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10 lutego 1926 roku Gdynia otrzymała 
prawa miejskie. Z tej okazji niedziela 
upłynie pod znakiem oficjalnych uroczy-
stości. Rozpoczną się one tradycyjnie 
w południe od złożenia kwiatów pod 
pomnikiem Polski Morskiej. Tego dnia 
odbędzie się również uroczysta Sesja 
Rady Miasta. 

Program:
– godz. 10.00 – uroczysta msza św. w ko

ściele Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski (ul. Armii Krajowej 26),

– godz. 12.00 – centralne uroczystości 
93. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich 

z udziałem samorządu gdyńskiego, przed
stawicieli Marynarki Wojennej oraz miesz
kańców pod pomnikiem Polski Morskiej.

O godz. 17.00 odbędzie się uroczysta 
Sesja Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim 
(wstęp z zaproszeniami). Podczas sesji 
wręczone zostaną medale im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego za szczególne zasługi dla 
Gdyni oraz nagrody Przewodniczącej Rady 
Miasta Gdyni „Czas Gdyni”. 

Sylwetki tegorocznych laureatów medalu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na 3 str. 
„Ratusza”.

W tym roku procedura budżetu oby-
watelskiego rozpocznie się 15 lutego. 
Gdynianie do 18 marca będą mieli czas 
na przygotowanie i złożenie pomysłów na 
zmiany w mieście. Na realizację zostanie 
przeznaczonych ponad 10 mln zł.

Tegoroczna edycja BO to nie tylko nowe 
pomysły na zmiany w Gdyni – zmienia się 
także sam budżet obywatelski.

Szczegóły we wkładce na 9-12 str. „Ra
tusza”.

Budżet Obywatelski 2019

Świętowanie 93. urodzin rozpoczęte

Halo Kultura – nowa artystyczna przestrzeń w Gdyni otwarta
To enklawa sztuki oraz tygiel kreatywnych pomysłów. 

W podziemiach Hal Targowych powstało nowe miejsce na 
kulturalnej mapie naszego miasta. Tworzą je gdyńscy artyści 
ze stowarzyszenia Halo Kultura, którzy otworzyli tam swoje 
pracownie. Może je odwiedzić każdy. Artyści będą tam organizo-
wać różnego rodzaju wystawy, zajęcia, warsztaty i wydarzenia 
kulturalne dla mieszkańców. Oficjalne otwarcie Halo Kultury 
odbyło się w sobotę, 2 lutego.

W Hali Płaskiej od teraz działają 24 pracownie i sale warsztatowe 
oraz wspólny dla wszystkich ogólnodostępny hol. To miejsce pracy 
artystów i organizacji pozarządowych, ale nie tylko. To także prze
strzeń otwarta dla ludzi. Mieszkańcy i turyści, dzięki przygotowanej 
z myślą o nich ofercie kulturalnej, zyskają możliwość aktywnego 
włączenia się w życie społeczne i artystyczne miasta.

– Gdyńskie Hale Targowe – miejsce bardzo żywe, wpisane 
w tradycję miasta – spełniają nową funkcję. Powstało tam nowe, 
ważne miejsce na mapie kulturalnej naszego miasta. Gdyńscy 
artyści zapraszają do miejsca nieoczywistego, ciekawego i niekon-
wencjonalnego. Warto przyjść do podziemi i się o tym przekonać. 
Oferta jest tu tak bogata, że z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W tym miejscu nic nie jest przypadkowe. Wszystkie pracownie 
mają czemuś służyć. Artystom zależy na tym, żeby odwiedzający 
zrozumieli sztukę. Dla ułatwienia pracownie zostały podzielone 

Czwarta edycja Międzynarodowego 
Plebiscytu Lotniczego Cumulusy została 
rozstrzygnięta w Gdyni. Wręczono nagro-
dy w siedmiu kategoriach. Najlepszym 
sportowcem lotniczym 2018 roku został 
Andrzej Sołtyk – tańczący z grawita-
cją specjalista od indoor skydivingu. 
Przyznano również dwa wyróżnienia 
specjalne.  

Laureatów prezentujemy na 18 str. „Ra
tusza”.

Cumulusy rozdane 
po raz pierwszy w Gdyni

na sekcje tematyczne: fotograficzną, muzyczną, architektoniczną, 
teatralną, sztuki współczesnej, designu i pozarządową.

Nowa przestrzeń kultury powstała w wyniku oddolnej inicjatywy 
gdyńskich środowisk twórczych i pozarządowych. Zwróciły one uwa
gę na potrzebę stworzenia miejsca nie tylko do ekspozycji sztuki, ale 
też platformy współpracy artystycznej i społecznej.

fot. Sławomir Okoń

Zmienia się nadmorskie oblicze Gdyni
Obszar Gdyni zwany waterfrontem 

stopniowo zmienia swoje oblicze. W toku 
są prace przy realizacji nowych inwesty-
cji, które uatrakcyjnią całą nadmorską 
część miasta – Śródmieście Morskie (Sea 
City). To nowoczesna przestrzeń publicz-
na, zabudowa mieszkaniowa, biurowa i 
usługowa.

Nadmorska część Gdyni w przyszłości 
stanie się prestiżową wizytówką miasta i 
nową dzielnicą – Śródmieściem Morskim 
(Sea City). Obejmuje ono obszar położony 

w centrum Gdyni z bezpośrednim dostępem 
do wód Zatoki Gdańskiej. Tereny były przez 
dziesiątki lat użytkowane przez przemysł 
stoczniowy, obecnie nadaje im się miejski 
charakter. Potencjał i możliwości zagospo
darowania wykorzystują przedsiębiorcy, 
wpisując w te przestrzenie nowoczesne 
budynki mieszkalne, usługowe i biznesowe.

Trwa proces zmian, które odmienią do
tychczas znane miejsca. 

Więcej na 2 str. „Ratusza”.

Nowoczesna interna w gdyńskim szpitalu 
Za nami oficjalne otwarcie, a niedługo 

na kompleksowo wyremontowany Od-
dział Chorób Wewnętrznych A w gdyń-
skim Szpitalu św. Wincentego a Paulo 
trafią pierwsi pacjenci. Za niemal 4 mln zł 
udało się zmienić oblicze interny, która od 
teraz ma m.in. nowe łóżka, klimatyzację 
czy nowoczesny sprzęt medyczny. To 
uzupełnienie inwestycji z zeszłego roku, 
gdy remont przeszedł oddział B.

Ze świeżo zakończonych prac ucieszą 

się nie tylko lekarze i personel, ale przede 
wszystkim sami pacjenci – Oddział Chorób 
Wewnętrznych „A” dołączył do odświeżo
nego w zeszłym roku oddziału „B” i oferuje 
nowoczesne wyposażenie oraz sprzęt.

Za blisko 3 mln 800 tys. złotych prze
prowadzono generalny remont interny. Po 
jego zakończeniu oddział posiada 25 łóżek 
podzielonych na 8 sal chorych, w tym także 
salę 1-osobową oraz izolatkę. 

Więcej na 14 str. „‚Ratusza”.

Przy szkołach 
będzie bezpieczniej

Specjalna komisja, która wypracowuje 
dobre standardy ruchu przy gdyńskich 
szkołach, rozpoczyna kolejny rok dzia-
łania i pracuje nad nowymi pomysłami. 
Przewodniczyć jej będzie Marek Łucyk, 
wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Wspól-
nie z m.in. przedstawicielami ZDiZ, ZKM 
i służb mundurowych będzie można wpro-
wadzić w życie dobre wzorce – od nowej, 
bezpiecznej infrastruktury po promocję 
komunikacji publicznej.

Więcej na 3 str. „Ratusza”.
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Znał admirała Józefa Unruga, pułkow-
nika Stanisława Dąbka, pułkownika Ka-
zimierza Pruszkowskiego. Gdynia żegna 
swojego ostatniego obrońcę z września 
1939 roku, najstarszego polskiego ma-
rynarza, kapitana w stanie spoczynku, 
103-letniego Aleksandra Pawelca.

Urodził się 13 grudnia 1915 r. w Lututo-
wie. W marcu 1931 r., w nadziei na poprawę 
warunków życia, Aleksander Pawelec wraz 
z rodziną przeniósł się do Gdyni. Był bilete-
rem w kinach „Lido” i „Morskie Oko”. Potem 
awansował na pomocnika operatora, mistrza 
reklamy, wreszcie został kierownikiem kina. 
W lutym 1939 r. został powołany do czynnej 
służby wojskowej w 1. Morskim Batalionie 
Strzelców w Wejherowie, przekształconym 
w 1 Morski Pułk Strzelców. W przededniu 
wojny został przydzielony do oddziału zwia-
dowczego, a do jego obowiązków należało 
m.in. patrolowanie granicy – co noc prze-
mierzał na rowerze średnio 120 kilometrów.

W drugim dniu wojny został ranny. Skie-

rowano go do szpitala wojskowego w Gdyni. 
Mimo protestu lekarza opuścił szpital. 6 
września 1939 r. w czasie obrony Gdyni 
i Kępy Oksywskiej odegrał niebagatelną 
rolę w przekazywaniu rozkazów pomiędzy 
ppłk. Pruszkowskim a płk. Dąbkiem. 19 
września 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej, 
następnie do obozu jenieckiego w Gross
-Born, skąd 19 września 1940 r. uciekł do 
wysiedlonej z Gdyni rodziny. Wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii 
Krajowej pod pseudonimem „Karol”. W lecie 
1943 r. został dowódcą Armii Krajowej w 
gminie Lututów. W kwietniu 1945 r. powrócił 
z rodziną na Wybrzeże.

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, 
m.in. Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„Za wybitne zasługi dla Gdyni”, przyznany 
mu przez Radę Miasta Gdyni w 2013 r.

Po przejściu na emeryturę, często spo-
tykał się z młodzieżą licealną i studentami 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
opowiadając o wydarzeniach, których był 

świadkiem i uczestnikiem.
„Nigdy nie zapomnę koszmarnych i szar-

piących serce obrazów. W czasie jednego z 
nalotów schroniliśmy się w rozległych piw-
nicach dworku ziemiańskiego. Piwnice były 
przepełnione ludźmi, którzy skryli się przed 
działaniami wojennymi. Wśród nich przewa-
żały kobiet, starcy i duża ilość dzieci. Zgro-
madzeni śpiewali Pod Twoją Obronę. W tym 
momencie posypały się bomby. Kilka z nich 
eksplodowało bezpośrednio przy oknach 
piwnicznych. Rozgrywały się dantejskie 
sceny. Byli zabici i ranni. Spadające cegły, 
tynk i swąd spalenizny oraz dym dopełniały 
obrazu tragedii” – pisał Aleksander Pa-
welec w swojej książce Wspomnienia z lat 
młodości i II wojny światowej (1934-1945).

 Zmarł 4 lutego 2019 r. Uroczystości 
pogrzebowe rozpoczną się 8 lutego o godz. 
12.00 mszą św. w Kościele Garnizonowym 
(ul. Śmidowicza 47). Pogrzeb ok. godz. 
13.00 na Cmentarzu Marynarki Wojennej 
(ul. Antoniego Muchowskiego).

Aleksander Pawelec odszedł na wieczną wachtę

Na całym świecie tereny na styku lądu 
i wody w znaczący sposób podnoszą atrak
cyjność miast i stają się ich sercem, odwie
dzanym licznie przez mieszkańców i tury
stów. Władze miasta na bieżąco uważnie 
przyglądają się kwestiom związanym z tzw. 
waterfrontem i szukają najbardziej trafnych 
koncepcji na jego zagospodarowanie.

– Konsekwentnie prezentujemy na arenie 
międzynarodowej walory i najciekawsze 
tereny inwestycyjne w tej części Gdyni, 
które na przestrzeni najbliższych lat przejdą 
metamorfozę od pozostałości po działal-
ności portowej do żywej tkanki miejskiej. 
Powstanie przy tym nowa dzielnica Gdyni, 
Śródmieście Morskie, zwane też Sea City. 
W nadmorskich terenach drzemie olbrzymi 
potencjał, który może przynieść wiele ko-
rzyści dla całego miasta – mówi Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni 
ds. gospodarki.

