowska
-Pozarzycka – tel. kom. 607 813 617 lub lek. 
wet. Michał Michalski  –  tel. kom. 502 569 
857, mail: gabinet@doktorzyvet.pl.

Zwierzęta łowne: Gabinet Weterynaryj-
ny w Redzie (ul. Jaśminowa 11), lek. wet. 
Łukasz Małyszko – tel. kom. 790 777 233, 
mail kontakt@wet-reda.pl

Zwierzęta bezdomne: OTOZ Animals 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciap-
kowo” (ul. Małokacka 3a), tel. 58 622 25 52, 
tel. kom. 516 169 626. 

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

Pomogą zwierzętom

Sprostowanie

Uczniowie siedmiu gdyńskich szkół 
mogą gasić pragnienie smaczną i zdro-
wą gdyńską „kranówką”. W placówkach 
zainstalowano 12 poidełek. Ich montaż 
to wspólna inicjatywa gdyńskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
oraz samorządu. Koszt zakupu jednego 
urządzenia to 2000 zł.

PeWiK wodę dostarcza z 8 ujęć za po-
mocą 83 studni głębinowych. Najgłębsza 
studnia w Gdyni ma aż 247 m głębokości. 
Woda jest nie tylko smaczna i zdrowa, ale 
zawiera też więcej wapnia, magnezu, sodu, 
potasu, fluorków, chlorków, siarczanów i 
wodorowęglanów, niż niegazowane, butel-
kowane wody określane przez producentów 
jako „źródlane”. Według obowiązującej 
klasyfikacji odpowiada pierwszej klasie 
czystości wód.

– PeWiK od lat konsekwentnie informuje 
mieszkańców, że woda dostarczana z sieci 
nadaje się do picia bez przegotowania – 
mówi rzeczniczka firmy Anna Szpajer.

I dodaje: – Doświadczenia firm wodocią-
gowych, które uważnie obserwowaliśmy, po-
twierdziły zasadność umożliwienia uczniom 
spożywania wody do picia z urządzeń 

zasilanych z sieci. Poidełka są najczęściej 
zamontowane w pobliżu sal gimnastycznych, 
bo właśnie po zajęciach W-F uczniom naj-
bardziej doskwiera pragnienie.

Smaczna i zdrowa woda dostarczana 
przez gdyńską firmę jest znakomitą alterna-
tywą dla słodzonych, wysokokalorycznych 
napojów. Picie wody pomaga w walce z 
otyłością i próchnicą. Dzięki dostępowi do 
poidełek skończy się też pakowanie do 
ciężkich już tornistrów plastikowych butelek 
z wodą.

– Za nami pierwszy etap montażu po-
idełek w szkołach. W sumie w placówkach 
na terenie Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa 
oraz gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo, 
zainstalowano 50 urządzeń. I będą kolejne 
– zapewnia Anna Szpajer.

Poidełka w gdyńskich placówkach:
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Wi-

tomińska 25/27), Szkoła Podstawowa nr 37 
(ul. Wiczlińska 93), Szkoła Podstawowa nr 
16 (ul. Chabrowa 43), Gimnazjum nr 1 (ul. 10 
Lutego 26), Zespół Szkół nr 14 (ul. Nagiet-
kowa 73), Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. 
Kapitańska 37), Pierwsza Społeczna Szkoła 
(ul. Strażacka 15).

Smaczna i zdrowa woda w poidełkach

Uskrzydlona Gdynia
Wielkim sukcesem gdyńskich nomi-

nacji, zakończyła się V edycja plebiscytu 
Skrzydła Trójmiasta. W głosowaniu in-
ternautów, w każdej kategorii, przedsta-
wiciele miasta znaleźli się na podium, a 
„Ukwiecona Gdynia” i Adventure Park 
Kolibki zdobyły najwięcej głosów w swo-
ich grupach. Czytelnikom dziękujemy za 
poparcie!

Podczas gali, która odbyła się w Teatrze 
Szekspirowskim w Gdańsku, ogłoszono wy-
niki internetowego głosowania czytelników 
portalu. Najwięcej kliknięć w kategorii Trój-
miasto bliżej natury otrzymała „Ukwiecona 
Gdynia” (3198 głosów). Nagrodę odebrała 
Maura Zaworska, ogrodnik miasta, która 
odpowiada za wspaniałe, wielosezonowe 
kompozycje roślinne w wielu lokalizacjach 
miasta. Z kolei w kategorii Odskocznia Trój-
miasta bezapelacyjnie wygrał Adventure 
Park Kolibki (4507 głosów).

W pozostałych kategoriach (Nowe oblicze 
Trójmiasta, Bryła Trójmiasta, Kulturalne oży-

wienie Trójmiasta, Młody talent Trójmiasta) 
gdyńscy nominowani ani razu nie opuścili 
podium i kolejno zajmowali: Muzeum Emi-
gracji – II miejsce, 2.587 głosów, Gdyńskie 
Centrum Filmowe – II miejsce, 2.842 głosy, 
Scena Letnia w Orłowie – II miejsce, 2.616 
głosów, Natalia Kozioł – III miejsce, 2.304 
głosy. Łącznie Gdynia w konkursie zdobyła 
18 054 głosy. Warto dodać, że do plebiscy-
tu nominowane zostały jeszcze Jump City 
z Gdyni, Quadrille – hotel i park w Orłowie, 
Gdynia Waterfront, musical Piotruś Pan 
i aktorka Julia Totoszko. Nie były to jedyne 
gdyńskie akcenty podczas finału. Wydruko-
wane w technologii 3D statuetki powstały w 
pracowni PPNT w Gdyni, a wieczór w Teatrze 
Szekspirowskim uświetniły pokazy gdyńskie-
go Akrobatycznego Teatru Tańca Mira-Art.

Przypomnijmy, że w historii organizowa-
nego co dwa lata konkursu wśród zwycięz-
ców byli: Red Bull Air Race Gdynia 2014, 
Festiwal Rytmu i Ognia FROG, Festiwal 
Filmowy w Gdyni, Arka Gdynia i Open’er.

Fot. PeWiK Fot. PeWiK
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Wystawy

Dzieje się w bibliotece – konkursy

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza na wystawę „Marek 
Cecuła – Polskie Projekty Polscy Projek-
tanci”. To ekspozycja dotycząca polskiego 
projektowania organizowana przez Muzeum 
Miasta Gdyni. Jej wyjątkowość stanowi fakt, 
że jak do tej pory jest jedynym wydarzeniem 
w Polsce cyklicznie ukazującym, poprzez 
monograficzne wystawy dorobek polskich 
projektantów. Wystawa czynna do 30 paź-
dziernika.

Godziny otwarcia: pon. – nieczynne; wt., 
śr., pt. w godz. 10.00-18.00; czw. w godz. 
10.00-20.00; sob., niedz., święta w godz. 
10.00-17.00. Ceny biletów wstępu: 7/4/15 
zł (normalny/ulgowy/rodzinny); zwiedzanie 
z przewodnikiem (wcześniejsza rezerwacja 
pod numerem telefonu 58 66 20 935, 937) 
– 20 zł; lekcja muzealna (wcześniejsza rezer-
wacja pod numerem telefonu 58 66 20 935, 
937) – 50 zł. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny.

Strona: www.muzeumgdynia.pl
***

Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) za-
prasza do zwiedzania wystawy stałej, która 
przybliża dzieje emigracji z ziem polskich od 
wieku XIX do czasów współczesnych.

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

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

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wy-

brzeża Era Art zaprasza:

– na wystawę malarstwa Marii Bentkow-
skiej do galerii Profile (ul. Wojewódzka 7).

Strona internetowa: www.eraartprofile.pl
***

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

***
Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawi-

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

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

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

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

Wystawa czynna do 28 listopada 2017 r.
***

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

***
Miejski Klub Seniora Orłowo (ul. Orłowska 

66) zaprasza na wystawę fotografii Teresy 
Nowakiewicz „Za Tobą pójdę jak na bal”. 
Wystawa czynna do 30 października.  

***
FZS „Kreatywni” zaprasza na wystawę 

malarstwa Katarzyny Kruczyńskiej w ra-
mach Pracowni Artystycznej „Kreatywni”.

Wystawę można oglądać w budynku przy 
ul. Opata Hackiego 17.

***
YMCA (ul. Żeromskiego 26) zaprasza 

na wystawę fotografii Piotra Bresińskiego 
„Ameryka w obiektywie”.

***
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza do 20 
października na wystawę prac Ewy Wróbel 
pt.: „Moja pierwsza wystawa”.

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza na wystawę malar-
stwa Jolanty Krauze „Lato, lato wszę-
dzie”. Wstęp wolny.

***
Koło Plastyków przy Towarzystwie Mi-

łośników Gdyni zaprasza na poplenerową  
wystawę prac członków. Wystawa czynna 
do 30 października w dni powszednie.

***
Do 31 października w siedzibie Miej-

skie Informacji Turystycznej (ul. 10 Lutego 
24) oglądać można wystawę fotografii pt. 
„Gdyńskie holowniki”. 

***
Koło Plastyków im. prof. Wacława Szcze-

blewskiego zaprasza na wystawę Michała 
Owczarza pt. „Zbliżenia” w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Gdyni (ul. Włady-
sława IV 51). Wystawa czynna do końca 
października.

***
Gdyńskie Centrum  Organizacji Pozarzą-

dowych w Gdyni  (ul. 3 Maja 27/31) zaprasza 
na wystawę pasteli Aleksandry Miesz-
kowskiej pt. „Flamenco z Andaluzji” oraz 
malarstwa Zbigniewa Gniotyńskiego pt. 
„Notatki z Ogrodu” w godz. od 9.00-19.00 
od 21 października do 17 listopada.

***
Cafe Anioł (ul. Kilińskiego 6) zaprasza 

15 października o godz. 16.00 na wernisaż 
malarstwa Iriny Mekumyanovej-Pilskiej.

Wystawa czynna do 28 października.

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

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

Do udziału w konkursie „Gdynia z pasją” 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
wszystkich miłośników Gdyni. Oczekuje 
zdjęć dowolnej pasji z Gdynią w tle. Reszta 
zależy od twórców. Zdjęcia w wersji cyfrowej 
należy wysyłać na adres: konkurs@bibliote-
kagdynia.pl do 31 października 2016.

Szczegóły i regulamin na: 
www.bibliotekagdynia.pl.

Miejska Informacja Turystyczna (ul. 10 
Lutego 24) zaprasza 20 października 
o godz. 17.00 na trzecią z cyklu prelekcji 
„Gdynia w prasie trójmiejskiej w latach 
1952-1955”.

Prelegentem będzie historyk Jacek 
Ostapkowicz. Wydarzeniu towarzyszył bę-
dzie multimedialny pokaz zdjęć Gdyni z tego 
okresu. Wstęp wolny.

Prelekcje o Gdyni

Maciej Figas, dyrektorem Opery Novej 
w Bydgoszczy będzie gościem najbliższej 
(14.10) Gdyni Głównej Osobistej. 

Na audycje w Radiu Gdańsk – jak co 
piątek o 11.00 – zaprasza Piotr Jacoń, 
gdynianin i dziennikarz TVN24.