Proces zmian już trwa – w różnych loka
lizacjach toczą się lub są przygotowywane 
prace, które wypełnią przestrzeń nową 
zabudową.

Jednym z projektów, których realizacja 

może rozpocząć się w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy, jest Marina Office – kompleks 
biurowy, który powstanie przy ul. Hryniewic
kiego 10. To zespół trzech niezależnych bu
dynków pięciokondygnacyjnych ze wspólną 
halą garażową o łącznej powierzchni 27 000 
metrów kwadratowych. Za projekt architek
toniczny odpowiada pracownia S.A.M.I. Ar
chitekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy.

Niedaleko planowanego kompleksu trwa
ją już w najlepsze prace przy budowie Yacht 
Parku, bezpośrednio przy nabrzeżu, w są
siedztwie charakterystycznych wieżowców 
Sea Towers. To 6 nowoczesnych budynków 
mieszkalnych i nowa marina, która pomieści 
aż 120 jachtów. Apartamenty mają zostać 
ukończone w przyszłym roku. 

Pod koniec 2018 roku zaczął znikać 
charakterystyczny budynek, który gdynianie 
kojarzą przede wszystkim z pierwszym kino
wym multipleksem w mieście, późniejszym 
Centrum Waterfront. W jego miejscu firma 
Vastint postawi nowy kompleks budynków.

Znajdą się w nim biura, budynki miesz
kalne, lokale usługowe, hotel, powierzchnia 
konferencyjna oraz obiekty użyteczności 

publicznej, w tym kino. Istotnym elementem 
nowej koncepcji są też ogólnodostępne pa
saże oraz plac centralny. Całość zajmie też 
teren, na którym do tej pory funkcjonował 
parking – łącznie to blisko 75 000 m2.

Całość będzie realizowana w dwóch eta
pach. Vastint zapowiada, że sama realizacja 
projektu potrwa trzy lata.

Bardziej zaawansowana jest budowa 
Invest Komfortu. Na skrzyżowaniu ulic Por
towej i Wendy rośnie nowe osiedle. Portova 
nawiązuje prostymi i geometrycznymi for
mami do modernistycznych tradycji Gdyni.

Charakterystyczna, ponad 50-metrowa 
dominanta widoczna z ulicy Świętojańskiej 
domknie perspektywę Placu Kaszubskiego. 
W osiedle zostanie też wkomponowany od
restaurowany, zabytkowy budynek, gdzie na 
200-metrowej przestrzeni architekci zaaran
żowali prywatną strefę relaksu – to m.in. sala 
fitness, sauna oraz część wypoczynkowa dla 
mieszkańców.

Kolejny projekt, który swoją nazwą 
nawiązuje do portowych tradycji miasta to 
Avanport. Powstaje wzdłuż ul. Żeromskiego, 
Świętego Wojciecha i Waszyngtona. 

 Zmienia się nadmorskie oblicze Gdyni – cd.

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic
5 lutego prezydent Wojciech Szczurek 

mianował nowego pełnomocnika. Za 
wspieranie rad dzielnic będzie odpowia-
dał Jakub Ubych – radny miasta Gdyni.

– Jakub Ubych zdobywał doświadczenie 
jako radny dzielnicy, a także działając w 
organizacjach pozarządowych. W moim 
przekonaniu jest doskonale przygotowany 
do tego by sprawdzić się w nowej roli - peł-
nomocnika do spraw dzielnic. Rady Dzielnic 
dysponują realnymi środkami finansowymi, 
są przestrzenią aktywności obywatelskiej i 
sądzę, że Kuba, rozwinie i wzmocni dialog 
z mieszkańcami oraz wykorzysta drzemiący 
w nich potenciał. – komentuje swoją decyzję 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Do zadań pełnomocnika należy koordyna
cja działań związanych z rozwojem rad dziel
nic, koordynacja prawidłowej współpracy z  
Urzędem Miasta i gminnymi jednostkami 
budżetowymi. Jednym z kluczowych zadań 
jest tworzenie planów rozwoju dzielnic.

– Dołączenie do grona pełnomocników 
prezydenta to zaszczyt i wyróżnienie. Je-
stem niezwykle szczęśliwy, jednak z dużą 
uwagą patrzę na najbliższe tygodnie, które 
będą bardzo ważne dla nowego modelu 
funkcjonowania rad dzielnic. Nie zaczniemy 

rewolucji, ale odważną ewolucję, wykorzy-
stując to co najlepsze – pomysły i energię 
mieszkańców Gdyni, którzy zmieniają 
swoje najbliższe otoczenie ,uczestnicząc w 
pracach rad dzielnic – mówi Jakub Ubych.

Nowy pełnomocnik przez ostatnie 4 
lata był przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino. Realizował szereg 
inwestycji, wśród których znajdowały się 
zadania infrastrukturalne. Wraz z radnymi 
zorganizował gdyńską strefę kibica MŚ 2018 
w piłce nożnej, wprowadził elektroniczne 
systemy rozliczania w stołówkach szkolnych 
czy program lojalnościowy dla mieszkańców 
dzielnicy. Przeprowadził szereg konsultacji, 
które doprowadziły m.in. do zmian w transpo
rcie publicznym czy zdecydowały o kształcie 
placówek edukacyjnych.

 Od wielu lat jest związany z branżą IT i III 
sektorem. Na co dzień  koordynuje projekty 
realizowane przez stowarzyszenie In gremio 
(m.in. współfinansowane ze środków UE), 
a także świadczy usługi jako ekspert ds. 
cyberprzemocy wspierając dzieci, rodziców, 
a także placówki edukacyjne. Wspiera orga
nizacje pozarządowe, konsultując opracowy
wane projekty.

Nagrody Wiktorowicza 
przyznane

Kpt.  Mariusz Koper został laureatem 
Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowi-
cza. Kpt. Cezary Bartosiewicz otrzymał 
Nagrodę Specjalną. 

Kpt. Mariusz Koper zaplanował i po
kierował wyjątkową wyprawą żeglarską, 
której podstawowym celem było pierwsze 
w historii żeglarstwa światowego okrążenie 
Antarktydy w rejsie non-stop oraz wykonanie 
antarktycznej pętli. 

Istotną częścią wyprawy była promocja 
profilaktyki walki z rakiem piersi u kobiet. 
Równolegle z wyprawą odbywała się kam
pania pod nazwą: „Badajmy Się Nie Dajmy 
Się”, koordynowana i autoryzowana przez 
kpt. Hannę Leniec, drugą oficer rejsu i jed
nocześnie pacjentkę onkologiczną. 

Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka 
Wiktorowicza otrzymał kpt. Cezary Bar-
tosiewicz. Kapituła uhonorowała go za 
autorstwo i realizację programu „Kurs na 
Horn” – szeroko zakrojonej inicjatywy eduka
cyjnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, 
łączącej edukację i wychowanie morskie. 

Gratulujemy.
Więcej na www.leszekwiktorowicz.pl 
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Z okazji 93. rocznicy nadania Gdyni 
praw miejskich Wyższa Szkoła Komuni-
kacji Społecznej zaprasza 15 lutego na 
XIV konferencję „Tożsamość kulturo-
wo-cywilizacyjna Gdyni” organizowaną 
pod patronatem prezydenta Wojciecha 
Szczurka.

Tegoroczna edycja odbywa się pod ha
słem „Pamięć gdynian a tożsamość kultu
rowo-cywilizacyjna miasta”.

Program konferencji:
– dr Monika Chojnacka – Działalność 

szkół prywatnych w Gdyni w okresie XX-lecia  
Międzywojennego, 

– mgr Ksenia Bagniewska – Gdynia w 
zbiorach red. Miry Walickiej, 

– ks. dr Mirosław Gawron – Rozwój 
sieci parafialnej w Gdyni w okresie między-
wojennym,

– prof. dr hab. Helena Głogowska – 
Przedwojenna Gdynia w dziecięcej pamięci, 

– dr Michał Graban – Przejaw kreacji 

tożsamości w społeczeństwie kognitywnym 
– przypadek Gdyni,

– dr Mariusz Kardas – Gdyńskie remi-
niscencje w 100-lecie odzyskania niepod-
ległości,

– dr Lucyna Mizera – Modernizm Stalo-
wej Woli – siostrzanego miasta Gdyni,

– prof. dr hab. Sławomir Sutowski – Hi-
storia funkcjonowania okrętów podwodnych 
RP w świetle 100. rocznicy powstania Mary-
narki Wojennej, 

– prof. dr hab. Maciej Szczurowski – 
Mit polityczny gdynian jako wyraz pamięci 
społeczności lokalnej, 

– dr Michał Tuszyński – Bohaterstwo 
czasów zniewolenia w świetle działalności 
opozycyjnej Jerzego Miotkego.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie 
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej 
przy ul. Armii Krajowej 46. Początek o godz. 
10.00.

Wstęp wolny.

Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni

23 stycznia podczas V Sesji Rady Mia-
sta radni zdecydowali o nadaniu medali 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego osobom 
zasłużonym dla Gdyni – Agacie Witczak, 
Jerzemu Miotke i Piotrowi Gotowale.

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
za szczególne zasługi dla Gdyni wręczone 
zostaną 10 lutego podczas uroczystej Sesji 
Rady Miasta zorganizowanej z okazji 93. 
rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. 

AGATA WITCZAK
Jest szefową gdyńskiego oddziału Re

finitiv, do niedawna znanego pod nazwą 
Thomson Reuters.

Karierę w tej spółce rozpoczęła w stycz
niu 2009, kiedy została szefową HR, a od 
października 2012 zarządza całością. Agata 
Witczak nigdy nie odmówiła wsparcia swoim 
doświadczeniem i śmiało można twierdzić, 
że dzięki temu udało się sfinalizować wiele 
inwestycji na rynku BPO/SSC. Warto podkre
ślić, że to działalność całkowicie pro bono, 
nienależąca do obowiązków służbowych 
i motywowana tylko dobrą wolą i troską 
o miasto, a nie jakimkolwiek obowiązkiem. 
Z jej inicjatywy w Gdyni od kilku lat organi
zowana jest także konferencja Follow the 
Rabbit, przewidziana dla specjalistów HR 
z całej Polski.

Agata Witczak sama oraz ze swoim 
zespołem aktywnie włącza się w wolonta
riat. Od lat pracownicy Thomson Reuters, 
obecnie Refinitiv, nieodpłatnie udzielają 
korepetycji dzieciom z pobliskiej szkoły, 
tak by mogły one wyrównać swoje szanse. 
Pracownicy są zachęcani do wolontariatu w 

systemowy sposób. Sama szefowa aktywnie 
działa w projektach charytatywnych, a także 
jest członkiem wielu stowarzyszeń bizneso
wych, jak np. ABSL.

JERZY MIOTKE
Samorządowiec urodzony w 1951 r. w 

Wielkim Kacku, w wielodzietnej rodzinie 
kaszubskiej.

Absolwent Zespołu Szkół Budowy Okrę
tów oraz Politechniki Gdańskiej, Wydziału 
Elektrycznego. Przez 40 lat zawodowo 
związany był ze Stocznią im. Komuny Pa
ryskie, obecnie Stocznią Gdynia. Uczestnik 
tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 roku. W 
latach 70. zaangażowany w ruch opozycyjny 
w gdyńskiej stoczni. Za udział w strajku oraz 
działalność w NSZZ „Solidarność”, które 
tworzył po wprowadzeniu stanu wojennego, 
został aresztowany i pozbawiony pracy.

W wolnej Polsce zaangażował się w two
rzenie Gdyńskiego Komitetu Obywatelskie
go. Od 1998 roku związany z samorządem, 
przez 16 lat aktywnie pracował na rzecz 
naszego miasta jako radny, wiceprzewod
niczący Rady Miasta oraz wiceprezydent 
Gdyni, u boku legendarnej prezydent Fran-
ciszki Cegielskiej. Wdrożył wiele reform w 
sektorze oświaty, służby zdrowia, kultury, 
sportu oraz polityki społecznej.

Przywiązany do swoich kaszubskich 
korzeni, od 2000 roku aktywnie działa w 
gdyńskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego. Podjął wiele przedsięwzięć 
propagujących kaszubszczyznę, jednym z 
nich było powstanie Kaszubskiego Forum 
Kultury, którego jest społecznym prezesem.

Honorowy członek stowarzyszeń oświa
towych i organizacji pozarządowych, zaan
gażowany w działania lokalnych społecz
ności. Wyróżniony wieloma odznaczeniami 
i nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Żonaty, ojciec dwóch córek i dziadek dwóch 
wnuków.

Człowiek, którego całe życie związane 
jest z Gdynią. Jako rzetelny fachowiec, przy
czyniał się do rozwoju przemysłu stocznio
wego, jako aktywny samorządowiec dbał o 
rozwój miasta, a jako Kaszub krzewił kulturę, 
tradycję i patriotyzm lokalny.

PIOTR GOTOWAŁA
To gdyński filantrop i społecznik, który od 

kilkunastu lat wspiera najuboższych miesz
kańców naszego miasta. 

Angażuje się w życie społeczne miasta, 
wspierając m.in CARITAS, Gdyńską Wigilię 
dla bezdomnych i samotnych, śniadania 
wielkanocne, okoliczne szkoły i przedszkola.

Właściciel najstarszej gdyńskiej piekarni, 
którą w 1936 założył jego dziadek Stanisław.

***
Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

jest wyrazem szczególnego wyróżnienia 
i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju 
miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na 
świecie. Jego laureatami mogą zostać oby
watele polscy i cudzoziemcy oraz organiza
cje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa 
i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej 
niż trzy medale. Ustanowiony został przez 
Radę Miasta Gdyni 30 czerwca 1993 roku. 

Sylwetki odznaczonych medalami im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Znamy już nowych członków kapitu-
ły Nagrody Literackiej GDYNIA. Z jury 
prestiżowego wyróżnienia żegnają się 
Małgorzata Łukasiewicz, Marek Bieńczyk i 
Jacek Gutorow. Zastąpią ich Eliza Kącka, 
Adam Lipszyc oraz Tomasz Swoboda.

Wpisana w regulamin Nagrody Literackiej 
GDYNIA kadencyjność kapituły jest prak
tykowana przez jej członków od samego 
początku. Stąd co kilka lat skład jurorski 
zmienia się. W tym roku w ośmioosobowej 
kapitule zmieni się trzech członków.

Obecny skład kapituły prezentuje się 
następująco: prof. dr hab. Agata Bielik
-Robson – przewodnicząca, prof. dr hab. 
Jerzy Jarniewicz, dr Eliza Kącka, Zbigniew 
Kruszyński, prof. dr hab. Adam Lipszyc, 
prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, prof. 
dr hab. Tomasz Swoboda oraz Natalia 
Gromow – sekretarz.

Nowe jury Nagrody 
Literackiej Gdynia

Komisja ds. standaryzacji wymogów 
zagospodarowania i organizacji ruchu przy 
szkołach – tak nazywa się organ doradczy 
prezydenta Gdyni, który od 2017 analizuje 
bezpieczeństwo gdyńskich uczniów przy 
wszystkich placówkach. Do tej pory m.in. 
przeanalizowano sytuację przy kilkudzie
sięciu gdyńskich placówkach i zebrano 
dane w formie dokumentacji. Jako jeden z 
kluczowych problemów wymienia się duże 
natężenie ruchu samochodowego w pobliżu 
szkół.

Wybrane zostaną na początek trzy pla
cówki, przy których możliwe będzie wpro
wadzenie pilotażowego modelu zmian dla 
poprawy bezpieczeństwa. Powstanie też 
harmonogram kolejnych działań, pod uwagę 
brane są między innymi autorskie systemy 

nagradzania najbardziej skutecznych szkół 
czy dodatkowe rozwiązania dot. komunikacji 
miejskiej.

– Wierzę, że wspólnie z komisją może-
my zrobić wiele dobrego, szczególnie dla 
najmłodszych uczniów, którzy są przecież 
bardziej narażeni na różne niebezpieczne 
sytuacje w drodze do szkoły. Zaczynamy 
intensywne prace, na początek zbieramy 
wszystko, co udało się wcześniej przeanali-
zować i przy kolejnych spotkaniach możemy 
już podjąć konkretne kroki. Jest sporo pomy-
słów, na pewno warto będzie popracować 
nad infrastrukturą przy szkołach, jako miasto 
powinniśmy też zdecydowanie postawić na 
promocję komunikacji publicznej i rowerów 
jako środka transportu dla dzieci, przeko-
nując rodziców, że nie zawsze podwożenie 

pociech pod samą szkołę jest bezpieczne 
– mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni 
ds. rozwoju i nowy przewodniczący komisji.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele 
organów i instytucji, które bezpośrednio są 
związane z kwestiami bezpieczeństwa – od 
Zarządu Dróg i Zieleni, przez organizacje 
pozarządowe i pełnomocnika prezydenta ds. 
bezpieczeństwa, aż po Zarząd Komunikacji 
Miejskiej, Straż Miejską i policję. Wszystko 
po to, żeby zdiagnozować największe pro
blemy i skutecznie szukać oraz wprowadzać 
rozwiązania – zarówno te infrastrukturalne, 
jak przejścia dla pieszych czy dodatkowe 
oświetlenie, jak i te, które mogą w większym 
stopniu uświadamiać samych uczniów i ich 
rodziców.

Przy szkołach będzie bezpieczniej – cd.
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Zobacz to, co najlepsze w Teatrze Miejskim
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza  

(ul. Bema 26) zaprasza:
– 8 i 9 lutego o godz. 19.00 na „Mistrza 

i Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa w reż. 
Jacka Bały.

Energetyzująca panorama emocji, nie
oczywistych zdarzeń i metafizyki. Fascynu
jący świat, w którym dobro i zło współistnieją 
na równych warunkach, miłość zbawia świat, 
a każdy ma szansę na ocalenie. 

– 13 lutego o godz. 19.00 na kultową 
komedię „Dzień świra” Marka Koterskiego 
w reżyserii Tomasza Mana.

Trochę śmieszna, trochę smutna, wzru
szająca, irytująca i zawsze aktualna historia 
inteligenta uwikłanego w natręctwa życia 

codziennego, które powodują, że życie staje 
się koszmarem. 

– 14 i 15 lutego o godz. 19.00 na ko
medię Aleksandra Fredry „Ożenić się nie 
mogę” w reż. Grzegorza Kempinsky’ego. 

Napisana z humorem, brawurą i prze
wrotnością komedia o miłosnych perypetiach 
kilkorga bohaterów, a przy tym zaskakująco 
aktualna rzecz o tym, że głupota i próżność 
się nie starzeją. 

– 16 i 17 lutego o godz. 19.00 na „Histo-
rię filozofii po góralsku” Józefa Tischnera 
w reż. Bogdana Cioska.

Pełen humoru spektakl oddający klimat 
kultury góralskiej i osobowość twórcy tekstu 
– księdza Józefa Tischnera. To spektakl 

tryskający radością życia, odświeżający 
i mądry. Na scenie oglądamy inteligentną, 
skrzącą się dowcipem opowieść o filozofii, 
przeniesioną do świata podhalańskich górali.

Spektaklem tym 17 lutego Elżbieta Mro-
zińska i Bogdan Smagacki będą świętować 
jubileusze 30-lecia pracy artystycznej. 

Gratulujemy.
– 21 i 24 lutego o godz. 19.00 na sztukę  

Pera Olova Enquista „Z życia glist” w reż. 
Krzysztofa Babickiego.

Popularny bajkopisarz i gwiazda sceny 
teatralnej. Poruszająca historia. Tajemnica. 
Erotyka. Trójkąt małżeński – coś, czego 
o Andersenie na pewno nie wiecie… 

Więcej na www.gombrowicz.art.pl.

Teatr Gdynia Główna zaprasza
Teatr Gdynia Główna (pl. Konstytucji 

1) zaprasza na Stację Bajek: 
– 10 lutego o godz. 12.00 na „Bajkę 

o księciu Pipo i jego czerwonym koni-
ku” wg Pierre’a Gripariego w reż.  Ewy 
Ignaczak. Opowieść o księciu Pipo, który 
przemierza świat w poszukiwaniu swoich ro
dziców. Uniwersalna opowieść o dorastaniu, 
przemijaniu, wierności sobie i sile przyjaźni. 

Bilety: 25 zł.
– 17 lutego godz. 12.00 na „Bajkę 

o księżniczce Popi i smoku Tarabistra-
ku” wg Pierre’a Gripariego w reż. Ewy 
Ignaczak. Jak znaleźć ukochanego, który 
pojawia się tylko w snach? Na te pytania 
będzie musiała znaleźć odpowiedź księż
niczka Popi. Dzielna i odważna bohaterka 
przemierzy świat. A na horyzoncie tej trudnej 

podróży czai się jeszcze… smok. 
Bilety: 25 zł.
22 i 23 lutego godz. 19.00 teatr zaprasza 

na premierę spektaklu „Tchórz! (…od-
ważna tragikomedia)” w reż. Jacka Bały. 
Dla tytułowego bohatera spektaklu Jacka 
Bały, który wylądował na manowcach życia 
z „depresją większą niż Żuławy Wiślane” 
opuszczenie pościeli jest niemal niemoż
liwe. Ten życiowy tchórz jest przekonany 
o swojej nieprzydatności dla społeczeństwa 
i rozpaczliwie marzy o heroicznych czynach. 

Bilety 30/35 zł. 
Kontakt i rezerwacja biletów na stronie 

teatrgdyniaglow na.interticket.pl, tel. 58 351 
15 12, kom. 600 306 634, 600 306 632, 
email: teatr@teatrgdynia glowna.pl.

Repertuar na www.teatrgdyniaglowna.pl. 

Spotkajmy się w Kinie Studyjnym GCF

Koncerty

Spektakle i koncerty odbywające się 
przy ul. Jana z Kolna 25:

– 8 i 9 lutego o godz. 19 i 10 lutego 
o godz. 17.00 – „Mayday. Run For Your 
Wife” w reż. Dariusza Majchrzaka. Najbar
dziej oblegany spektakl sezonu – mrożąca 
krew w żyłach historia o tym, jak ważne jest 
przestrzeganie rozkładu jazdy i… jak żyć 
z dwiema żonami i nie zwariować. 

Bilety: 40/35 zł. 
– 10 lutego o godz. 11.00 – muzyczny 

poranek w ramach Małej Gdyńskiej Filhar
monii „Jak Pani Gdynia z Panem Portem 
muzykują w urodziny” (Sala Koncertowa 
Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9). Gdynia 
to niezwykłe miejsce, pełne muzycznych 
dźwięków, szumiących fal i żagli. 10 lutego 
obchodzi swoje 93. urodziny. Z tej okazji dla 
małych gości przygotowano niespodzianki 
i muzyczny spacer po mieście. 

Bilety: 12 zł.
– 10 lutego o godz. 14.00 – muzyczne 

popołudnie w ramach Małej Gdyńskiej Fil

harmonii „Muzyczna galeria czyli Obrazki 
z wystawy Modesta Musorgskiego”. Prze
niesiemy się do malowniczej i zaczarowanej 
krainy. Zamieszkuje ją olbrzymi Gnom, który 
strzeże starego zamku. 

Bilety: 12 zł.
– 12 i 19 lutego o godz. 19.00 – nowy 

cykl teatralny Wojciecha Fułka „Posłu-
chajmy razem” – cotygodniowe spotkania 
w kawiarni, podczas których prezentowane 
będą autorskie słuchowiska radiowe, zreali
zowane przez Teatr Polskiego Radia oraz 
Radio Gdańsk. Gospodarz zajrzy też do 
archiwum radiowego.