Koło Plastyków przy Towarzystwie 
Miłośników Gdyni zaprasza 3 listopada 
o godz 17.30 na wieczór poezji i malarstwa  
Zdzisława Sękiewicza. 

Wspomnienie ilustrowane będzie projek-
cją filmu (autorstwa Jerzego Augustyna) i 
recytacją poezji. Wstęp wolny.

Wieczór z poezją

Gdynia Główna Osobista

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fran-
cuskiej (ul. Świętojańska 71/3) i Frames 
Studium Fotografii zaprasza 14 paździer-
nika o godz. 17.00 na prezentację prac 
wykonanych podczas warsztatów foto-
graficznych w Prowansji i na Lazurowym 
Wybrzeżu. 

Spotkanie poprowadzą Marzena i Mau-
rycy Śmierzchalscy. Wstęp wolny.

Dramatopisarze – do dzieła, czeka nagroda!
Czas na kolejną odsłonę Gdyńskiej 

Nagrody Dramaturgicznej. Do końca 
grudnia do konkursu można zgłaszać 
sztuki powstałe w 2016 roku przeznaczo-
ne na scenę dramatyczną i napisane po 
polsku przez żyjącego autora. Najlepszy 
utwór otrzyma nagrodę w wysokości 50 
tys. zł brutto.

To już dziesiąta edycja ogólnopolskiego 
konkursu, którego inicjatorem i fundato-
rem jest miasto Gdynia, a jego partnerem 
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza 
(ul. Bema 26).

Zwycięzca może być tylko jeden – na au-
tora/autorów najlepszej pracy czekać będzie 
statuetka oraz nagroda pieniężna (50 tys. zł). 

Zgłoszenia do konkursu dokonać może 

autor sztuki lub osoba przez niego upoważ-
niona. Jeden autor może zgłosić do konkursu 
maksymalnie dwa utwory.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grud-
nia 2016 (decyduje data stempla poczto-
wego). Lista utworów zakwalifikowanych 
do finału zostanie podana do publicznej 
wiadomości w lutym, a ogłoszenie wyników 
odbędzie się w maju 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat sposo-
bu nadsyłania prac oraz regulamin konkursu 
dostępne są na stronach internetowych: 
www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.
gnd.art.pl. 

Wszelkie pytania należy kierować na 
adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.
pl lub produkcja@teatrgombrowicza.art.pl. Prowansalskie klimaty

Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2016
Gdyńskie Centrum Designu, Stowa-

rzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża 
Era  Art, Gdyńskie Centrum Designu i 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
zapraszają na uroczystą galę wręczenia 
nagród w trakcie otwarcia wystawy po-
konkursowej.

 19 października o godz. 18.00 w Galerii 
Gdyńskiego Centrum Designu (Pomorski 
Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwy-
cięstwa 96/98) odbędzie się wernisaż V 
Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfro-
wej Gdynia 2016. Wystawa pokonkursowa 
czynna do 20 listopada.
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Największa i najbardziej popularna 
na świecie genealogiczna baza danych 
– portal ancestry.com – jest dostępna 
dla odwiedzających Muzeum Emigracji. 
Każdy kto chciałby zrekonstruować 
historię swojej rodziny uzyska tu wgląd 
w setki milionów skanów oryginalnych 
dokumentów.

Do 21 grudnia, w każdą środę w godzi-
nach 15.00-18.00 (z wyjątkiem 2 listopada), 
specjaliści od poszukiwań genealogicznych 
będą pełnić przy stanowiskach dyżury. Do-
minik Pactwa i Marcin Maniecki pomogą 
w obsłudze strony i podpowiedzą jak prowa-
dzić poszukiwania.

Ancestry.com to skarbnica dokumentów 

niezwykle przydatnych w poszukiwaniach 
genealogicznych – obok aktów narodzin, 
małżeństw i zgonów, dostępne są tu także 
spisy ludności z różnych krajów, listy pasa-
żerów emigrujących z Europy do Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i innych państw, 
rejestry wojskowe, książki adresowe czy 
kolekcje nekrologów.

Serwis jest szczególnie pomocny w bada-
niu historii rodzin, których losy w przeszłości 
związane były ze Stanami Zjednoczonymi, 
Kanadą, Australią, Niemcami, Francją, Wiel-
ką Brytanią, Holandią, Włochami czy krajami 
skandynawskimi. Dotyczy to zarówno emi-
gracji do tych krajów, jak i imigracji do Polski. 

Szczegóły: www.polska1.pl.

Genealogia w Muzeum Emigracji

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

– 16 października na Koktajl Arty-
styczny w Riwierze. Tym razem odbędzie 
się recital gdyńskiej aktorki Beaty Buczek-
Żarneckiej pt. „Wspomnień czar” z towa-
rzyszeniem zespołu muzycznego. Impreza 
rozpocznie się o godz. 17.00 w sali kolum-
nowej Klubu Marynarki Wojennej. Wstęp 
wolny za okazaniem wejściówki (do odbioru 
w godz. 12.00-15.00 w Klubie MW „Riwiera”.

Tel. kontaktowy: 26 126 35 18 wew. 27.
– 16 października o godz. 12.00 na 

„Rozmowę o książce” z Andrzejem Strze-
leckim, reżyserem, aktorem i pedagogiem.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
– 5 listopada w godz. 10.00-15.00 na  

Otwarty Turniej Szachowy Juniorów. 
Rozgrywki będą miały formułę open. Zgło-
szenia przyjmowane są  w Klubie MW sala 
nr 104 lub mailowo: b.kepa@ron.mil.pl lub 
m.galezowski@ron.mil.pl do 3 listopada.

– dziewczynki od 9. roku życia na 
zajęcia taneczne do grupy „Małe Róże”. 

Bezpłatne zajęcia odbywają się w Klubie 
MW (ul. Zawiszy Czarnego 1) we wtorek i 
czwartek, w godz. 17.15-18.15. 

– dziewczęta od 16. roku życia do 
udziału w zajęciach formacji tanecznej 
„Be4Art.

Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek 
w godz. 19.00-21.00. Informacje i zapisy: 
Agnieszka Bzoma-Żebrowska, tel. 698 
441 223.

***
Studio wokalne Klubu Marynarki Wojen-

nej ogłasza casting na bezpłatne zajęcia wo-
kalne dla dzieci od 9. roku życia, młodzieży 
i dorosłych. Do młodzieży i dorosłych skie-
rowane są również zajęcia koła teatralnego. 
Zajęcia poprowadzi Ewelina Kuc – trenerka 
wokalna, aktorka, wokalistka, reżyser. Termi-
ny spotkań po uzgodnieniu (tel. 261 26 35 
18 wew. 34 lub 728 827 272).

Kulturalna jesień w Klubie MW

Na gdyńskiej plaży zakopano kapsułę 
czasu! Jeśli jesteście ciekawi, co się 
może w niej znajdować, nie przegapcie 
zapisów do gry miejskiej stworzonej 
z okazji jubileuszu 90-lecia Gdyni. 

Do gry, skoro to 90. urodziny miasta, 
Rada Miasta zaprasza aż 90 drużyn. Gra 
miejska da możliwość innego spojrzenia 
na Gdynię. Uczestnicy zabawy poruszać 
się będą śladem wspomnień wydobytych 
z „Kapsuły czasu”. Kapsułę, o ile uda się ją 
odnaleźć, będzie można zabrać do domu! 

Gracze sprawdzą się w rozmaitych dzie-
dzinach, przypominając sobie różne fakty 
z życia Gdyni. Każde wspomnienie będzie 
dotyczyło innego dziesięciolecia. Powiązane 
będzie z inną lokalizacją i różnorodnymi za-
daniami. Grę pomyślano tak, by dobrze się 

na niej bawiły zarówno rodziny z dziećmi, jak 
i drużyny składające się z osób dorosłych. 
A na najlepszych czekają nagrody. 

W niedzielę 23 października zapowia-
da się niesamowita, całodzienna zabawa, 
niezależnie od pogody. Początek między 
godz. 10.00 a 14.00 w restauracji Jedz 
Pij Tańcz (al. Jana Pawła II 9). Rozdanie 
nagród o godz. 18.00 w Muzeum Emigracji 
(ul. Polska 1).

Wstęp wolny. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zgłoszenia mailowe: gra@MalaAgen-
cjaKulturalna.pl lub sms na nr tel. 606 992 
332. Każda z 90 drużyn może liczyć od 2 do 
5 członków (w tym przynajmniej jedna osoba 
pełnoletnia). 

Pełny regulamin na stronie www.90lat-
gdyni.firenet.pl w zakładce „Gra miejska”. 

Spotkania literackie z Markiem Kra-
jewskim i Jakubem Szamałkiem, a także 
gra miejska i pokój ucieczki inspirowa-
ne kryminałem „Gotenhafen” Izabeli 
Żukowskiej – to główne atrakcje Afery 
Kryminalnej w Gdyni. Festiwal odbędzie 
się w dniach 20-22 października.

21 października (piątek) o godz. 20.00 
w przyszłej siedzibie gdyńskiej Mediateki 
(ul. Starowiejska 18) odbędzie się insceni-
zacja badań kryminologicznych pt. „Napad 
na bank”. Budynek przy ulicy Starowiejskiej 
pasuje jak ulał – dawniej w jego siedzibie 
mieściła się placówka bankowa. Policjanci i 
kryminolodzy związani z festiwalem Krymi-
nalna Piła badać będą „ślady” pozostawione 
przez przestępców. Kto wie? Być może uda 
się ustalić sprawców? 

Wystartowały także zapisy do pokoju 
ucieczki zlokalizowanego w podziemiach 
Czytelni Naukowej. Zapisać można się za 
pośrednictwem adresu promocja@biblio-
tekagdynia.pl oraz profilu FB „Biblioteka 
Gdynia” (prywatna wiadomość). 

Organizatorzy zapraszają zespoły trzy-
osobowe. Pokój ucieczki inspirowany jest 
powieścią „Gotenhafen” Izabeli Żukow-
skiej. Akcja powieści dzieje się jesienią 
1943 roku. 

Oprócz tego bilbioteka zaprasza do 
udziału w grze miejskiej „Ulicami Gotenha-
fen” (22 października, między godz. 14.00 
a 20.00). Aby wziąć w niej udział, należy 
ściągnąć na telefon bezpłatną aplikację 
HuntLy. Celem graczy będzie rozwiązanie 
zagadek rozsianych w obrębie centrum 

Gdyni. Wskazówka odnośnie pierwszej 
z nich – jednocześnie miejsca rozpoczęcia – 
pojawi się na profilu Facebook i stronie www 
bibliotekagdynia.pl przed wydarzeniem. 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
także na spotkania z pisarzami. Do Gdyni 
przyjedzie Marek Krajewski, autor znanych 
kryminałów o Eberhardzie Mocku, osadzo-
nych w przedwojennym Wrocławiu, laureat 
Paszportu Polityki. Spotkanie z pisarzem 
odbędzie się w sobotę 22 października 
o godz. 18.00 w Bibliotece Wzgórze (ul. Bi-
skupa Dominika 3). Gośćmi tegorocznej edy-
cji Afery Kryminalnej będą również Jakub 
Szamałek i Izabela Żukowska.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. 
Szczegółowy program znajduje się na stro-
nie www.bibliotekagdynia.pl 

Festiwal literacki „Afera Kryminalna” – zapisy

Towarzystwo Polsko-Niemieckie za-
prasza 18 października o godz. 18.00 na 
komedię kryminalną Raimara Neufeldta 
pt. „Der Fluch des Bernsteinzimmers” 
(„Klątwa Bursztynowej Komnaty”).