– 14 lutego o godz. 19.00 – spektakl 
„O miłości... absolutnie wszystko według 
Mistrza Wojciecha Młynarskiego” w reż. 
Krystiana Nehrebeckiego. Nikt tak jak 
Młynarski nie potrafił pisać o miłości. Za
ledwie kilka zdań, garść słów i… absolutnie 
wszystko o najpiękniejszym z uczuć. Mistrz. 

Bilety: 40/35 zł
– 15 lutego o godz. 19.00 – spektakl 

„Wieczory ateńskie” w reż. Mateusza Ol-
szewskiego. To komedia, w której spoty
kamy trzypokoleniową moskiewską rodzinę. 
Poważne problemy ukazane są z przymru
żeniem oka, a wszystko z niezwykle bogatą 
kulturą rosyjską w tle.

Bilety: 40/35 zł. 
– 17 lutego o godz. 12.00 –  20. Te-

atrzyk Młodego Artysty. Nadszedł czas 
na młodych artystów: mogą zaśpiewać uko
chaną piosenkę, zrobić gwiazdę, powiedzieć 
wiersz, zbudować auto z patyków.  

Wstęp wolny.
– 17 lutego o godz. 17.00 – spektakl 

„Bez przesady” w reż. Mariusza Babickie-
go. Feministki to „sfrustrowane baby z wąsa
mi”, a dyskryminacja płciowa jest wyłącznie 
lewacką histerią? Spektakl gramy w ramach 
cyklu „Spektakl (nie tylko) dla rodziców”. 

Bilety: 40/35 zł.
Organizatorem spektakli i koncertów jest 

Gdyńskie Centrum Kultury. 
Więcej informacji: www.gck.gdynia.pl.

Odwiedź Konsulat Kultury

Pokazy filmów dyplomowych Gdyń-
skiej Szkoły Filmowej oraz seans „Gdy-
nia, Moje Miasto” to specjalna propozycja 
Kina Studyjnego na urodziny Gdyni. 
Ruszają Kinoferie. Gdyńskie Centrum 
Filmowe zaprasza też na dwa pokazy 
nominowanego do Oscara libańskiego 
dramatu pt. „Kafarnaum”.

„Gdynia, Moje Miasto” – wyjątkowy 
film dokumentalny złożony z amatorskich 
nagrań z lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku, 
przekazanych przez mieszkańców Gdyni – 
ponownie pokaże Kino Studyjne GCF. Pokaz 
10 lutego to jedna z atrakcji przygotowanych 
z okazji urodzin miasta. Tego dnia można 
zobaczyć filmy dyplomowe absolwentów 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej, nagradzane na 

całym świecie. Urodzinowe pokazy w Kinie 
Studyjnym GCF są bezpłatne. 

Ferie w kinie? Świetny pomysł! Przez 
dwa tygodnie pomorskich ferii zimowych 
– od 11 lutego do 22 lutego – codziennie 
o godz. 10.00 w Kinie Studyjnym GCF moż
na zobaczyć inny film dla młodych widzów. 
W programie Kinoferii znalazły się m.in.: 
irlandzka animacja „Sekrety morza”, polski 
film „Tarapaty” oraz filmy przyrodnicze BBC 
Earth: „Podniebna podróż” i „Niesamowite 
drapieżniki”. W ramach Akademii Dokumen
talnej dzieci dowiedzą się, „Jak się  robi film”. 
Przygotowano też m.in. filmy pochodzące 
z repertuaru Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży 
„Kino w trampkach”, a dla przedszkolaków 
– lubiane polskie animacje. 

Nie brakuje też propozycji filmowych dla 
dorosłych widzów. Filmy „Faworyta” i „Green 
Book” wchodzą do repertuaru Kina Studyj
nego GCF 8 lutego. 14 lutego odbędzie się 
przedpremierowy pokaz filmu pt. „Wszyscy 
wiedzą” w reż. Asghara Farhadiego. Z kolei 
dwa przedpremierowe pokazy „Kafarnaum” 
w reż. Nadine Labaki odbędą się 13 i 20 
lutego. 

Bilety na film kosztują 18, 15 i 12 złotych 
(normalny/ulgowy/grupowy), a w Tanie Po
niedziałki 14 i 12 złotych. Posiadacze Metro
politalnej Karty do Kultury mogą skorzystać 
z oferty promocyjnej również w każdy wtorek 
(przy zakupie biletu w kasie).

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

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza 17 lutego o godz. 
17.00 na Koktajl Artystyczny w Riwierze 
pt. „Kabaret Starszych Panów. Przeboje 
wszechczasów śpiewa Artur Gotz”.

Wstęp wolny, za okazaniem wejściówki. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11 
lutego od godz. 12.00 w Klubie Marynarki 
Wojennej „Riwiera”.

***
2 marca o godz. 20.00 w Studio Panika 

(ul. Chwaszczyńska 198 B) odbędzie się 
koncert pod hasłem Arek Jakubik Solo. 

Wydarzenie będzie połączone z premierą 
debiutanckiego solowego albumu Arka Ja-
kubika „Szatan Na Kabatach”.

Bilety od 40 zł dostępne na goingapp.pl.
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Z Ciapkowa do ludzi
Kontynuujemy rubrykę, dzięki której, 

mamy nadzieję, kolejne porzucone psy 
i koty ze schroniska w Ciapkowie znajdą 
ciepły dom. Ciapkowo prowadzone jest 
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Zwierząt Animals.

Czara jest dużą i dostojną suczką o łagod
nym charakterze. Została znaleziona na ulicy 
i nikt jej nie odebrał. Czarę można określić 
jednym zdaniem – czarująca. Czara potrafi 
bardzo ładnie chodzić na smyczy, bardzo 
lubi towarzystwo ludzi – momentalnie się 
ożywia i wesoło merda ogonem na widok 
lubianej osoby. Aktualnie Czara zamieszkuje 
boks zarówno z suczkami, jak i samcami, nie 
stanowi to dla niej problemu. Na inne psy re
aguje radośnie, jest nastawiona pozytywnie, 
jednak potrafi ostrzegawczo warknąć, gdy 
któryś przekracza jej strefę komfortu. Cza-
ra jest psiakiem stabilnym, opanowanym, 
spokojnym – i właśnie o takim domu opieku
nowie marzą dla Czaruni. Przyszły opiekun 
będzie musiał zadbać o odpowiednią wagę 
suni, gdyż Czara jest łakomczuchem i ma 
już swoje lata (ok. 10 lat). 

Adoptuj Czarę – zyskasz niezwykle 
wierną i oddaną czworonożną przyjaciółkę.

***
Schronisko mieści się przy ul. Ma-

łokackiej 3a, tel. 58 622 25 52, e-mail: 
schronisko@ciapkowo.pl. Jest otwarte 
w godz. 11.00-17.00/16.00/15.00 (pon.-pt./
sob./niedz.).

Zwierzę może adoptować osoba pełno
letnia. Na podstawie dowodu osobistego 
spisywana jest umowa adopcyjna. Psy są 
zaszczepione, wydawane z książeczkami 
zdrowia. Cennik adopcji zwierząt: psy do ½ 
roku – 60 zł, psy powyżej ½ roku – 80 zł, psy 
w typie psa rasowego – 150 zł, psy rasowe z 
rodowodem – 350 zł, psy powyżej 8 lat – 30 
zł, koty do ½ roku – 20 zł, koty powyżej ½ 
roku – 50 zł. Kontakt w sprawie adopcji pod 
nr. 58 622 25 52 lub e-mailem: schronisko@
ciapkowo.pl.

Uwaga! Kiedy znajdziesz bezdomnego 
psa (lub inne zwierzę), zgłoś to Straży Miej
skiej – dzwoń pod bezpłatny numer 986. Gdy 
znajdziesz błąkającego się psa z zawieszką 
„Pies w wielkim mieście”, zadzwoń pod nu
mer 58 668 84 80 i podaj numer z zawieszki– 
pracownicy Urzędu Miasta skontaktują Cię 
z właścicielem psa.

***
OTOZ Animals jest organizacją pożytku 

publicznego. Na konto organizacji można 
wpłacać 1% podatku.

Świąteczne drzewko jako odpad zielo-
ny podlega segregacji. Podpowiadamy, 
gdzie i kiedy można je wystawić, żeby 
zostało uprzątnięte. Trzeba to zrobić 
najpóźniej do godz. 6.00 rano w dniu 
planowanego wywozu.

 Choinki będą odbierane w następujących 
terminach, zarówno w zabudowie wieloro
dzinnej, jak i jednorodzinnej:

– 20 lutego – choinki będą odbierane 
w dzielnicach: Oksywie, Obłuże, Babie 

Doły, Pogórze, Cisowa, Chylonia, Chwar-
zno-Wiczlino, Witomino Radiostacja, 
Witomino Leśniczówka, Leszczyki, Pustki 
Cisowskie-Demptowo, Mały Kack, Orło-
wo, Redłowo, Wzgórze św. Maksymiliana, 
Kamienna Góra, Działki Leśne, Śródmie-
ście i Grabówek;

– 13 i 27 lutego – choinki będą odbierane 
w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny i Wielki 
Kack. 

Szczegóły na www.wyrzucam.to.

Co z choinką po świętach? 

Zobacz, jak obrączkuje się ptaki
Nadleśnictwo Gdańsk w partnerstwie 

z Fundacją Akcja Bałtycka zaprasza na 
zimowe pokazy obrączkowania ptaków 
do Leśnego Ogrodu Botanicznego Mar-
szewo (ul. Marszewska 5). 

Pokazy są prowadzone w ramach Akcji 
Karmnik, czyli ogólnopolskiego programu 
obrączkowania zimujących ptaków przy 
karmnikach, który prowadzony jest już 
w naszym kraju od jedenastu lat. Dzięki temu 
możliwe jest poznanie składu gatunkowego 

ptaków odwiedzających karmniki, a także 
zbadanie ich kondycji oraz zebranie cennych 
pomiarów biometrycznych.

 Pokazy odbędą się 10 i 24 lutego w 
godz. 9.00-12.00.

Dodatkowo można będzie posiedzieć 
przy ognisku (prowiant we własnym za
kresie) oraz wziąć udział w warsztatach, 
podczas których będzie możliwość uszycia 
maskotek czy złożenia budek dla ptaków.

Warsztaty ogrodnicze
Przystań Śmidowicza 49 zaprasza na 

warsztaty ogrodnicze. Zajęcia odbywają 
się raz w miesiącu, w poniedziałki o go-
dzinie 17.30.

Spotkania rozpoczęły się w październiku 
od tworzenia jesiennych wiązanek w małej 
dyni. W listopadzie uczestnicy warsztatów 
komponowali las w słoiku, a w grudniu świą
teczne stroiki. Tematem ostatniego spotkania 
były karmniki do ogrodu, przygotowywane  
z wykorzystaniem nieużytków, np. puszek, 
butelek plastikowych. 

Do grupy można dołączyć w każdym 

momencie. 
Tematy nadchodzących warsztatów:
– 11 lutego – „Czekamy na wiosnę” - 

ozdabianie doniczek, wysiewanie rzeżuchy;
– 18 lutego – „Wymiana roślin” – przyjdź 

ze swoją roślinką, uczestnicy będą rozsa
dzać rośliny i wymieniać się sadzonkami;

– 15 kwietnia – „Wielkanocne stroiki” – 
wykonywanie stroików i wianków.

Kontakt: email smidowicza49@lis.gdynia.
pl, tel. 58 727 39 25.

Zajęcia realizowane w ramach projektu 
„Rozwój usług społecznych w Gdyni". 

Centrum Nauki Experyment w Gdyni 
zaprasza:

 – 14 lutego od godz. 19.00 do 23.30 
na wyjątkowy wieczór dla dorosłych za-
kochanych w nauce. Goście wydarzenia 
Naukowe Love Muzycznie przekonają 
się, ile jest nauki w muzyce, a ile muzyki 
w nauce. 

Wystawę Experymentu wypełnią rytm, 
ruch, światło i oryginalne brzmienie. Głów
nym punktem wieczoru będzie wyjątkowy 
koncert „muzyki kontrolowanej głosem”. 

Organizatorzy przygotowali również 
warsztaty, podczas których goście prze
konają się, ile fizyki kryje się w muzyce, 
czym jest sam dźwięk, jak go zobaczyć i jak 
ciekawe kształty potrafi narysować. W boga
tym programie znajdą się również wykłady 
ekspertów, m.in. o dźwiękach godowych 
zwierząt, o tym, jak przemysł filmów dla 
dorosłych przyczynił się do rozwoju techniki 
a także o matematyce muzyki i muzyce ko
smosu. Wśród zaproszonych gości pojawią 
się studenci kół naukowych trójmiejskich 
uczelni, którzy opowiedzą m.in. o muzyce 
z perspektywy psychologii i zaproszą do 
specjalnie przygotowanego stanowiska dla 
par z parametryzacją głosu.

Szczegółowy program na www.expery

ment.gdynia.pl. Bilety w cenie 39 zł dostęp
ne w kasach i na stronie bilety.experyment.
gdynia.pl.

***
24 lutego o godz. 16.00 na Science 

Cafe dla dorosłych. Tym razem goście 
będą mieli okazję zbadać przestrzeń 
kosmiczną. 

Wykład „O BIGOSie w kosmosie, czyli 
rakiety napędzane pasją” poprowadzi 
Adam Matusiewicz – prezes Polskiego 
Towarzystwa Rakietowego. Opowie o hob
by, jakim jest modelarstwo rakietowe RDM, 
o testach na poligonach wojskowych, o 
rozwoju i powstaniu firmy SpaceForest. I 
przede wszystkim o ludziach z pasją, dzięki 
którym powstała rakieta CANDLE 2 i seria 
rakiet BIGOS4. 

Wykładowi towarzyszyć będą warsztaty 
„Proste jak rocket science” prowadzone 
przez edukatorów Experymentu. Wykonując 
szereg doświadczeń, uczestnicy spotkania 
poznają zjawiska, z jakimi na co dzień mie
rzą się specjaliści z dziedziny technologii 
kosmicznej.

Bilety w cenie 15 zł oraz 10 zł dla posia
daczy karty Gdynia Senior Plus do nabycia w 
kasach oraz przez stronę bilety.experyment.
gdynia.pl.

Centrum Nauki Experyment zaprasza

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) zapra-
sza 21 lutego o godz. 17.00 na warsztaty 
DIY – Kreatywne kocie legowiska. 

Na warsztatach uczestnicy wspólnie przy
gotują eleganckie kartonowe pałace i domki. 
Na warsztaty można zabrać własne kartony. 

Obowiązują zapisy: filianr1@bibliotekag
dynia.pl lub tel. 58 625 08 16.

Warsztaty DIY

W 2020 roku wejdą w życie zmiany 
w prawie dotyczącym śmieci. Aby jak naj-
lepiej dostosować system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi w Gdyni do 
tych zmian, prosimy o wyrażenie opinii na 
temat obecnie funkcjonującego systemu 
oraz proponowanych rozwiązań.

Na stronie www.wyrzucam.to została 
umieszczona krótka ankieta, której wyniki 
posłużą do analiz i prac nad standardem 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
w naszym mieście.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i po
dzielenia się opinią www.wyrzucam.to

Wypełnij ankietę o gospodarowaniu odpadami
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Wystawy
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza:
– na wystawę stałą „Gdynia – dzieło 

otwarte”. Wystawa otwarta do 31 grud-
nia 2024 r. Otwarty zostanie nowy moduł 
wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte” 
poświęcony pamięci Wójta Jana Radtkego, 
którego 146. rocznicę urodzin obchodzimy 
również 10 lutego. 

– na wystawę czasową pt. „Wesołych 
świąt” poświęconą graficznym pocztówkom 
z poprzedniego wieku, którą można oglądać 
do 19 lutego.

Oprócz tego 9 lutego w Galerii Klif (al. 
Zwycięstwa 256) zostanie zaprezentowana 
niezwykła ekspozycja fotograficzna Muzeum 
Miasta Gdyni pt. „Na styku morza i lądu”.
Wystawę będzie można podziwiać w Galerii 
Klif do pierwszej połowy marca 2019 roku.

Szczegóły 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.

Szczegóły na www.polska1.pl.
***

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
(ul. Zawiszy Czarnego 1B) zaprasza na:

– wystawę stałą „Mamy rozkaz Cię 
utrzymać...”

Muzealna nowoczesność, atrakcyjny 
plastycznie wystrój, multimedia połączone 

z klasyką i zabytki pełne śladów przeszłości, 
tworzą opowieść o stu latach historii polskiej 
Marynarki Wojennej – ludziach, okrętach, 
dokonaniach – kształtowaniu się narodowej 
morskiej tożsamości oraz tradycji biało-czer
wonej bandery,

– wystawy „Zbrojownia Muzeum Mary-
narki Wojennej” oraz „W świecie dawnych 
żaglow ców”.

Zwiedzanie: wtorki w godz. 10.00-19.00 
wstęp bezpłatny, od środy do niedzieli 
w godz. 10.00-17.00 (kasa biletowa czyn
na do godz. 16.20 z przerwą 12.45-13.00, 
ostatnie wejście o godz. 16.20).

Edukatorzy zapraszają na lekcje i warsz
taty muzealne. 

Szczegóły www.muzeummw.pl.
***

Centrum Organizacji Pozarządowych 
(ul. 3 Maja 27/31) zaprasza na wystawę 
malarstwa Soni Gui pt. „Dwa Światy”.

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-19.00 do 14 lutego.

***
Stowarzyszenie Promocji Artystów 

Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę 
fotografii „W obiektywie Janusza Ukle-
jewskiego...” Wystawę można oglądać do 
19 marca w lokalu artystycznym Tygiel (ul. 
Abrahama 86, wejście od ul. Władysława IV). 

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza 8 lutego o godz. 
18.00 na wernisaż wystawy malarstwa 
Iwony Wiszniewskiej pt. „Rozmaitości”. 

Wystawę można oglądać do 1 marca od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 
oraz w weekendy na życzenie.

***
Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyń-

ski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zapraszają do obejrzenia wy
stawy poświęconej Franciszkowi Leonowi 
Kręckiemu – zapomnianemu bohaterowi 
kaszubskiej drogi do niepodległości. Wysta
wę można bedzie oglądać w dniach 13-28 
lutego w siedzibie Kaszubskiego Forum 
Kultury (al. Marsz. Piłsudskiego 18).

***
Do 28 lutego w Miejskiej Informacji (ul. 

10 lutego 24) można oglądać wystawę „Naj
lepsze z gdyńskiego Instagrama”. Prezentu
jemy na niej wybrane zdjęcia zamieszczane 
na oficjalnym profilu Gdyni www.instagram.
com/gdynia_official i cieszyły się najwięk
szą popularnością. Wystawa pod hasłem 
„Najlepsze z gdyńskiego...” odbywa się co 
roku i gromadzi prezentowane na profilach 
społecznościowych zdjęcia naszego miasta. 
Jej inicjatorką i organizatorką jest Dorota 
Nelke z Referatu Relacji z Mediami.

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-17.00 i w soboty 
w godz. 9.00-15.00.

***
Akwarium Galeria Sztuki w Centrum 

Handlowym Batory (ul. 10 Lutego 11) zapra
sza na wystawę malarstwa Teresy i Artura 
Bełczykowskich „Gdynia w Akwareli”.

Wystawę można oglądać codziennie 
w godz. 10.00-20.00 do 26 lutego.

Dzieje się w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 

na wydarzenia organizowane w filiach 
w całym mieście.

Biblioteka Chylonia Pod Żabką (ul. 
Kartuska 20B) zaprasza:

– dzieci poniżej 12 lat 8 i 15 lutego 
o godz. 13.30 na ciekawe i rozwijające zdol
ności manualne prace w zróżnicowanych 
technikach plastycznych. Zajęcia prowadzą 
pracownicy DOPS. Wymagane wcześniej
sze zapisy tel. 58 623 39 71.

– 14 lutego o godz. 17.00 na walentyn
kową zabawę z książką w formie warsztatów 
literacko-plastycznych. 

– 11, 13 i 15 lutego o godz. 13.00 na 
Poduchowe czytanki, czyli głośne czytanie 
na poduchach oraz rysowanie ilustracji 
z poznanych bajek.

– 18, 20 i 22 lutego o godz. 13.00 na 
Manię planszówek, czyli przygodę z popu
larnymi grami planszowymi.

– 19 i 21 lutego o godz. 13.00 na Magię 
Kamishibai, czyli bajki przy wykorzystaniu 
teatrzyku obrazkowego.

Biblioteka Działki Leśne (ul. Śląska 56) 
zaprasza 19 lutego o godz. 18.00 na spo
tkanie „Między lasem a betonem – fenomen 
Działek Leśnych”. Spotkanie poprowadzi 
Michał Miegoń – muzyk,  miłośnik Gdyni, 
autor bloga i strony „Inne Szlaki”, gdzie 
prezentuje nieznane historie gdyńskich za
kamarków. Spotkanie sfinansowane przez 
Radę Dzielnicy Działki Leśne.

Biblioteka Grabówek (ul. Morska 113) 
zaprasza 12 lutego o godz. 17.00 na spo
tkanie Dyskusyjnego Klubu Fantastyki. Na 
najbliższym spotkaniu: straszne historie i 
mroczne legendy związane z Gdynią.

Biblioteka Obłuże (ul. Boisko 6) za
prasza:

– 8 i 9 lutego młodzież w wieku 10-16 
lat na dwudniowe warsztaty filmowe, które 
poprowadzi Marek Głuszczak – absolwent 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej, pasjonat filmu, 

teatru i psychologii. Uczestnicy zapoznają 
się ze wszystkimi etapami realizacji filmu, 
napiszą scenariusz, nagrają sceny i zmon
tują materiał. Obowiązują zapisy: filianr1@
bibliotekagdynia.pl lub tel. 58 625 08 16. 
Spotkania finansowane w ramach projektu 
„Obłuże kulturalne”. 

– 15 lutego o godz. 12.00 dzieci od 7 
do 12 lat na turniej w grze FIFA 18. Liczba 
miejsc ograniczona – obowiązują zapisy: 
filianr1@bibliotekagdynia.pl lub tel. 58 625 
08 16.

– 12 lutego o godz. 17.00 dzieci wraz z 
rodzinami na przedstawienie w wykonaniu 
Teatru DUET z Krakowa. 

– w każdą sobotę o godz. 10.00 na 
Poranki filmowe dla dzieci. Na najmłodszych 
widzów czeka sala kinowa, wygodne siedze
nia i najciekawsze filmy animowane oraz 
familijne. Spotkania współfinansowane ze 
środków Rady Dzielnicy Obłuże.

– 12 i 19 lutego rodziców z dziećmi w 
wieku 0-3 lata, na cykl warsztatów mu
zyczno-rytmicznych prowadzonych przez 
członkinie Fundacji Mamy z Morza. O godz. 
17.00 – dzieci w wieku 0-1,5 lat, a o godz. 
18:00 – dzieci w wieku 1,5-3 lata. Spotkania 
finansowane w ramach projektu „Obłuże 
kulturalne”. Obowiązują zapisy: filianr1@
bibliotekagdynia.pl lub tel. 58 625 08 16.