Spektakl w języku niemieckim w wyko-
naniu teatru „Die Dittchenbühne” z Niemiec 
odbędzie się w Centrum Kultury (ul. Ło-
wicka 51). Wstęp bezpłatny na podstawie 
zaproszeń, które można odebrać w Culture-
Boxie (ul. Świętojańska 30). Szczegóły na: 
www.tpngdynia.pl (w zakładce: Seminaria i 
imprezy) oraz na www.facebook.com/Towa-
rzystwo-Polsko-Niemieckie-w-Gdyni.

Komedia kryminalna 
po niemiecku

Znajdź gdyńską kapsułę czasu – zapisy

Jazz Cafe (ul. Wielkopolska 401) za-
prasza 15 października o godz. 17.00 na 
wieczór w kubańskim klimacie „Bliżej 
Kuby”. 

W programie atrakcje, m.in. pokaz salsy 
kubańskiej na żywo i opowieści z życia Kuby. 
Wstęp wolny.

Bliżej Kuby

Chór Sine Nomine zaprasza na próby 
otwarte połączone z przesłuchaniami do 
chóru 15 października o godz. 18.30 do Ze-
społu Szkół Katolickich (pl. św. Andrzeja). 

Doświadczenie chóralne lub umiejętność 
czytania nut nie są wymagane. Szczegóły: 
730 314 741 lub mailowo: sinenomine.gdy-
nia@gmail.com bądź na www.facebook.com/
sine.nomine.gdynia.

Próby otwarte

„Czułość” –  film dyplomowy absol-
wentki Gdyńskiej Szkoły Filmowej Emilii 
Zielonki, na podstawie scenariusza Agaty 
Koschmieder (PWSFTviT), zdobył kolej-
ną nagrodę, tym razem dla Najlepszego 
Filmu Krótkometrażowego podczas 35. 
edycji New Jersey Film Festival w Stanach 
Zjednoczonych.

Jury, złożone z pracowników mediów, 
dziennikarzy, studentów i naukowców, miało 
trudne zadanie – spośród zgłoszonych 388 
filmów z całego świata, wybrało 22 finalistów, 
których prace zostały zaprezentowane pu-
bliczności na festiwalu.

Przypomnijmy, że w tym roku „Czułość” 
została ogłoszona najlepszym filmem krót-
kometrażowym na 17. cellu l’art Internatio-
nal Short Film Festival w Jenie oraz Jenie 
i otrzymała nagrodę Excellence Award for 
Best Picture w Konkursie Międzynarodowym 
33. Busan International Short Film Festival.

Laury dla „Czułości”
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Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” 
w całym kraju ruszyła ogólnopolska 
kampania informacyjna Ministerstwa 
Finansów.

Akcja ma uświadomić, z czym wiąże się 
niewydawanie paragonów fiskalnych na 
stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze 
sobą w przypadku otrzymania. Kampania 
prowadzona będzie do listopada 2016 roku.

Ministerstwo apeluje również, by w przy-
padku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie 
wydaje paragonów lub zbiera wystawione 
i nieodebrane paragony fiskalne, zgłosić te 
nieprawidłowości na bezpłatną infolinią: 800 
807 007 lub adres e-mail: powiadom_podat-
ki@mf.gov.pl.

Rada Dzielnicy Leszczynki (ul. Morska 
186) zaprasza 18 października o godz. 
17.30 na konsultacje społeczne ws. zadań 
inwestycyjnych na lata 2015-2018.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra za-

prasza 15 października (sobota) o godz. 
12.00 na ostatni w tym roku spacer po 
dzielnicy z przewodnikiem Elżbietą Zgołą. 
Zbiórka uczestników przy Muzeum Miasta 

(ul. Zawiszy Czarnego 1), zakończenie 
wycieczki ok. godz.14.00 na szczycie Ka-
miennej Góry.Uczestnictwo jest bezpłatne.

***
Rada Dzielnicy Cisowa (ul. Chylońska 

227) zaprasza 27 października o godz. 
19.00 na konsultacje społeczne w sprawie 
wykorzystania środków finansowych na 
gminne zadania inwestycyjno-remontowe 
w dzielnicy Cisowa na lata 2015-2018.

Ogłoszenia Rad Dzielnic

Weź paragon ze sobą

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

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

Dodatki mieszkaniowe

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
przypominają o podstawowych zasadach 
bezpiecznego eksploatowania instalacji 
i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia 
zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybu-
chem gazu i pożarem.

Co najmniej raz w roku właściciele lub 
zarządcy budynków mają obowiązek prze-
prowadzenia okresowej kontroli instalacji ga-
zowej i przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

Na początku sezonu grzewczego nale-
ży sprawdzić stan techniczny wszelkiego 
rodzaju urządzeń służących do ogrze-
wania pomieszczeń lub wody, a przede 
wszystkim urządzeń gazowych.

Nie wolno ograniczać dopływu świeżego 
powietrza, zwłaszcza do kotłowni, łazienek, 
kuchni i innych pomieszczeń, w których 
znajdują się urządzenia opalane gazem, 
aby możliwe było pełne, a tym samym bez-
pieczne spalanie.

Jeśli w pomieszczeniu są szczelne okna, 
to dla bezpiecznego spalania należy zapew-
nić stały dopływ świeżego powietrza poprzez 
urządzenia napowietrzające zainstalowane 
w tych oknach lub przez rozszczelnienie 
skrzydła okiennego.

W ramach obowiązkowej kontroli okre-
sowej, oprócz dokonania przeglądu stanu 
technicznego instalacji gazowych, należy 
sprawdzić drożność przewodów wentyla-
cyjnych oraz odprowadzających spaliny. 
Nie należy zaklejać otworów wentylacyjnych 
i napływowych powietrza, kratek wentylacyj-
nych, a także otworów w dolnej części drzwi 
do łazienek. 

Niesprawne i nieprawidłowo działające 
urządzenia gazowe i elektryczne należy 
wymienić. Wymiana bądź naprawa urządzeń 
gazowych może być dokonywana wyłącz-
nie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.

Nie wolno dopuszczać do nadmiernego 
obciążania instalacji elektrycznej przez 
włączenie do jednego gniazda wtykowego 

kilku odbiorników dużej mocy. Korzystając 
z urządzeń mających nieosłonięte spirale 
grzewcze, trzeba zwracać uwagę na to, by 
stały w bezpiecznej odległości od łatwopal-
nych przedmiotów i elementów mieszkania. 

Zawsze trzeba stosować się do instrukcji 
producenta urządzeń w zakresie bezpiecz-
nego ich użytkowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
jak najszybciej zwrócić się do właściciela lub 
zarządcy budynku.

Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”
Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku 

spalania paliwa (gazowego, ciekłego lub 
stałego) w niewystarczającej ilości tlenu. Do 
całkowitego spalenia 1 m3 gazu ziemnego 
konieczne jest aż 10 m3 powietrza. Brak 
wystarczającego dopływu świeżego powie-
trza do pomieszczeń, w których znajdują się 
urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekle 
lub stałe, poważnie zagraża tzw. niepełnym 
spalaniem i powstawaniem tlenku węgla. 

Czad pojawia się także, kiedy przedwcze-
śnie zostaną zamknięte drzwiczki paleniska 
pieca czy kuchni opalanej paliwem stałym, 
a również gdy palniki urządzenia gazowego 
są zanieczyszczone lub źle wyregulowane. 

Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani 
smaku i ma gęstość zbliżoną do powietrza, 
dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia 
się w mieszkaniach. Czad dostaje się do 
organizmu człowieka poprzez drogi odde-
chowe, blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
upośledzając organy najbardziej wrażliwe 
na niedotlenienie. 

Zaczadzenie często kończy się śmier-
cią!

Brak szczelności i sprawności instalacji 
gazowej oraz niewłaściwa wentylacja po-
mieszczeń mogą być także przyczyną wy-
buchu gazu, a w konsekwencji zniszczenia 
budynku i zagrożenia zdrowia oraz życia 
ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powie-
trzem mieszaninę silnie wybuchową już przy 
niewielkim, kilku-kilkunastoprocentowym, 
stężeniu w powietrzu.

Poziom bezpieczeństwa można znacznie 

podnieść, stosując urządzenia (detektory) 
wykrywające obecność w powietrzu zarówno 
tlenku węgla, gazu ziemnego, jak i gazów 
płynnych. Należy przy tym pamiętać, że 
gaz płynny w odróżnieniu od ziemnego jest 
cięższy od powietrza. Jeśli się ulatnia, nie 
jest odprowadzany przez wentylację umiesz-
czoną pod stropem pomieszczenia. Dlatego 
szczególnie w przypadku korzystania z gazu 
płynnego zaleca się stosowanie detektorów 
(wykrywaczy) gazu.

Zasady bezpiecznego korzystania 
z urządzeń gazowych

Butle z gazem płynnym mogą być insta-
lowane tylko w budynkach niskich tj. o wy-
sokości do 12 m włącznie nad poziomem 
terenu lub mieszkalnych o wysokości do 4 
kondygnacji nadziemnych włącznie.

Nie należy ogrzewać pomieszczeń miesz-
kalnych kuchenkami gazowymi. Zabronione 
jest instalowanie butli w budynkach zasila-
nych gazem z sieci gazowej. 

Instalacja gazowa zasilana z butli gazo-
wej, w której długość przewodu nieelastycz-
nego z rury stalowej nie przekracza 2 m, po 
wymianie lub remoncie, a także po wymianie 
butli gazowej lub przewodu elastycznego, 
powinna być poddana kontroli szczelności 
pod ciśnieniem roboczym gazu. 

Sprawdzenie szczelności przy wymianie 
butli gazowej przeprowadza przedstawiciel 
dostawcy gazu lub użytkownik instalacji, 
zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozpro-
wadzającego butle.

Instalacja gazowa zasilana z butli ga-
zowej, w której długość przewodu nieela-
stycznego przekracza 2 m, powinna być po 
wymianie lub remoncie poddana głównej 
próbie szczelności, o której mowa w § 44 
rozporządzenia MSWiA z 16 sierpnia 1999 
r. w sprawie warunków technicznych użytko-
wania budynków mieszkalnych.

Przewody elastyczne służące do przyłą-
czania urządzeń gazowych po przekroczeniu 
oznaczonej daty ważności należy niezwłocz-
nie wymienić.

Ogrzewaj dom bezpiecznie – komunikat

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni infor-
muje, że w dniach 15 i 16 października 
odbędzie się wyścig rowerowy MTB 
C. Hartwing Gdynia Maraton. 

W związku z powyższym wprowadzone 
będą zmiany w organizacji ruchu kołowego.

15 października (sobota) zamknięte 
zostaną:

– w godz. 7.00-16.00: ul. Olimpijska 
– w godz. 9.00-14.00: ul. Sportowa (od 

Olimpijskiej do Wileńskiej), ul. Wileńska. 
16 października (niedziela) wyłączone 

zostaną z ruchu:
– w godz. 7.00-16.00: ul. Olimpijska 
– w godz. 9.00-15.00: ul. Małokacka 

od stacji „pod Żaglami” do ul. Olimpijskiej, 
ul. Stryjska od  ul. Olimpijskiej do ul. Halic-
kiej, ul. Olkuska od ul. Łęczyckiej do lasu, 

ul. Sportowa od ul. Olimpijskiej do ul. Wileń-
skiej, ul. Wileńska,

– w godz. 9.30-10.30: ul. Stryjska 
od ul. Olimpijskiej do Węzła Macieja Brze-
skiego, ul. Halicka od Węzła Macieja 
Brzeskiego do ul. Olkuskiej, ul. Olkuska 
od ul. Halickiej do ul. Łęczyckiej,

Wyłączenie z ruchu spowodowane jest 
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
zawodnikom biorącym udział w imprezie 
oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji 
zbiorowej ZKM Gdynia dostępne pod adre-
sem www.zkmgdynia.pl.

Prosimy kierowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności i dostosowanie się do 
zmienionej organizacji ruchu w rejonie 
wskazanych wyżej skrzyżowań ulic.

Zmiany w organizacji ruchu 15 i 16 października
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Zajęcia z filmu dokumentalnego dla każdego
Against Gravity, Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdyńska 
Szkoła Filmowa zapraszają na specjalny, 
roczny przedmiot filmowy dostępny dla 
wszystkich chętnych. 

Program zajęć opierać się będzie o naj-
wybitniejsze i najżywiej komentowane w 
ostatnich latach filmy dokumentalne. Będą 
one zaczynem do wykładu i wspólnej dysku-
sji z udziałem wykładowców uniwersyteckich 
i gości specjalnych.

W roku akademickim 2016/2017 oprócz 
studentów i doktorantów na Wydziale Filo-
logicznym UG mile widziani będą również 
wolni słuchacze. Rusza nabór na nowatorski 
przedmiot filmoznawczy: Akademia Filmu 
Dokumentalnego. To świetna okazja, aby w 
gronie ekspertów i miłośników filmu obejrzeć 
i podyskutować na temat najważniejszych 
dokumentów ostatnich lat.

Program został w całości oparty na fil-
mach dokumentalnych, dzięki czemu wyróż-
nia się spośród innych programów edukacji 
filmowej. Zajęcia poprowadzi Marcin Bor-
chardt, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, 
wykładowca i znawca filmu. Trzygodzinne 
spotkania połączone z projekcją filmu będą 
odbywać we wtorki w auli 1.43 Wydziału 
Filologicznego UG o godz. 16.45.

Celem Akademii Filmu Dokumentalnego 
jest rozbudzenie i ukierunkowanie zaintere-
sowania filmami dokumentalnymi, a przede 
wszystkim udostępnienie odpowiednich 
narzędzi do ich krytycznej analiz. Specjal-
nie wyselekcjonowane filmy mają nie tylko 
dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także 
umożliwić im poznanie ciekawych, często 
nieznanych, obszarów i zagadnień współ-
czesnego świata.

Filmy pokazywane w ramach akademii 

pochodzić będą z festiwalu Millennium Docs 
Against Gravity, jednego z największych 
festiwali filmów dokumentalnych na świe-
cie, który od 2016 roku odbywa się również 
w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Zapisy do 25 października pod adresem 
e-mail: przemek@againstgravity.pl. Należy 
podać imię, nazwisko, a w tytule „Akademia 
Dokumentalna UG”. Przedmiot posiada 
2 punkty ECTS. 

Karnet na projekcje filmowe dla studentów 
Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego 
kosztuje 110 zł za semestr (dla studentów 
pozostałych wydziałów i wolnych słuchaczy 
– 150 zł). O przyjęciu decyduje kolejność 
zrealizowanych wpłat. Zajęcia rozpoczną 
się 18 października.

Wszelkie szczegóły i filmowy program 
zajęć na: www.akademiadokumentalna.pl/
szkoly-wyzsze/ug.

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych 
(ul. Żeromskiego 31) prowadzi zapisy na 
kierunki techniczne oraz kursy dla osób 
nieposiadających wykształcenia średniego. 

Informacje w siedzibie szkoły oraz na 
www.wzspgdynia.pl lub tel. 58 620 81 17.

***
Kolegium Miejskie Centrum Kształce-

nia Ustawicznego (ul. Raduńska 21) za-
prasza 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.

***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fran-

cuskiej (ul. Świętojańska 71/3) zaprasza 

na kursy języka francuskiego w semestrze 
jesienno-zimowym. Zapisy drogą mailową: 
tppfgdynia@poczta.onet.pl i tel. 58 621 91 
15 (pon. i czw. w godz. od 15.30-18.00).

***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica 

Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zapra-
sza dzieci do przedszkola muzycznego oraz 
chętnych do nauki gry. Tel. 58 622 73 51 lub 
507 428 136.

***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Za-

wodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. 
Dąbka 207) przyjmuje zapisy absolwentów 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 
na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe: „Wykonywanie wyrobów tapicero-

wanych”, „Wykonywanie zabiegów fryzjer-
skich”,  „Projektowanie fryzur”, „Prowadzenie 
sprzedaży”, „Prowadzenie działalności han-
dlowej”, „Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych”, „Sporządzanie kosztorysów 
oraz przygotowywanie dokumentacji prze-
targowej”. Kursy odbywają się w systemie 
zaocznym. Informacje pod nr tel.: 58 622 26 
24, 58 622 08 22.

***
Kaszubska Fundacja Pomocy Potrze-

bującym zaprasza na nieodpłatne warszta-
ty: „Tańcowała igła z nitką”, cz. II oraz „My, 
Kaszubi, gotujemy”.

Zapisy w czwartki od godz. 17.00 w Gdyń-
skim Centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. 3 Maja 27/31) oraz tel. 885 031 956.

Zapisy i szkolenia

Na rok szkolny 2016/2017 zespół CNE 
Experyment przygotował nową ofertę 15 
zajęć edukacyjnych dla wszystkich pozio-
mów nauczania: od przedszkoli/zerówek, 
poprzez szkoły podstawowe i gimnazja, 
aż po szkoły ponadgimnazjalne. 

Wszystkie zajęcia są zgodne z podstawą 
programową, ale co najważniejsze, prowa-
dzone są w sposób interaktywny, dynamicz-
ny, angażujący uczniów przez zespół edu-
katorów – entuzjastów wielu dziedzin nauki, 
m.in.: biologii, chemii, fizyki, matematyki, 
a także oceanografii, historii czy archeologii. 
Liczne doświadczenia i eksperymenty mają 

być drogą do zdobywania wiedzy, a nie go-
tową odpowiedzią na trudne pytania. 

Zajęcia dostosowane są do poziomu 
zaawansowania uczniów – niektóre zaję-
cia przygotowane są w dwóch wersjach, 
o różnych stopniach trudności. Rezerwacja 
terminów on-line na stronie https://bilety.
experyment.gdynia.pl. Zespół rezerwacji 
czeka pod telefonem 58 698 21 37. 

Informacje: Natalia Grzywacz-Leszkow-
ska, tel. 515 050 810, n.grzywacz-leszkow-
ska@experyment.gdynia.pl, 

Alicja Harackiewicz, tel. 503 468 838, 
a.harackiewicz@experyment.gdynia.pl.

Edukacja poprzez zabawę!

Zakończył się 16. Ogólnopolski Kon-
kurs Twórczego Używania Umysłu Wyspa 
Zagadek 2016 organizowany przez Stowa-
rzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa 
we współpracy z Urzędem Miasta.

Finały krajowe konkursu odbyły się 
w Zespole Szkół nr 11 (ul. Porębskiego 
21). Większość zadań i zagadnień proble-
mowych odnosiła się do słuchu i dźwięku. 
13 października odbyła się uroczystość 
zakończenia tegorocznej edycji konkursu. 
Wśród 10 laureatów znalazły się 3 uczennice 
z gdyńskich szkół: Alicja Wiśnicka i Alek-
sandra Wilińska ze Szkoły Podstawowej 
nr 29 oraz Maria Pańczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 28. 

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do 
Szwecji, do Ośrodka Doświadczeń i Kształ-
cenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Szkoła Podstawowa nr 23 informuje, 
że 14 października rusza VIII edycja Mię-
dzyszkolnego Konkursu Literackiego 
„Czas szkoły – czas dojrzewania”.  

Prace konkursowe będą oceniane w na-
stępujących kategoriach: proza, poezja 
i komiks. 

Organizator planuje wydanie antologii 
z nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

W tym roku zaprasza do udziału w kon-
kursie także tworzących nauczycieli.

Organizator zaprasza na stronę interne-
tową szkoły http://sp23gdynia.pl/ oraz na FB  
Szkolny Konkurs Literacki Gdynia.

Uczniowie Gimnazjum nr 4 dziękują  
Akademii Morskiej w Gdyni za wsparcie 
finansowe, które umożliwi drużynie reali-
zację marzeń o wyjeździe na Azjatycką 
Olimpiadę Kreatywności „Destination Ima-
gination – Oczyma wyobraźni” do Chin 
w dniach 9-12.12.2016 r.

„Wyspa Zagadek 2016”„Czas szkoły – czas dojrzewania”

Podziękowanie

Klub Młodzieżowy Fly prowadzi zapisy 
na nowy rok szkolny dla młodzieży gim-
nazjalnej. Zajęcia, korepetycje i pomoc 
w odrabianiu lekcji odbywać się będą 
w dni robocze, w godz. 16.00-19.00.

Więcej informacji w biurze Fundacji Fly, 
w dni robocze w godz. 9.00-16.00 lub telefo-
nicznie: 693 996 088, 517 383 828.

Klub Młodzieżowy Fly

24 września odbyły się uroczyste 
obchody Jubileuszu XXX–lecia Szkół 
dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni 
(ul. Hallera 9). W skład zespołu wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 49, Gimnazjum 
nr 25 i XV Liceum Ogólnokształcące. 

Na terenie szkoły odbyła się jubileuszo-
wa gala. Gościli na niej przedstawiciele 
gdyńskiego magistratu, Kuratorium Oświaty, 
związków zawodowych, dyrektorzy trójmiej-
skich poradni i gdyńskich szkół. Szeroko 
reprezentowane było środowisko osób 
niedosłyszących. Na spotkanie przybyli 
także uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz 

liczne grono absolwentów szkół. W trakcie 
uroczystości dyrektor Jolanta Kasperek
-Sut odczytała życzenia przesłane przez 
abpa Sławoja Leszka Głodzia i Marszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza. 