Biblioteka Śródmieście (ul. Włady-
sława IV 7-15) zaprasza do nowej siedzi
by. 8 lutego o godz. 18.00 odbędzie się 
spotkanie dla miłośników winyli, a 9 lutego 
o godz. 11.00 Swap Party, czyli spotkanie 
sąsiedzkie dla mieszkańców Śródmieścia 
i Gdyni. 12 lutego o godz. 17.00 zaprasza 
na warsztaty ruchowe Tańce turlańce (na 
zapisy: filianr2@bibliotekagdynia.pl lub tel. 
58 661 66 48), a 21 lutego o godz. 18.00 
na spotkanie autorskie z Jakubem Żulczy-
kiem, autorem powieści „Ślepnąc od świateł 
oraz współscenarzystą serialu HBO na jej 
podstawie.

Biblioteka Witomino Leśniczówka (ul. 
II MPS 9) zaprasza 20 lutego o godz. 17.00 
na spotkanie z Małgorzatą Sokołowską. 
Tematem spotkania będą „Kobiety przed
wojennej Gdyni”.

Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Dominka 
3) zaprasza:

– 14 lutego o godz. 17.30 na Bajki z me
tra, czyli wspólne czytanie bajek ze starych 
klisz wyświetlanych na ścianie.

– 21 lutego o godz. 17.00 na pogadankę 
o bibliotekach na misjach w Kenii, połączona 
z projekcją multimedialną. Spotkanie pro
mujące zbiórkę książek anglojęzycznych 
dla misji franciszkańskich w Kenii. Orga
nizowane jest w porozumieniu z gdyńskim 
Sekretariatem Misyjnym w ramach projektu 
„Biblioteka areną kultur”. Wydarzenie bę
dzie towarzyszyło zbiórce książek w języku 
angielskim, które zostaną wysłane do Kenii.

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 
96/98) zaprasza:

– 12 lutego o godz. 18.00 na walentyn
kowe jam session. Mile widziane własne 
instrumenty. Do dyspozycji: pianino, gitara 
elektryczna, flety, perkusjonalia, teksty.

– 19 lutego o godz. 17.00 na warsztaty 
literackie: Jak stworzyć postać literacką? 
Młodzi dla Młodych. Pomysłodawcą i pro
wadzącym jest Adrian Gawdzik – licealista, 
początkujący pisarz i twórca zina pt. „Tetra”, 
członek Dyskusyjnego Klubu Młodych Pi
sarzy przy Bibliotece z Pasją, poeta oraz 
dziennikarz „Pasjopisma”.

– 11 i 18 lutego o godz. 15.00 w ramach 
Ferii w bibliotece na zajęcia Jak umieć 
w VR? Pierwsze kroki w wirtualnej rzeczy
wistości. Warsztaty 12+, na zapisy: pasja@
bibliotekagdynia.pl.

– 11 lutego o godz. 17.00 w ramach 
Ferii w bibliotece na spotkanie Wyraź to 
GIFem! Warsztaty 12+ na zapisy: pasja@
bibliotekagdynia.pl.

Więcej na www.bibliotekagdynia.pl.
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Teatr Miejski im. Witolda Gombrowi-
cza w Gdyni ogłasza konkurs na plakat 
firmujący Festiwal Polskich Sztuk Współ-
czesnych R@Port. 

Graficy, projektanci, artyści plastycy oraz 
osoby i firmy zajmujące się projektowaniem 
reklamowym - to do nich, już po raz piąty, 
skierowany jest konkurs, choć oczywiście 
prace może nadesłać każdy zainteresowany. 

Projekt graficzny plakatu powinien obej
mować logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni, 
logotyp Miasta Gdynia, logotyp festiwalu 
wraz z datą: (data może ulec zmianie) oraz 
nazwę imprezy: 14. Festiwal Polskich Sztuk 
Współczesnych R@Port 19-26 maja 2019. 

Na konkurs można nadesłać jeden pro
jekt. Prace konkursowe należy przesłać do 
14 marca w formacie plików JPG o wielko
ści nie większej niż 5 MB na adres email: 
konkurs@teatrgombrowicza.art.pl (tytuł 
wiadomości: Konkurs na plakat – R@Port). 

Autor najlepszego projektu otrzyma 
nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł, 
zaś jego praca firmować będzie najbliższą 
edycję Festiwalu. Logotypy oraz regulamin 
konkursu można pobrać ze strony teatru 
www.teatrgombrowicza.art.pl.

Zaprojektuj plakat 
na R@port

Rozpoczęły się zapisy do czwartej 
edycji Wojewódzkiego Konkursu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mini 
Gdynia Open 2019”. Jeżeli nie ukończy-
łeś jeszcze 20 lat, lubisz śpiewać solo 
lub w duecie i nie onieśmiela cię blask 
estradowych lamp, czekamy właśnie na 
twoje zgłoszenie. Zapisy trwają do końca 
lutego, przesłuchania konkursowe zapla-
nowano na 12 i 13 marca, zaś finałowy 
koncert odbędzie się 14 marca w PPNT. 

– Do udziału w tegorocznej edycji Konkur-
su Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mini 
Gdynia Open 2019” zapraszamy uczniów 
wszystkich gdyńskich szkół i przedszkoli, 
a także z całego Pomorza – mówi Elżbieta 

Cupiał, dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury. 

Młodzi soliści i duety rywalizować będą 
w pięciu kategoriach wiekowych: do 6 
lat, 7-10 lat, 11-13, 14-16 oraz 17-20 lat. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z udziału 
w warsztatach integracyjno-wokalnych, 
szlifując swój muzyczny warsztat.

– Mini Gdynia Open to dla uczestników 
dużo dobrej zabawy i doskonała okazja do 
poznania rówieśników o podobnych zainte-
resowaniach – zauważa Magdalena Dębna 
z Laboratorium Innowacji Społecznych 
w Gdyni. – Dla najmłodszych to na pewno 
niezapomniane przeżycie i niepowtarzalne 
emocje, dla starszych – możliwość spraw-

dzenia swoich umiejętności w miłej i przyja-
znej atmosferze.

Laureaci otrzymają nominacje do udziału 
w szóstej już edycji międzynarodowego Fe
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
Gdynia OPEN.

Zgłoszenia do 28 lutego. Należy wy
pełnić internetowy formularz dostępny na 
stronie www.gdyniaopen.pl. Zgłoszeniowe 
ankiety można przesyłać indywidualnie, 
mogą tego dokonać również wychowawcy i  
nauczyciele lub instruktorzy śpiewu.

Konkurs organizuje Laboratorium In
nowacji Społecznych, Młodzieżowy Dom 
Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.

Młodzi wokaliści na start

Muzeum Emigracji zaprasza 10 lutego 
na premierę książki pełnej niespodzianek 
– zakamarków, zapachów i niezwykłych 
zadań. Można czytać ją w domu, ale publi-
kacja sprawdzi się także jako przewodnik 
po wystawie. 

W godz. 12.30-15.30 działać będzie kre
atywna strefa twórcza dla rodzin. Warsztaty 
twórcze skierowane do dzieci w wieku 6-12 
lat poprowadzą: Katarzyna Witt i Anna 
Posłuszna.

W godz. 13.30-15.30 odbędą się war

szaty ilustratorskie dla dorosłych: Gigposter. 
Prowadzenie: Dawid Ryski.

Prowadzący razem z uczestnikami stwo
rzy kilkanaście indywidualnych ilustracji, 
które po połączeniu dadzą jeden plakat. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Obowiązuje rejestracja.  

W dniu premiery książka dostępna będzie 
w sprzedaży w promocyjnej cenie.

10 lutego zwiedzanie Muzeum Emigracji 
będzie nieodpłatne.

Więcej informacji na www.polska1.pl.

Książka otwarta na świat – spotkanie i warsztaty

Od czwartoklasistów z podstawówki 
aż po maturzystów – uczniowie z Gdy-
ni mogą wziąć udział w bezpłatnych 
„Lekcjach z historii kina i form filmu” 
w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Nowy 
projekt edukacyjny dla dzieci i młodzie-
ży realizowany w Gdyńskim Centrum 
Filmowym startuje już w lutym, zaraz po 
zimowych feriach.

Prowadzący zajęcia, młodzi filmoznawcy, 
w sposób kompetentny i ciekawy, z uży
ciem materiałów multimedialnych, przybliżą 
uczniom zagadnienia związane z powsta
waniem i rozwojem kina oraz rozumieniem 
filmu. Uczestnicy odwiedzą, na co dzień 
niedostępne, pracownie, w których powstają 
filmy Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz zaple
cze Kina Studyjnego GCF. 

Projekt skierowany jest do klas IV-VIII 
szkół podstawowych oraz wszystkich klas 

szkół średnich. Zgłaszać się mogą szkoły 
i grupy uczniów pod opieką wychowawców 
i nauczycieli. Udział w zajęciach dla uczniów 
szkół publicznych w Gdyni jest bezpłatny. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. tel.  
telefonu 695 363 353 oraz pod adresem 
e-mail: edukacja@festiwalgdynia.pl.

W zależności od poruszanej problematyki 
i potrzeb konkretnej grupy zajęcia mogą 
trwać od 120 do 180 minut. Ich tematyka 
oraz forma warsztatowa zostaną tak przy
gotowane, aby odpowiadały możliwościom 
i umiejętnościom konkretnych uczestników. 
Lekcje Gdyńskiej Szkoły Filmowej realizują 
potrzebę wprowadzenia młodych ludzi 
w podstawy dziedziny kinematografii, zgod
nie z założeniami zapisanymi w szkolnej 
podstawie programowej. 

Projekt realizuje Pomorska Fundacja 
Filmowa w Gdyni. Mecenasem jest Gdynia.

Lekcje z historii kina i form filmowych

Gdyńskie Centrum Kultury, Kwartalnik 
Artystyczny „Bliza” i Przystań Poetycka 
„Strych” zapraszają 20 lutego o godz. 
19.30 na spotkanie poetyckie.

W programie:
– spotkanie z poetą Jerzym Stachurą,
– promocja nowego zbioru wierszy „Czyż 

nie pożycza się kwiatów”,
– konkurs jednego wiersza „Wolnogdy

nianka” – na wiersz o Gdyni, z Gdynią w tle, 
przewidziano narody.

Wieczór w Cafe „Strych” (pl. Kaszubski 
7B) poprowadzą poetyccy kwiaciarze: Woj-
ciech Boros i Paweł Baranowski.

Wstęp wolny.

Słowa w Przystani

Biesiady literackie

Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza mieszkańców na 
szereg wydarzeń przygotowanych z oka-
zji 93. rocznicy przyznania praw miejskich 
Gdyni. 

10 lutego o godz. 14.00 dr Jacek Frie-
drich poprowadzi oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte”. 

Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni 
przygotował niezwykłą akcje archiwizacyjną 
pt. „Miasto tu i teraz”. 

10 lutego w godz. 12.00-15.00 będzie 
można zarejestrować swoje wypowiedzi 
dotyczące teraźniejszości w mieście z morza 
i marzeń.

Projekt Miasto skierowany jest do miesz
kańców Gdyni. Jego realizacja ruszyła 4 
stycznia 2019, a zakończy się 10 lutego 2026 
roku, w stulecie uzyskania praw miejskich 
przez Gdynię. 

9 i 10 lutego wstęp do Muzeum Miasta 
Gdyni będzie bezpłatny.

Weekend urodzinowy w Muzeum Miasta Gdyni

Najbliższe biesiady literackie, w tym 
roku pod hasłem autobiografie, odbędą 
się:

– 10 lutego o godz. 12.00 w Konsulacie 
Kultury (ul. Jana z Kolna 25) i spotkamy 
się z Radosławem Sikorskim; spotkanie 
poświęcone będzie książce „Polska może 
być lepsza”;

– 17 lutego o godz. 11.00 w Klubie 
Marynarki Wojennej „Riwiera” (ul. Zawi
szy Czarnego 1) i spotkamy się z Hanną 
Suchocką; spotkanie poświęcone będzie 
książce „Ambasador u trzech papieży”. 

Wstęp na wydarzenia jest wolny.

10 lutego o godz. 12.00 planowane jest 
architektoniczne świętowanie urodzin 
Gdyni. W ramach drugiej edycji mini 
Open House Gdynia zwiedzimy wspólnie 
kultowe kamienice.