W części artystycznej zebrani obejrzeli 
występy dzieci i młodzieży niedosłyszącej 
wspieranej przez nauczycieli i kolegów 
z Gimnazjum nr 10. Specyfikę pracy i dzia-
łania, oraz projekty i osiągnięcia uczniów 
goście poznali dzięki specjalnie przygoto-
wanym materiałom filmowym. 

Część nieoficjalna była doskonałą okazją 
do rozmów i wielu sentymentalnych spotkań. 

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

***
Anonimowi Depresanci zapraszają na 

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

***
Anonimowi Jedzenioholicy spotykają się 

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

***
Grupy Al-Anon spotykają się w środy 

o godz. 18.00 na plebanii przy ul. Kcyńskiej 

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

***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Cen-

trum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 
9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie 
osób chorych na schizofrenię prowadzone 
przez zespół psychologów, psychiatrę, 
pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni 
powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 
81 70 wewn. 43 lub 36.

***
Centrum Pomocy Psychologicznej w La-

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

***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

(ul. Gen. Maczka 1) zaprasza we wtorek 

25 października o godz. 17.30 na kolejne 
spotkanie Grupy Wsparcia „Sami sobie”. 
Omawiane będą tematy związane z opieką 
nad osobą z otępieniem i chorobą Alzhaime-
ra. W spotkaniu mogą wziąć udział opiekuno-
wie, rodzina i znajomi. Wstęp wolny.

***
Gabinet Psychoterapii Psychoanalitycz-

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

***
Gabinet psychologiczny Sukurs (ul. 

Olimpijska 2/111) zaprasza na nieodpłatne 
spotkania terapeutyczne dla osób, które 
nie są pewne, czy chcą rozpocząć terapię. 
Zapisy mailowo: info@annastankiewicz.pl 
lub tel. 602 185 217.

Szpitale Wojewódzkie (ul. Powstania 
Styczniowego 1) zapraszają gdynianki w 
wieku 40-49 lat na bezpłatne badania mam-
mograficzne. 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 profilaktycz-
ne, mające na celu wczesne wykrywanie 
jaskry. Rejestracja tel. 58 664 88 99 lub 
664 88 97.

***
Med-Activ zaprasza na bezpłatną ocenę 

postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Re-
jestracja 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 9.00-
13.00 i czwartki 14.00-18.00. Rejestracja tel. 
58 660 03 23, 608 045 554. Nowy oddział 

mieści się w przychodni NZOZ „Obłuże-Ok-
sywie” (ul. Sucharskiego 2). Rejestracja tel. 
608 045 554.

***
NZOZ „OKO” (ul. Śląska 35-37) zaprasza 

mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania 
profilaktyczne w zakresie wczesnego dia-
gnozowania 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. Reje-
stracja tel. 537 439 325 w dni powszednie 
w godz. 9.00-17.00.

***
Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Po-

morska 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 bezpłat-
ne badanie stóp pozwalające na wczesne 
wykrycie wad postawy i problemów podo-
logicznych. Rejestracja tel. 508 648 584 
w godz.10.00-17.00.

***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ (ul. Pułaskiego 4) zapra-

sza do uczestniczenia w programach:
– „Profilaktyka raka szyjki macicy”; re-

jestracja 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 (wto-
rek-piątek w godz. 7.30-14.00);

– „Badania profilaktyczne w zakresie 
wykrywania choroby nowotworowej piersi 
u kobiet w wieku 40-49 lat”; rejestracja oso-
bista 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 gabinecie zabiegowym w dni powszednie 
w godz. 8.00-18.00. Kontakt tel. 58 711 60 
34. 

Placówka zaprasza do korzystania z bez-
płatnych usług stomatologicznych (w ramach 
NFZ). Rejestracja tel. 58 711 61 10.

***
Dor-Med zaprasza na audiometryczne, 

bezpłatne badanie słuchu i konsultacje 
20 i 27 października w godz. 8.00-15.00 w 
przychodni przy ul. Abrahama 57 (gab. 2). 
Rejestracja osobista lub tel. 58 625 91 00.                     

Fundacja Adaptacja M&K w ramach 
realizacji programu pilotażowego „Od 
drzwi do drzwi” zaprasza do skorzystania 
z usług transportowych dla niepełno-
sprawnych mieszkańców Gdyni.

Transport po wcześniejszej rezerwacji 
pod nr. tel. 883 773 999 (codziennie w godz. 
6.00-22.00). Usługi finansowane ze środków 
PFRON. Szczegóły pod nr tel. 883 773 999 
i na: www.adaptacja.info.

„Od drzwi do drzwi”

Pomoc psychologa i psychiatry

Zdrowie

Centrum Stomatologiczne Panaceum 
(ul. Świętojańska 89/1) zaprasza na bez-
płatne konsultacje prowadzone przez 
lekarza specjalistę II stopnia protetyki 
stomatologicznej (protezy, korony, mo-
sty). Rejestracja tel. pod nr. tel. 58 620 31 
27 w dni powszednie w godz. 9.00-18.00.

***
Centrum Medyczne Synexus (ul. Wła-

dysława IV 59) zaprasza na bezpłatny 
pakiet badań dla osób, po zawale serca, 
udarze mózgu lub zabiegu na naczyniach 
(by-passy, stenty): lipidogram, morfolo-
gia, kreatynina, glukoza. Rejestracja pod 
nr. tel. 58 731 21 53 lub w siedzibie.

Zdrowy senior

„Gramy Pomagamy” – Asseco dla hospicjum
Świetna inicjatywa drużyny Asseco 

Gdynia. Najbliższy sezon koszykarski 
2016/2017 dedykują małym podopiecz-
nym gdyńskiego hospicjum dziecięcego 
„Bursztynowa Przystań”. Z każdego 
sprzedanego biletu na mecz drużyna 
przekaże 5 zł, a z karnetu 80 zł na rzecz 
podopiecznych placówki.

– Zawodnicy i zarząd chcą w ten spo-
sób zachęcić do zaangażowania w pomoc 
najbardziej potrzebującym oraz pokazać 
ogromną rolę społecznej odpowiedzialności 
biznesu – tak istotnej w dzisiejszym świecie 
– czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Kampania promująca akcję „Gramy 
Pomagamy” poza wymiarem finansowym 

służyć będzie także budowaniu świadomości 
i współodpowiedzialności społecznej.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Waw-
rzyńca to organizacja pożytku publicznego, 
która utrzymuje się m.in. dzięki wsparciu 
finansowemu mieszkańców, lokalnych firm 
i samorządu. 

Od 30 lat dzięki pełnej poświęcenia 
pracy lekarzy, pielęgniarek, pracowników 
socjalnych, psychologów oraz wolonta-
riuszy różnych profesji, hospicjum niesie 
pomoc i otacza opieką chorych i ich rodziny 
w najtrudniejszych chwilach. W hospicjach 
stacjonarnych dla dzieci i dorosłych oraz 
domowych dla dzieci i dorosłych pod opieką 
przebywa obecnie 200 pacjentów.

Straż Miejska w Gdyni informuje 
o unieważnieniu legitymacji służbowej 
nr 118 wystawionej na nazwisko Mateusz 
Rosenkranz.

Unieważnienie 
legitymacji służbowej
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YMCA (ul. Żeromskiego 26) 
prowadzi zapisy do Gdyńskiej 
Akademii Srebrnego Wieku. Zapi-
sy na I semestr roku akademickiego 
2016/2017 w sekretariacie w dni 
powszednie w godz. 9.00-14.00.

***
Gdyńska Akademia Srebrnego 

Wieku zaprasza seniorów na od-
płatne wykłady „Podróże ze sztu-
ką” prowadzone przez Małgorzatę 
Wojtkiewicz. 

Zapisy w siedzibie (ul. Żeromskie-
go 26) w godz. 9.00-14.00. Szczegó-
ły na stronie: www.seniorzy.ymca.pl 
oraz pod nr. tel. 58 620 31 15.

Spotkania Klubu Seniora odby-
wają się we wtorki o godz. 16.00 
i czwartki o godz. 16.30. Porusza-
ne są na nich najróżniejsze tematy 
do wspólnych dyskusji.

Spotkanie 18 października popro-
wadzi lekarz, natomiast kolejne – 20 
października – podróżnik.

STRONA SENIORA

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

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

***
YMCA Gdynia zaprasza do OW 

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

– 5.11 (Rewa-Mechelinki)
– 19.11 – Warmia-3 (Gietrzwałd

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

Snopkowski). 
YMCA Gdynia zaprasza 30 listo-

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

***
Wojskowy Klub Sportowy „Flota” 

Gdynia zaprasza osoby w wieku 55+ 
na zajęcia: „Uczyń życie zdrowszym” 
– projekt prozdrowotny i „Sport strze-
lecki”. Szczegóły: Jerzy Gołąbek 
(tel. 608 598 343) i Rafał Hinc (tel. 
694 675 101).

***
Trwają zapisy na zajęcia w ra-

mach nowego semestru Akademii 
Zdrowia we Flandrii. Zajęcia będą 
odbywać się w biurze (ul. Świętojań-
ska 23b /20). Szczegóły oraz zapisy: 
664 909 144.

***
Fundacja FLY (ul. Świętojańska 

36/2) zaprasza seniorów na Jesien-
ny Bal Seniora „Niebo i piekło”, który 
odbędzie się 28 października.

***
YMCA (ul. Żeromskiego 26) za-

prasza na prelekcję Piotra Bre-
sińskiego pt. „Ameryka w obiek-
tywie”. Spotkanie odbędzie się 
18 października o godz. 16.30.

***
Klub Seniora Chylonia (ul. Waw-

rzyniaka 4) zaprasza w każdy wtorek 
o godz. 13.00 na karaoke. Prowa-
dzący: Janusz Michalak i Zygmunt 
Kusch.

***
Fundacja FLY prowadzi zapisy 

na wybrane zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Zajęcia są współ-
finansowane z budżetu miasta Gdyni 
oraz MRPiPS (Program ASOS 2014-
2020). 

Klub Seniora Cisowa

Aktywności i kultura

Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku

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

Prawo uczestnictwa mają żoł-
nierze (również emeryci i renciści), 
pracownicy cywilni wojska, członko-
wie rodzin wojskowych i członkowie 
WKS „Flota”. 

Zgłoszenia do 24 listopada, 
mailowo: b.kepa@ron.mil.pl lub 
m.galezowski@ron.mil.pl, a także 
w Klubie MW.

Turnieje szachowe

Gdyńska Akademia Każdego 
Wieku zaprasza osoby 50 plus na 
spotkanie organizacyjne dla osób 
zainteresowanych nauką języka 
angielskiego.

Spotkanie odbędzie się we wto-
rek 18 października o godz. 10.15, 
w siedzibie Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskie-
go  (ul. Kielecka 7) w sali 121.

Wstęp wolny.

Angielski dla 50+

W dniach 1-2 października 
odbył się VIII Międzynarodowy 
Miting Pływacki – Masters.

Grupę pływacką Gdynia Masters 
reprezentowali, zdobywając medale 
na ulubionych dystansach: Barbara 
Chomicka – 3 złote, 1 srebrny w 
stylu motylkowym i grzbietowym, 
Zuzanna Drążkiewicz – 1 złoty, 
3 brązowe w stylu grzbietowym i 
dowolnym, Andrzej Skwarło – 4 
złote w stylu klasycznym i dowol-

nym, Andrzej Jacaszek – 3 złote w 
stylu klasycznym, Józef Jacaszek 
– 2 złote w stylu dowolnym, Maciej 
Piwowarczyk – 2 złote i 1 srebrny 
w stylu grzbietowym i klasycznym.

Gdyńscy seniorzy zajęli w kla-
syfikacji medalowej piąte miejsce, 
zdobywając 15 złotych, 2 srebrne i 
3 brązowe medale.

Gratulujemy i życzymy sukcesów 
na Mistrzostwach Polski w Olsztynie 
w dniach 21-23 października.

Karta Senior 60+

Sukcesy gdyńskich pływaków

Od wielu lat w Gdyni prowadzo-
ne są działania mające zachęcić 
starszych mieszkańców do ak-
tywnego udziału w życiu miasta. 
Przykładem może być wprowa-
dzona decyzją Rady Miasta karta 
„Gdynia Senior Plus”.

Od listopada gdyńscy seniorzy 
będą mogli otrzymać kartę „Gdynia 
Senior Plus”. Dostać ją będzie mógł 
każdy gdyński senior powyżej 60. 
roku życia.

Karty odbierzemy w Centrum Ak-

tywności Seniora (ul. 3 Maja 27/31). 
Zgłaszając się po kartę, należy mieć 
ze sobą dowód osobisty.

Karta wydana będzie beztermino-
wo. Będzie imienna, bez możliwości 
przekazywania jej innym osobom. 
Karta będzie wydawana bezpłatnie. 

Karta Gdynia Senior Plus przy-
gotowana została z myślą o gdy-
nianach, którzy ukończyli 60 lat. 
Jest ona elementem prowadzonego 
przez miasto Gdyńskiego Programu 
Senioralnego na lata 2015-2020.
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Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 
53, budynek SP nr 28, e-mail: rada.babie-
doły@gdynia.pl, tel. 58 665 84 14. Biuro 
Rady do 25 października będzie nieczynne. 
Dyżury radnych odbywają się w każdy po-
niedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej dyżurują 
w pierwszy poniedziałek miesiąca.W po-
niedziałki dyżuruje funkcjonariusz Policji, 
w 1. poniedziałek miesiąca funkcjonariusz 
Straży Miejskiej.

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

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

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

ZS nr 15, ul. Jowisza 60, e-mail: rada.
chwarzno@gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. 
Strona internetowa: www.gdynia-chwar-
znowiczlino.info. Biuro Rady czynne we 
wtorki, środy, czwartki w godz. 15.30-20.00. 
W środy w godz. 17.00-18.00 dyżur radnego 
dzielnicy. W 1. i 2. środę miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżuruje radny miasta Andrzej 
Kieszek, a w 1. czwartek miesiąca w godz. 
17.00-18.00 radny miasta Paweł Brutel. 
Dyżur rewirowej Straży Miejskiej w ostatnią 
środę miesiąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 

192 (budynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, 
e-mail: rada.chylonia@gdynia.pl. Dyżury 
radnych w środy w godz. 17.00-18.00: 19.10 
– Andrzej Jończyk, 26.10 – Stanisław 
Skłodowski. W środy w godz. 16.45-17.45 
dyżurują radni miasta – Michał Bełbot w 1. 
środę miesiąca i Justyna Wróblewska w 
2. środę miesiąca. W 1. i 3. środę miesiąca 
w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariu-
sze Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczliń-

ska 33, tel. 58 629 85 66. Strona interne-
towa: http://www.radadabrowa.pl/ i www.
facebook.com/radadabrowa. Biuro Rady 
do 18 listopada będzie nieczynne. Do końca 
listopada dyżury radnych będą się odbywać 
w każdy poniedziałek i środę w godz. 18.00-
19.00. 

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

tomińska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@
gdynia.pl, tel. 58 661 64 78. Biuro Rady 
czynne w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, 
wtorki 10.00-14.00, środy 15.00-19.00. W 2. 
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuru-
je radny miasta Paweł Stolarczyk.

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 

12 (SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona 
internetowa: www.gdynia-grabowek.info. 
Biuro Rady czynne w pon. w godz. 14.30-
18.00, śr., pt. w godz. 10.00-13.30, czw. 
w godz. 15.30-19.00. W 2. czwartek miesią-
ca w godz. 17.00-18.00 dyżur funkcjonariu-
szy Straży Miejskiej i Policji. Dyżury radnych 
w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00: .

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. 

Marsz. Piłsudskiego 18, e-mail: rada.
kamiennagora@gdynia.pl, tel. 58 621 68 
80. Strona internetowa: www.gdynia-ka-
miennagora.info oraz www.facebook.
com/RadaKamiennaGora. Biuro czynne 
w poniedziałki w godz.12.00-19.00, wtorki 

w godz.15.00-19.00, w czwartki w godz. 
11.30-14.30. Tadeusz Kurecki dyżuruje 
pod nr tel. 694 318 826. Rewirowa Straży 
Miejskiej dyżuruje pod nr. tel. 661 600 572, 
a dzielnicowy pod nr. 691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 

(budynek Zespołu Szkół nr 10), tel. 58 
629 24 13, e-mail rada.karwiny@gdynia.
pl. Strona internetowa www.karwiny.
miasto.gdynia.pl. Biuro czynne w ponie-
działki w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki 
w godz. 9.00-14.00. Dyżury radnych w każdy 
poniedziałek w godz. 18.00-19.00: 17.10 
– Bożena Przedlacka, 24.10 – Stefania 
Hoeft. W 1. poniedziałek miesiąca w godz. 
18.00-19.00 dyżur pełnią przedstawiciele 
Straży Miejskiej. W 2. poniedziałek miesiąca 
w godzinach 18.00-19.00 dyżur pełni radna 
Hanna Mazur.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Mor-

ska 186 (budynek IV LO) tel. 58 663 73 
47, e-mail: rada.leszczynki@gdynia.pl. 
Biuro czynne: poniedziałek w godz. 8.00-
13.00, wtorek w godz.13.00-17.00, środa 
w godz. 8.00-13.00. Dyżury radnych dziel-
nicy w czwartki w godz. 17.00-18.00: 20.10 
– Krystyna Bieszk, 27.10 – Anna Bohn. 
W 3. czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 

8 (budynek SP nr 13), e-mail: rada.maly-
kack@gdynia.pl, tel. 58 664 62 70. Strona 
internetowa: www.malykack.miasto.gdy-
nia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki 
i środy w godz. 10.00-17.00. W 1. wtorek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżury pełnią 
radni Gdyni: Beata Szadziul i Sebastian 
Jędrzejewski. Biuro Rady czynne w ponie-
działki i środy w godz. 10.00-17.00.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 

14 (budynek RSM), e-mail: rada.obluze@
gdynia.pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady 
czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 
oraz w środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. 
Radni dzielnicy pełnią dyżury w poniedział-
ki w godz. 18.00-19.00: 17.10 – Andrzej 
Dąbrowski. Dyżury Zarządu Dzielnicy 
odbywają się w 4. poniedziałek miesiąca. 
Dyżury radnych miasta: Patryk Felmet – 1. 
poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00, 
Kamil Góral – 2. poniedziałek miesiąca 
w godz. 17.45-18.45, Elżbieta Sierżęga – 3. 
poniedziałek miesiąca w godz.17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskie-

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

***
Rada Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 

27 (budynek SP nr 8), tel. 58 664 92 75, 
e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl, strona 
internetowa: www.gdynia-orlowo.info 
i www.facebook.com/radadzielnicyorlo-
wo. Biuro Rady czynne: wtorki i czwartki 
w godz. 10.00-17.00.

***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskie-

go 21 (budynek ZS nr 11), tel. 58 665 70 
64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. Biuro 
czynne: poniedziałek 13.00-20.00, czwartek 
11.00-18.00. Radni dzielnicy pełnią dyżury 
w każdy czwartek 17.00-18.00. Dyżury 
radnych miasta: 1. poniedziałek miesiąca 
w godz. 16.50-17.55 – Patryk Felmet, 2. 
poniedziałek miesiąca w godz. 19.00-20.00 
– Kamil Góral, 3. poniedziałek miesiąca 
w godz. 18.15-19.15 – Elżbieta Sierżęga, 4. 
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 
– Mirosława Król. Dyżury funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej i Policji – co 2. czwartek 
w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-

Demptowo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 
56 21, e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. 
Biuro Rady czynne jest w poniedziałki i środy 
w godz. 11.00-18.00. W 2. środę miesiąca 
w godz. 17.00-18.00 dyżur funkcjonariuszy 
Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkow-

skiego, tel. 58 622 46 74, e-mail. rada.
redlowo@gdynia.pl. Biuro Rady jest czyn-
ne w poniedziałki 13.00-18.00, środy 10.00-
15.00, czwartki 10.00-14.00. Dyżury radnej 
miasta Doroty Płotki – 3. poniedziałek mie-
siąca w godz. 17.00-18.00. Dyżury Zarządu 
odbywają się w 1. poniedziałek miesiąca.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana 

z Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 661 
90 68. Strażnicy miejscy dyżurują w 1. lub 
2. wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Wielki Kack, ul. Sta-

rodworcowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 
58 629 44 03, e-mail: rada.wielkikack@
gdynia.pl. Strona internetowa: www.
gdynia-wielkikack.info. Biuro czynne: 
wtorek 8.00-14.00, środa 11.00-19.00. Radni 
dzielnicy dyżurują w każdą środę w godz. 
18.00-19.00, funkcjonariusz Straży Miejskiej 
w 1. środę miesiąca w godz. 18.00-19.00, 
radny miasta Stanisław Borski w ostatnią 
środę miesiąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino – Leśniczów-

ka, ul. II MPS 9, tel. 58 624 75 55, e-mail: 
rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl. Biuro 
Rady czynne w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 17.00-18.00. Dyżury radnych mia-
sta: 1. wtorek miesiąca w godz. 17.30-18.30 
– Joanna Zielińska, 2. wtorek miesiąca, 
w godz. 17.00-18.00 – Paweł Brutel. W 3. 
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur 
rewirowego Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, 

ul. Narcyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 
624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@
gdynia.pl. Biuro Rady czynne w każdy 
wtorek w godz. 12.00-18.00 oraz środę 
w godz. 9.00-15.00. Dyżury radnych miasta 
w siedzibie rady: 1. wtorek miesiąca w godz. 
16.00-17.00 Paweł Stolarczyk, 3. wtorek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00 Paweł Bru-
tel, 4. wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00 
Danuta Styk. W 2. wtorek miesiąca dyżur 
przedstawicieli Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Mak-

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

Rady Dzielnic informują
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Pomorski Klub Karate Kyokushin ogła-
sza 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 Dom-
razek (tel. 601 655 437).

Szczegóły: www.karateklubgdynia.pl.      
***

Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza dziew-
częta i chłopców ze szkół podstawowych, 
gimnazjów na treningi minisiatkówki, siat-
kówki oraz siatkówki plażowej. Zapisy w ZS 
nr 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 skontak-
tować 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.