Wędrówkę po pełnych historii kamie
nicach przy ul. Abrahama 26, Abrahama 
28 i Batorego 4 ubarwią opowieści dwóch 
nietuzinkowych gdyńskich przewodników – 
Arkadiusza Brzęczka i Michała Miegonia.

Start spod Gdynia InfoBoxem (ul. Świę
tojańska 30). Udział jest bezpłatny.

***
Ewa Kowalska i Arkadiusz Zygmunt 

zapraszają 10 lutego o godz. 13.00 na 
spacer najstarszą ulicą Gdyni. 

Będzie to podróż między innymi w prze
szłość dawnych gospodarstw, gburskich ro
dzin i wielkiego kapitału. Grupę poprowadzi 
przewodnik miejski Arkadiusz Zygmunt.

Start o godz. 13.00 przy pomniku Gdynian 
Wysiedlonych, na końcu Starowiejskiej, przy 
dworcu SKM Gdynia Główna.

Mini Open House Gdynia i spacer po Gdyni
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Portal www.gdyniawspiera.pl powstał 
po to, aby osoba szukająca pomocy 
mogła w prosty sposób – po kilku klik-
nięciach – dotrzeć do konkretnej oferty 
odpowiadającej jej potrzebom.

Dzięki temu osoba korzystająca ze stro
ny jest precyzyjnie kierowana w miejsce, 
gdzie odpowiedni specjaliści będą w stanie 
udzielić jej potrzebnej pomocy. Baza ofert 

jest na bieżąco aktualizowana. Swoją ofertę 
do portalu gdyniawspiera.pl może dopisać 
każda organizacja udzielająca nieodpłatne
go wsparcia gdynianom doświadczającym 
problemów w codziennym funkcjonowaniu.

Z serwisu mogą też korzystać wolontariu
sze. Dla nich stworzony został panel „Chcę 
pomagać”.

Szczegóły na www.gdyniawspiera.pl.

www.gdyniawspiera.pl

Fundacja Gospodarcza zaprasza 
mieszkańców woj. pomorskiego, powyżej 
24. roku życia, z wykształceniem najwyżej 
średnim, zatrudnionych w mikro/małych/
średnich przedsiębiorstwach na bez-
płatne szkolenia spawania z egzaminem 
DNV-GL.

Kontakt tel. 58 662 42 47 i mailowy: kwa
lifikacje@fungo.com.pl.

Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.

Bezpłatne szkolenia

Giełda kolekcjonerska odbędzie się w 
niedzielę 10 lutego w siedzibie Kaszub-
skiego Forum Kultury przy al. Marsz. 
Piłsudskiego 18. 

Kolekcjonerzy spotykają się w godz. 
10.00-18.00. 

Organizatorami giełdy są Kaszubskie Fo
rum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 

Giełda kolekcjonerska

W siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie 
karty mieszkańca są wydawane w ponie-
działki w godz. 16.00-18.00 i we wtorki 
w godz. 11.00-13.00.

Rada Oksywie informuje

W Gdyńskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych (ul. 3 Maja 27/31) w każdy 
poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury 
pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego 
Biura Interwencji.

pełnomocnicy oferuja pomoc w zała
twieniu spraw w urzędach i instytucjach 
publicznych oraz przyjmują skargi dotyczące 
łamania prawa w urzędach, spółdzielniach 
mieszkaniowych i firmach. 

Tel. 793 663 703.

Porady prawne

W tym roku po raz pierwszy Krajowa 
Administracja Skarbowa przygotuje za 
nas roczne zeznanie podatkowe. Do 14 
lutego Urząd rozliczy za nas PIT-y, a w 
dniach 15 lutego-30 kwietnia każdy bę-
dzie mógł elektronicznie zapoznać się ze 
swoim PIT-em na Portalu Podatkowym.  

W tym też okresie PIT będzie można 
zweryfikować i zaakceptować, nie zrobić nic, 
co w przypadku PIT-37 i PIT-38 będzie skut
kowało automatycznym zaakceptowaniem 
przygotowanego zeznania, zmodyfikować, 
odrzucić przygotowane przez zeznanie i 
przygotować swoje.

Ponieważ zeznania przygotowywane 
przez Urząd Skarbowy bazują na danych 
za poprzedni rok w Gdyńskim Centrum Or
ganizacji Pozarządowych odbędą się dyżury 
księgowych, które pomogą w weryfikacji oraz 

ewentualnej modyfikacji PIT-ów. Ze względu 
na zmiany w tegorocznych rozliczeniach, dy
żury będą odbywały się w trzech terminach 
w dłuższych przedziałach czasowych przy 
kilku stanowiskach.

– 22 lutego w godz. 10.00-17.00
– 6 marca w godz. 10.00-13.00
– 8 marca w godz. 12.00-18.00
– 23 marca w godz. 10.00-14.00.
UWAGA: Wszelkie modyfikacje w ze

znaniach, są dokonywane elektronicznie. 
Księgowe oferują pomoc w zamian za prze
kazanie 1 procenta podatku na organizację 
z którą współpracują.

Obowiązują zapisy telefoniczne 58 661 
35 41. Przy braku osób chętnych GCOP 
zastrzega sobie możliwość zmiany terminów 
rozliczeń.

Dyżury księgowych w Gdyńskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych

16 lutego w godz. 11.00-12.30 odbę-
dzie się kolejne spotkanie grupy empatii 
dotyczące porozumienia bez przemocy. 

Uczestnicy spotkań praktykują empatycz
ne słuchanie oraz rozpoznawanie uczuć i 
potrzeb, empatię i wsparcie w docieraniu do 
uczuć i potrzeb, ćwiczą rozpoznawanie wła
snych uczuć i potrzeb, a także biorą udział 
w różnych ćwiczeniach wg metody NVC.

Alicja Dzierżak – trenerka pracującą w 
oparciu o metodę empatycznej komunikacji, 
prowadzi warsztaty dla rodziców z Rodziciel
stwa Bliskości.

Obowiązują zapisy osobiste lub mailowe: 

lipowa15@lis.gdynia.pl
Kontakt i szczegóły: tel. 58 727 39 27 lub 

mailowo: lipowa15@lis.gdynia.pl.
***

W piątki w Centrum Sąsiedzkim Przy-
stań Lipowa 15 spotykają się pasjonaci 
planszówek. Najbliższe spotkania:  15 i 22 
lutego w godzinach 17.00-20.00.

Znajdzie się coś dla wytrawnych graczy, 
jak i dla początkujących. Można przynosić 
też swoje gry, w które po prostu lubicie grać. 

Wstęp wolny. 
Przystań Lipowa 15 mieści się przy ul. 

Lipowej 15 w Wielkim Kacku (os. Fikakowo).

Zajrzyj do Przystani Lipowa 15

Kaszubska Fundacja Pomocy Potrze-
bującym:

– przyjmuje interesantów w środy w godz. 
17.00-19.00 w Gdyńskim Centrum Orga
nizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27); na 
miejscu plan wycieczek na 2019 rok.

– zbiera przedmioty z motywem kaszub-
skim w środy i czwartki w godz 12.00-13.30 
w holu YMCA (ul. Żeromskiego 26).

Kontakt tel. 885 031 956.

Ogłoszenie

Wydział Dochodów Urzędu Miasta 
Gdyni informuje, że pracownicy UM w 
miesiącach luty-marzec 2019 r. będą 
roznosić decyzje wymiarowe podatku 
od nieruchomości osób fizycznych na 
rok 2019.

Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni 
odbywać się będzie: 

– od poniedziałku do piątku, w godz. 
16.00-20.00, 

– w soboty w godz. 10.00-16.00. 
Każdy z pracowników będzie posiadał 

aktualną legitymację pracowniczą. 
Wszelkich informacji dotyczących wymia

ru podatku od nieruchomości od osób fizycz
nych na rok 2019 można uzyskać pod nr tel.:

– podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I – 58 66 88 834
Rej. II – 58 66 88 264
Rej. III – 58 66 88 838
Rej. IV - 58 66 88 263
Rej. V - 58 66 88 272

Rej. VI – 58 66 88 839
Rej. VII – 58 66 88 831
Rej. VIII – 58 66 88 836
Rej. IX – 58 66 88 266
– podatek rolny os. fizyczne, podatek 

leśny os. fizyczne: 58 66 88 266.
Wpłat można dokonywać na indywidualny 

numer konta bankowego. 
W przypadku podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych, podatku rolnego od osób 
fizycznych, podatku leśnego od osób fizycz
nych indywidualny numer konta bankowego 
znajduje się na otrzymywanej corocznie 
decyzji podatkowej. 

Informacje dot. rozliczeń wpłat z tyt. po
datku od nieruchomości od osób fizycznych 
można uzyskać pod nr tel.:

– podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256
Rej. II - 58 66 88 255
Rej. III - 58 66 88 273
Rej. IV - 58 66 88 269

Rej. V - 58 66 88 274
Rej. VI- 58 66 88 268
Rej. VII - 58 66 88 845
Rej. VIII - 58 66 88 846
Rej. IX- 58 66 88 826
– podatek rolny os. fizyczne, podatek 

leśny os. fizyczne: 58 66 88 826
– podatek od nieruchomości os. prawne: 

58 66 88 265
– podatek od środków transportowych: 

58 66 88 271
– podatek rolny os. prawne, podatek leśny 

os. prawne: 58 66 88 271.
Nadmienia się, że wpłat z tytułu opłaty 

skarbowej należy dokonywać na nr rachun
ku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. 

Wpłat bez prowizji można dokonywać we 
wszystkich placówkach PKO Bank Polski 
S.A. na terenie Miasta Gdyni.

W pozostałych placówkach (inne banki, 
poczta) obowiązują ogólne zasady poboru 
prowizji.

Uwaga, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2019

Centrum Integracja Gdynia zaprasza 
14 lutego w godz. 14.30-16.00 na spo-
tkanie dotyczące dyskryminacji w pracy 
z uwagi na niepełnosprawność. 

Poprowadzą je radcowie prawni Katarzy-

na i Michał Urban z Kancelarii Urban Legal. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi 

na ograniczoną ilość miejsc wymagane po
twierdzenie obecności tel. 570 066 306 lub 
mailowo na adres Gdynia@integracja.org.

Prawnicy o „Dyskryminacji w zatrudnieniu”
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Zmień swoją dzielnicę.
Zmień swoje miasto. 

Michał Guć
wiceprezydent Gdyni
ds. innowacji

Czas na zmiany – pod takim hasłem 
przebiegać będzie tegoroczna edy-
cja gdyńskiego Budżetu Obywatel-

skiego. To z jednej strony zmiany, jakie 
dzięki gdynianom zaangażowanym w BO 
mogą zajść w naszym mieście, z drugiej 
– zmiany w samym BO. Edycja 2019 pod 
wieloma względami jest bowiem wyjątkowa.
Po raz pierwszy czekamy na projekty 
dzielnicowe i miejskie, inwestycyjne i do-
tyczące organizacji różnego rodzaju wy-
darzeń. Ponad 10 milionów złotych, jakie 
w tym roku przeznaczamy na Budżet Oby-
watelski, daje naprawdę duże możliwości.  
O tym, jak je najlepiej wykorzystać, będzie-
my rozmawiali  przez najbliższy miesiąc – 15 
lutego rozpoczynamy etap składania przez 
gdynian wniosków do BO 2019. Zachęcam 
do udziału w warsztatach, podczas których 
mieszkańcy, wspierani przez urzędników, 
będą wypracowywać projekty miejskie.  
To zupełnie nowa w Gdyni formuła dyskusji 
o potrzebach miejskich; spełniająca ocze-
kiwania wielu mieszkańców. 
Istotą Budżetu Obywatelskiego, co często 
podkreślamy, jest dyskusja. Dyskutujcie 
Państwo z sąsiadami o potrzebach swojej 
dzielnicy i miasta, a efekty tych dyskusji 
przekuwajcie na projekty do Budżetu Oby-
watelskiego. Macie na to czas do 18 marca.