***                    
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.

***
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 Czo-
ków). 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. Olimpij-
ska). Kontakt tel. 501 643 089 oraz mailowy: 
claudio33@wp.pl.

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

wackiego 53) zapraszają  do początkującej 
sekcji karate oraz na fitness. Zajęcia prowa-
dzą 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 chłop-
ców z roczników 2000-2006 do drużyn pił-
karskich (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 mailowyl: przyborinho@wp.pl.

Szczegóły: www.frajdagdynia.pl.
***

Klub Sportowy Bombardier Gdynia zapra-
sza na jesienną rekrutację do sekcji boksu. 
Zajęcia odbywają się na obiektach sporto-
wych Galeonu na ul. Morskiej 89. Treningi 
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki po 
godz. 16.00. 

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 do-
łączyć w każdy wtorek i czwartek w godz. 
20.00-21.30. Zajęcia odbywają się na hali 
sportowej ZSSO (ul. Władysława IV 54). 
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). 

***
W każdą sobotę o godz. 9.00 w Sportowej 

Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Władysława 
IV 54) odbywają się bezpłatne zajęcia spor-
towe. Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

***
Klub Tenisowy Arka (ul. Ejsmonda 3) 

ogłasza nabór  do szkółek tenisowych dzieci i  
młodzież  i zaprasza na kursy dla dorosłych.

***
Havana Si Taniec i Fitness prowadzi 

zapisy na gimnastykę korekcyjną i zajęcia 
taneczne dla dzieci. Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci od 4 lat. Więcej informacji pod 
nr. tel. 735 973 252 lub zapisy@havanasi.pl.

***
Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” 

Gdynia Oddziału PTTK Marynarki Wojennej 
prowadzi zapisy dzieci (od lat 5) i młodzieży 
do grup nauki pływania i doskonalenia tech-
nik pływackich. Szczegóły na stronie www.
mkpflota.pl. Zapisy: Krzysztof tel. 668 124 
060, e-mail: ksaracen@o2.pl.

***
Akademia Piłkarska Gdynia prowadzi 

zapisy chłopców urodzonych w latach 2009-
2011 do sekcji piłki nożnej. Treningi odby-
wają 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.

Zapisy sportowe

Pobiegnij i bądź częścią wielkiej biało-czerwonej flagi
Wystartowały zapisy do Biegu Niepod-

ległości z PKO Bankiem Polskim. Do 24 
października, do godziny 23.59 można 
rejestrować się poprzez stronę www.
gdyniasport.pl. Kwota wpisowego nie-
zmiennie wynosi 30 złotych. Bieg Główny 
na dystansie 10 kilometrów wystartuje 
11 listopada o godz. 15.00.

Czas na ostatni przystanek cyklu PKO 
Grand Prix Gdyni. Po Biegu Urodzinowym, 
Biegu Europejskim i Nocnym Biegu Święto-
jańskim, czas na Bieg Niepodległości z PKO 
Bankiem Polskim. W ubiegłym roku na linii 
startu najbardziej patriotycznego ze wszyst-
kich gdyńskich biegów stanęły 6.672 osoby. 

Przed zmaganiami na 10 kilometrów 

tradycyjnie wystartują nordic walkerzy 
oraz dzieci i młodzież w kilku kategoriach 
wiekowych.

– Każdy z czterech przystanków PKO 
Grand Prix Gdyni jest wyjątkowy. Podczas 
Biegu Niepodległości utworzymy najwięk-
szą żywą flagę w północnej Polsce. Przed 
startem każdy z biegaczy otrzyma białą 
lub czerwoną koszulkę, dzięki czemu na 
starcie będziemy mogli zobaczyć polskie 
barwy narodowe. To piękna akcja, dzięki 
której wzmacniamy niezwykle cenne, pa-
triotyczne wartości – zauważa Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. I dodaje: – Co 
roku, wśród biegaczy i kibiców, z łatwością 
można zauważyć osoby przyodziane w stro-

je nawiązujące do polskiej historii i tradycji. 
Cieszę się, że potrafimy obchodzić nasze 
święto narodowe w tak wspaniały sposób.

Wszyscy uczestnicy PKO Grand Prix 
Gdyni stoją przed szansą wygrania nowo-
czesnego samochodu osobowego – Hondy 
Civic. Dla tych, którzy mają za sobą dwa 
starty, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem 
Polskim jest więc doskonałą okazją do tego, 
aby dołączyć do konkursu.

Walka o końcowe pozycje w „generalce” 
będzie niezwykle emocjonująca. Zapisy 
w Profilu Zawodnika na stronie www.gdy-
niasport.pl. 

Termin upływa 24 października o go-
dzinie 23.59.

Klub ALPAT Gdynia, Gdyńskie Cen-
trum Sportu oraz ZS nr 15 zapraszają 
dziewczęta i chłopców na X cykl ogól-
nodostępnych turniejów mini-siatkówki 
ALPAT VOLLEY.

Turnieje przeznaczone są dla dzieci uro-
dzonych w 2004 roku i młodszych. Każde 
dziecko zdobywa punkty do indywidualnego 
rankingu w grupach o podobnym poziomie. 
W zależności od umiejętności rozgrywane 
są mecze singlowe lub w dwójkach.

Turnieje odbędą się w soboty i niedziele 
o godz. 9.00 w ZS nr 15 (ul. Jowisza 60  w 

następujących terminach: 15 i 16 paździer-
nika, 5 i 20 listopada i 11 grudnia.

Najlepsi zawodnicy w  kategoriach 
wiekowych: 2004/2005. 2006/2007, 2008 i 
młodsi oraz w klasyfikacji generalnej zostaną 
nagrodzeni pucharami, medalami oraz na-
grodami rzeczowymi. Każdy sklasyfikowany 
uczestnik  turniejów otrzymuje pamiątkową 
koszulkę i medal. 

Dla dzieci z gdyńskich szkół udział w tur-
niejach jest bezpłatny.

Szczegóły i zapisy: www.siatkowka.alpat.
com.pl.

Na „szóstkę” w Gdyni
Stadion Miejski w Gdyni okazał się bar-

dzo szczęśliwy dla reprezentacji Polski do 
lat 21! Biało-Czerwoni pokonali w meczu 
towarzyskim Czarnogórę 6:0, a na listę 
strzelców wpisywali się: Dariusz Formel-
la, Dawid Kownacki, Mariusz Stępiński, 
Krzysztof Piątek i Adam Buksa.

W tym roku Polaków czekają jeszcze 
dwa spotkania. Jeśli Macedonia nie znajdzie 
się w barażach, to właśnie z tym zespołem 
Biało-Czerwoni zmierzą się 10 listopada 
w Krakowie. Pięć dni później, w Tychach, 
ich rywalem będą Niemcy.

Turnieje minisiatkówki
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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 
1125 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy Referatu Egzekucji Administracyjnej 
(ul. 10 Lutego 24). Informacje również pod nr. tel.: 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 21.10.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni 
w Referacie Egzekucji Administracyjnej (ul. 10 Lutego 24). Oferta (w zamkniętej oznaczonej 
imiennie kopercie) powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, a 
także cenę nie niższą od ceny wywołania. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert 
nastąpi 25.10.2016 r. o godzinie 10.00 w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w pokoju 112. 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.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prezydent Miasta Gdyni 
działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm. ) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ) 
zawiadamia, że 29. 09.2016 r. wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanym numerze i nazwie obrębu 
ewidencyjnego działki nr 80 objętej ww. inwestycją – popełnionej w wydanej decyzji nr : RAAII.6740.460.2015.HNB-28/rozbud.ulic z 12.02.2016 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Wybickiego, pl. Grunwaldzki i Armii Krajowej wraz z odtworzeniem na-
wierzchni ulic: Borchadta, skwer Kościuszki i al. Jana Pawla II oraz budowa kanałów deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidującej” 
na działkach nr: 2895, 1919, 2911, 2912, (2905*), 2898, 2916, 2923, 2921, 2924, 2928, 2930, 2918, 2929, 2072, 2075, 2934, 2931, 2935, 2915, 
2899, 2896, 2908, 2907, 2939, 2909, 2910, 2851, (2894*), (2906*), 2933, 2936, 2937, 2917, (2938*), 2941, 2852, 3019, 3017, 3016 obręb Śródmie-
ście 0026; dz. 80 obręb Kamienna Góra 0016 (numery archiwalne : 126, 127/1, 145, 146, 153*, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 
173, 174/2, 174/3, 229, 332/174, 356/147, 656/154, 658/128, 660/152, 674/150, 685/174, 726/150, 727/150, 762/114, 794/150*, 837/150*, 865/165, 
892/174, 893/174, 894/174, 898/174, 895/174* KM-55; 9, 32/10, 112/2, 120/2 KM-134, 229 KM-55)
* działki objęte projektem podziału
Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym 
Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 
w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego za 
pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego 
Renault Espace. Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1900 zł, cena wywołania 
1425 zł. Szczegółowe informacje wywieszone są na tablicy Referatu Egzekucji Administracyjnej 
w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Informacje również pod nr. tel.: 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 21.10.2016 r. w godz. 9.00-15.00 w pokoju 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. Po-
wyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent 
może złożyć jedną ofertę. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2016 r. o godzinie 10.00 w UM Gdyni, ul. 
10 Lutego 24 w pokoju 112. 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.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 4 listopada 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni 
przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie 
do 28 października 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się 
z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu położonej w Gdyni przy ul. Północnej o pow. 339 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są: złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, złożenie oświadczenia o 
posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości oraz 
przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie. 
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 31 października 2016 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwier-
dzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Referacie Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami na III piętrze w pokoju 318. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa 
w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifiko-
wanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na III piętrze przy pokoju 318, Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami 2 listopada 
2016 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/
użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na III piętrze tut. Urzędu 
lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” w 3.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opubliko-
wana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Szczegóły w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 
403 na IV piętrze urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl i tel.: 58 668 85 16, 58 668 89 35.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o sprzedaży w trybie przetargu 
ofertowego samochodu marki: Renault 
Laguna nr rej. GA 39963, rok produkcji 2002 
cena wywoławcza – 3400,00zł brutto, Oferty 
należy składać do 28.10.2016. do godz. 
10.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta (al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia).
Pełny opis znajduje się na stronie interneto-
wej www.gdynia.pl/bip/inne/komunikaty lub 
Wydział Administracyjny, tel. 58 668 86 78.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu 
administracji rządowej informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. 
Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy 
ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 
424 wywieszony został wykaz o numerze 
23/2016 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu 
Państwa położonego przy ul. Płk.Dąbka 122 
(część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o 
pow. 600 m2). Umowa na czas oznaczony – 3 
lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, 
bez prawa czynienia nakładów o charakterze 
inwestycyjnym, w szczególności w postaci 
obiektów budowlanych. 
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: 
od 10.10.2016 r. do 31.10.2016 r. 
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Centrala UM Gdynia............................58 668 80 00 
TELEFONY ALARMOWE

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

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -  ...................... 58 622 22 22
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  .................  58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................  58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  ............................ 58 661 31 56
Towarzystwo Miłośników Gdyni ...................  58 620 74 66
Infolinia ZKM ..........................  0 801 174 194, 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych .............  58 623 50 78
Dom hospicyjny dla dzieci................................  58 661 55 52
Hospicjum dla dorosłych ..................................  58 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu  
i Współuzależenienia  .......................................  58 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień ........................ 58 620 88 88
Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego  
„Podwójny Problem”.......................................  58 713 67 82
Centrum Informacji Turystycznej ...................  58 622 37 66
Informacja o sektach ......................................  58 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)...............  605 462 431
Anonimowy Przyjaciel – Gdański (16.00 – 6.00) ................  
192 88
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne...............................  58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”.............................  513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem  
Gdyński Most Nadziei ........................................  58 661 94 56
Telefon Zaufania Izby Celnej w Gdyni ..............  800 800 119, 
........................................................................ 58 666 93 90
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776    
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk...........  58 75 12 500
Centrum Teleopieki .................... 58 625 12 11, 58 669 80 27
Teatr Muzyczny w Gdyni .................................  58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni .......................................  58 660 59 46
Centrum Kultury................................................  58  664   73  77
Gdyńska Telefoniczna Poradnia J. Polskiego ...58 661 77 68

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Sławomira Rybickiego............... 58 717  25 25  
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej................ 58 661 16 06
Biuro poselskie Janusza Śniadka....................... 58 661 31 72
Biuro poselskie Marcina Horały........................ 503 405 724
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro poselskie Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Polskie Stronnictwo Ludowe............................. 509 843 800
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72 
Sojusz Lewicy Demokratycznej.........................58 783 01 89
Partia Demokratyczna.......................................609 031 211
Liga Polskich Rodzin.......................................... 697 509 800
Solidarna Polska................................................601 610 799
Prawica Rzeczypospolitej..................................791 638 926
Polska Jest Najważniejsza...........695 37 07 07, 601 62 60 92
Samoobrona....................................................696 472 629

Ważne telefony

„Ratusz”, bezpłatny tygodnik informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Wydawca: Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji UM Gdynia, naczelnik Grażyna Pilarczyk. Redaguje zespół: Małgorzata Omachel - Kwi-
dzińska, Sebastian Drausal, Dorota Patzer, Agnieszka Wołowicz, Paweł Jałoszewski, Barbara Betlejewska 
i Karolina Szypelt. Kontakt:  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 202, tel. 58 668 81 26, 668 81 25, 668 81 06, fax 58 
620 30 86, e-mail: ratusz@gdynia.pl
„Ratusz” w nakładzie 28 000 egzemplarzy jest dostarczany w każdy piątek do 160 punktów w Gdyni. Jest również 
dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl/Ratusz
Prenumeratę „Ratusza” w wersji elektronicznej można zamówić na stronie: www.gdynia.pl/prenumerata
Materiały do bieżącego numeru (w jak najprostszej formie graficznej) przyjmowane są pocztą elektroniczną wy-
łącznie do piątku poprzedzającego edycję. Uwaga! Rękopisów nie przyjmujemy. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów, a także zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia.
Ze względu na brak miejsca, prosimy o maksymalne skracanie podziękowań (do 500 znaków). Informujemy też,              
że nie publikujemy ogłoszeń komercyjnych, podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych posłów, i senato-
rów) oraz szefów jednostek samorządowych, straży miejskiej i policji. Informacje, które do „Ratusza” przyjmujemy 
powinny być zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk:  Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego w Tczewie.
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip

Prezydent Miasta Gdyni 
ogłasza rozstrzygnięcie konkursu dot. Poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni.       
Na mocy Zarządzenia nr 5177/16/VII/P z 11 października 2016 r. Prezydent Miasta Gdyni przy-
znał dotację na realizację zadania dotyczącego poprawy sprawności niepełnosprawnych dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni w kwocie 17.000 zł brutto Polskiemu 
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.            

Prezydent Miasta Gdyni 
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 
niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łabędziej o powierzchni 4874 m2, ozna-
czonej jako działka nr 2345, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi 
księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5139/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 
z 5.10.2016 r. wywieszony został na okres 7.10.2016 r. do 28.10.2016 r.

Zarząd Dróg i Zieleni 

(ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników przy 
ul. Geskiego i Dantyszka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/geskiego
Termin składania ofert: 24.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację nawierzchni 
z płyt betonowych typu YOMB w ciągu ul. Spacerowej na odcinku od pos. nr 23 do skrzy-
żowania z ul. J. Heidricha w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/spacerowa. 
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 11.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację drogi dla ro-
werów i chodnika ul. Morska w Gdyni. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/morska.
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację schodów na 
Kamiennej Górze w Gdyni. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/kamiennagora
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację ul. Łużyckiej 
w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl 
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/luzycka
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.

– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę zespołu urządzeń 
turystycznych przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.
pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/unruga. 
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godz. 13.00 w siedzibie (ul. 10 Lutego 24) pok. 407.
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Wiadomości turystyczne
Hufiec ZHP Gdynia zaprasza w piątek 

14 października w godz. 17.00-20.00 na 
kolejne spotkanie Gdyńskich Warsztatów 
Podróżniczych „Wyjdź w Świat”.

Poprowadzi je Emil Witt, który opowie 
nam o swoich podróżach do Amazonii – 
pierwszą z nich odbył już w wieku 18 lat!

Spotkanie odbędzie się w sali Morskiej 
PPNT (al. Zwycięstwa 96/98, ).

Kontakt: warsztatypodroznicze@gmail.
com.

***
Akwarium Gdyńskie MIR-PIB (al. Jana 

Pawła II nr 1, Gdynia) zaprasza na spotka-
nie Klubu Podróżników, które odbędzie się 
w czwartek 20 października o godz. 18.00.

Prezentację „Nowe oblicza Nepalu” 
przedstawi Edyta Stępczak.

Wstęp bezpłatny, wejście do sali kinowej 
Akwarium Gdyńskiego przez portiernię od 
strony portu jachtowego (tak jak do biur).

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza: 
– 21 października o godz. 16.00 na 

sesję krajoznawczą „Mijające krajobrazy 
Pobrzeża Słowińskiego” w InfoBoxie (ul.
Świętojańska 30). Sesja odbędzie się w roku 
jubileuszu 90-lecia miasta Gdyni.

– 22 października na wycieczkę przyrod-
niczą do Słowińskiego Parku Narodowego 
w ramach sejmiku krajoznawczego, organi-
zowanego przez PTTK.

Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce: 
Alicja Wrzosek; e-mail: wrzosekgdynia@
wp.pl, tel. kom. 500 657 834. Szczegółowy 
program sejmiku krajoznawczego znajduje 

się w Gdyńskim Centrum Organizacji Poza-
rządowych, ul. 3 Maja 27-31 oraz na FB Klub 
Krajoznawców BLIZA.

***
Laboratorium Innowacji Społecznych 

zaprasza na kolejny wykład Michała „Go-
rana” Miegonia z cyklu Gdynia Nieznana! 
W jesienną środę w LIS posłuchać będzie 
można opowieści o duchach, przeklętych 
domach i tajemniczych energiach czających 
się w podwórzach gdyńskich kamienic oraz 
o podziemnych halach. Jakie paranormalne 
tajemnice i legendy kryje Gdynia? 

Spotkanie odbędzie się 19 października 
w godz. 17.00-18.30 w Pracowni LIS (na te-
renie PPNT, al. Zwycięstwa 96/98, budynek 
IVA – wejście od ul. Stryjskiej).

Wstęp wolny.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. 
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie 
do 21 listopada 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z re-
gulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości 
położone w Gdyni przy: ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2; ul. Leszczynki 155 
o pow. 690 m2; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2; ul. Kormorana 24 o pow. 632 m2; ul. Kormorana 26 o pow. 633 
m2; ul. Kormorana 28 o pow. 650 m2; ul. Łabędziej 9 o pow. 632 m2; ul. Łabędziej 11 o pow. 630 m2; ul. Łabędziej 13 o pow. 613 m2; ul. Snycerskiej 
13 o pow. 350 m2; ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2; ul. Żeliwna 38A o pow. 652 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2.
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 7.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opubliko-
wana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki 
Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie 
Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.invest-
gdynia.pl. 
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Prze-
targ odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. 
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 grud-
nia 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem 
przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w 
Gdyni przy: ul. Migdałowej-Bazyliowej A o pow. 1666 m2; ul. Migdałowej-Bazyliowej B o pow. 1520 m2; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m2; ul. Morskiej 
116B o pow. 8719 m2; ul. Rdestowej o pow. 4916 m2; ul. Przemyskiej 34 o pow. 27.536 m2; ul. Ks. Zawackiego 3A o pow. 601 m2; ul. Akacjowej 2A 
o pow. 469 m2; ul. Łopianowej o pow. 2324 m2; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m2 i ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2.841 m2. Wyciąg z 
ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” w dniu 07.10.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania 
Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospoda-
rowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe 
informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Opel Vectra B 2.0i CD Kombi. 
Pojazd uszkodzony. Wartość szacunkowa wynosi 1300 zł, cena sprzedaży 450 zł. 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. Pojazd można nabyć 24.10.2016 r. od godziny 9.00 do godziny 11.00 w pokoju nr 112 
w UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty bezpośrednio 
po zakończeniu sprzedaży. Sprzedaż może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 
zatrudni na zastępstwo do końca roku 
szkolnego 2016/2017 nauczyciela wycho-
wania przedszkolnego z doświadczeniem 
pracy w oddziale rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Kontakt: tel. 58 625 09 71 
lub mailowy: sp39gdy@op.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 20
zatrudni od listopada na 3/4 etatu pomoc 
kuchenną. Wymagania: wykształcenie ga-
stronomiczne lub doświadczenie w zawodzie. 
Dokumenty należy składać do 20.10.2016 r. 
w sekretariacie szkoły lub na adres: e.blan-
kenburg@sp20gdynia.pl. Informacje pod nr. 
tel. 58 669 03 64.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
zatrudni pracownika na stanowisku 
sprzątaczki w wymiarze 1/2 etatu. Praca 
w godzinach popołudniowych. Szczegóły 
w sekretariacie (ul. Chwaszczyńska 26 ) pod 
nr. tel. 58 629 12 69.

Prezydent Miasta Gdyni 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 
9.12.2016 r. do 24.12.2016 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Płk.Dąbka/ul. Ledóchowskiego, ul. Unruga/ul. 
Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska, ul. Kopernika/Cylkowskiego, pl. Gór-
nośląski, ul. Rdestowa, ul. Nowowiczlińska/Obwodnica, ul. Widna/ul. Chwarznieńska, ul. Chwarz-
nieńska, ul. Staniszewskiego, ul. Chwarznieńska/Wiczlińska, na prowadzenie handlu obwoźnego 
choinkami. Przetarg odbędzie się 4.11.2016 r. o godz. 13.00 sali nr 105, na I piętrze budynku 
Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Na stronach internetowych Urzędu 
Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsud-
skiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania 
Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.