Zapraszam!

HARMONOGRAM BO 2019
▪ PROJEKTY DZIELNICOWE:

15.02 – 18.03
Składanie projektów na formularzu wniosków
19.03 - 28.05
Weryfikacja projektów, uzupełnienia
28 – 31.05
Możliwość odwołania się od negatywnej oceny 
projektu

▪ PROJEKTY MIEJSKIE:
15.02 – 18.03
Zgłaszanie potrzeb dotyczących całego miasta. 
Zapisy na warsztaty dotyczące projektów miejskich.
30.03, 13.04, 25.05
Warsztaty wypracowywania projektów miejskich
do 5 czerwca
Ogłoszenie list projektów dopuszczonych 
do głosowania

▪ GŁOSOWANIE NA PROJEKTY DZIELNICOWE 
I MIEJSKIE – 17.06 – 1.07
Za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl

▪ OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
do 8.07
Na specjalnej konferencji prasowej oraz stronie 
bo.gdynia.pl

ZŁÓŻ PROJEKT 15.02-18.03   I   BO.GDYNIA.PL   I   BO@GDYNIA.PL 

* EDUKACJI – to np. warsztaty, zajęcia profilak-
tyczne, edukacja regionalna
* KOMUNIKACJI I ORGANIZACJI RUCHU – to 
np. drogi rowerowe, remonty jezdni, rozwiązania 
uspokajające ruch
* KULTURY – to np. festiwale, festyny, zajęcia 
artystyczne, pokazy filmowe
* OCHRONY ŚRODOWISKA – to np. pojemniki 
do segregacji odpadów, montaż paneli solarnych, 
kosze na psie odchody
* POMOCY SPOŁECZNEJ –  to np. działania na 
rzecz integracji społecznej, dopłaty do ciepłych posiłków

* PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – to np. mała 
architektura, elementy dekoracyjne w prze-
strzeni, oświetlenie, zagospodarowanie pla-
ców i skwerów
* SPORTU I REKREACJI – to np. boiska, zajęcia 
sportowe, zakup ogólnodostępnego sprzętu 
do ćwiczeń
* ZDROWIA – to np. badania profilaktyczne, 
edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów
* ZIELENI MIEJSKIEJ – to np. nasadzenia drzew 
i krzewów, urządzanie parków, sadzenie trawni-
ków i łąk kwietnych

PROJEKTY ZGŁASZANE DO BO MOGĄ DOTYCZYĆ:

10 158 500 zł
tyle wynosi całkowita pula w gdyńskim 
Budżecie Obywatelskim 2019

Jeśli masz pomysł na inwestycję 
lub wydarzenie nie tylko w swo-
jej dzielnicy, ale w całej Gdyni 

– właśnie teraz jest szansa na jego 
urzeczywistnienie. Rozpoczynamy 
bowiem Budżet Obywatelski 2019.  
Budżet Obywatelski to proces, w którym 
gdynianie i gdynianki decydują – w tym 
roku zrobimy to po raz szósty – na co 
przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu 
miasta. To także oni wymyślają i zgłasza-
ją projekty mogące poprawić jakość życia,  
a w głosowaniu wskazują te, które powinny 
trafić do realizacji.
BO jest dla każdej osoby mieszkającej 
na stałe w Gdyni – niezależnie od wieku, 
zameldowania, obywatelstwa.



„Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1354 Gdynia, 8-21 lutego 2019 r.   

10 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

W tym roku po raz pierwszy  
w gdyńskim Budżecie Oby-
watelskim pojawia się podział 

projektów na dzielnicowe i miejskie. Te 
pierwsze, dodatkowo, dzielą się na duże 
i małe, a kryterium jest wartość: pro-
jekt mały nie może być droższy niż 10 
tys. zł. Na realizację projektów dużych 
przeznaczonych zostanie 90 proc. puli 
dla danej dzielnicy. Niezależnie jednak 
od wartości projektu, składany do BO 
wniosek musi poprzeć nie mniej niż 0,1 
proc. mieszkańców danej dzielnicy. To 
oznacza, że dla każdej części Gdyni ta 
liczba jest inna. 

Czy projekt może dotyczyć tylko 
dzielnicy, w której mieszkam?
Nie. Możesz złożyć propozycję dotyczącą 
dowolnej dzielnicy – np. tej, w której pracu-
jesz albo którą często odwiedzasz. Dopie-
ro na etapie głosowania będziesz musiał/a 
zdecydować, na projekty z której – tylko 
jednej – dzielnicy zagłosujesz.

Czy projekt musi być zrealizowany 
na terenie jednej dzielnicy?
Tak byłoby najlepiej. W uzasadnionych 
przypadkach część działań można planować 
na terenach bezpośrednio graniczących  
z daną dzielnicą.

Jak dokładnie trzeba podać loka- 
lizację projektu?

Na tyle, by można było sprawdzić możliwość 
jego wykonania. To ważne zwłaszcza przy 
projektach inwestycyjnych wymagających 
pozwolenia na budowę. Jeżeli możesz, 
załącz do projektu mapkę z zaznaczoną 
lokalizacją projektu.

Czy można proponować zmiany na 
terenach nienależących do miasta?
Tak, ale do takiej propozycji należy dołączyć 
zgodę właściciela terenu. Wzór znajdziesz 
na stronie bo.gdynia.pl. Do kogo należy 
dana działka, sprawdzisz na nasze.miasto.
gdynia.pl/is2/iEwid/

Czy można składać projekty do-
tyczące terenów szkół i innych 
miejskich jednostek?
Tak, ale efekty ich realizacji muszą być 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych, 
nie tylko uczniów danej szkoły.

Czy w jednym roku można zgłosić 
wykonanie dokumentacji tech-
nicznej projektu, a w następnym 
roku jego realizację?

Nie. Można zgłaszać tylko kompletne pro-
jekty, z których mieszkańcy i mieszkanki 
będą mogli korzystać od razu. Pomysły 
z BO mogą być rozwijane w kolejnych 
latach, np. poprzez zakup dodatkowych 
ławek do stworzonego skweru dziel-
nicowego.

Czy pod projektem muszą się pod-
pisać mieszkańcy dzielnicy, której 
on dotyczy?
Tak. Na liście poparcia musi podpisać się 
wymagana liczba osób zamieszkujących  
w tej dzielnicy, której dotyczy projekt.

Co się stanie, gdy wniosek będzie 
niekompletny?
Zadzwonimy do Ciebie lub napiszemy mejla 
i poprosimy o uzupełnienia. Będziesz miał/a 
na to 5 dni od otrzymania informacji na ten 
temat od LIS.

Dlaczego weryfikacja wniosków 
trwa tak długo?
Musimy sprawdzić, czy projekt da się 
wykonać. Dodatkowy czas to szansa na 
dopracowanie szczegółów we współpracy 
z urzędnikami.

Czy można się odwoływać od 
negatywnej oceny wniosków?
Tak. Są na to trzy dni robocze od momentu 
umieszczenia informacji o wynikach wery-
fikacji na stronie bo.gdynia.pl.

DZIELNICA ŁĄCZNA
KWOTA

PULA NA PROJEKTY
MAŁE

PULA NA PROJEKTY
DUŻE

LICZBA PODPISÓW 
POPARCIA

BABIE DOŁY 251 400 zł 25 140 zł 226 260 zł 2
CHWARZNO-WICZLINO 769 700 zł 76 970 zł 692 730 zł 12
CHYLONIA 586 300 zł 58 630 zł 527 670 zł 22
CISOWA 503 600 zł 50 360 zł 453 240 zł 12
DĄBROWA 514 700 zł 51 470 zł 463 230 zł 14
DZIAŁKI LEŚNE 273 200 zł 27 320 zł 245 880 zł 8
GRABÓWEK 365 700 zł 36 570 zł 329 130 zł 9
KAMIENNA GÓRA 213 100 zł 21 310 zł 191 790 zł 4
KARWINY 308 200 zł 30 820 zł 277 380 zł 10
LESZCZYNKI 307 700 zł 30 770 zł 276 930 zł 8
MAŁY KACK 436 600 zł 43 660 zł 392 940 zł 9
OBŁUŻE 519 100 zł 51 910 zł 467 190 zł 19
OKSYWIE 476 500 zł 47 650 zł 428 850 zł 15
ORŁOWO 401 600 zł 40 160 zł 361 440 zł 7
POGÓRZE 383 700 zł 38 370 zł 345 330 zł 13
PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO 301 600 zł 30 160 zł 271 440 zł 8
REDŁOWO 314 100 zł 31 410 zł 282 690 zł 8
ŚRÓDMIEŚCIE 443 100 zł 44 310 zł 398 790 zł 12
WIELKI KACK 506 000 zł 50 600 zł 455 400 zł 11
WITOMINO 436 400 zł 43 640 zł 392 760 zł 17
WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA 346 200 zł 34 620 zł 311 580 zł 11

Projekty dzielnicowe: duże i małe

ZŁÓŻ PROJEKT 15.02-18.03   I   BO.GDYNIA.PL   I   BO@GDYNIA.PL 

8 658 500 zł
pula środków BO 2019 
przeznaczonych na realizację 
projektów dzielnicowych
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Po raz pierwszy w tym roku  
w puli projektów Budżetu Oby-
watelskiego znajdą się projekty 

miejskie. To pomysły na przedsięwzię- 
cia ważne z perspektywy całej Gdyni, 
dotyczące potrzeb mieszkańców róż-
nych dzielnic. Stworzą je mieszkańcy 
i mieszkanki z pomocą urzędników w 
trakcie cyklu trzech sobotnich warsz-
tatów.

Czy projekty miejskie można zgło-
sić poza warsztatem?
Nie. Pomysły na projekty dla całego miasta 
tworzymy tylko na spotkaniach. Chcemy, by 
każdy projekt został wypracowany przez gru-
pę mieszkańców wspieranych przez urzędni-
ków i był efektem dyskusji o tym, co najlepiej 
odpowie na potrzeby różnych grup mieszkań-
ców.

Czy projekt miejski może być zlo-
kalizowany na terenie tylko jednej 
dzielnicy?
Tak, ale pod warunkiem, że efekty jego re-
alizacji będą przydatne także mieszkańcom 
innych części Gdyni.

Kto weźmie udział w warsztatach?
Maksymalnie 100 mieszkańców i mieszka-
nek, którzy zgłoszą się na warsztaty między 
15 lutego a 18 marca. Jeżeli chętnych będzie 
więcej niż miejsc, wylosujemy uczestników 
tak, by zróżnicować grupę pod względem płci, 
wieku i miejsca zamieszkania.

Co, jeśli nie dostałem/am się na 
warsztaty, a mam pomysł na pro-
jekt miejski?
Od 15.02 do 18.03 zgłoś swój pomysł lub opisz 
dostrzeganą potrzebę na formularzu na stronie  
badanialis.pl/pomyslybo. Wszystkie zgło-
szone propozycje będą podsumowane i oma-
wiane na pierwszym warsztacie. Pomiędzy 
warsztatami będziesz też mógł/mogła komen-
tować na portalu Budżetu Obywatelskiego 
propozycje tworzone na spotkaniach.

Kto określi tematy projektów miej- 
skich?
Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą 
przed pierwszym warsztatem podzielić się 
swoim pomysłem lub opisać dostrzegane 
braki za pomocą specjalnej ankiety. Ta dia-
gnoza posłuży za punkt wyjścia do pracy na 
spotkaniach. Jeśli pomysły zyskają poparcie 
innych osób i będą możliwe do zrealizowa- 
nia, w trakcie warsztatów przekształcimy je  
w konkretne projekty.
  
Kto i jak wybierze projekty, które 
trafią pod głosowanie mieszkań-
ców?
Zrobią to sami uczestnicy nie mniej niż dwóch 
warsztatów. Zasady wyboru ustalimy na ostat-
nim spotkaniu. Na listy do głosowania trafi mak-
symalnie 15 projektów, które zostaną uznane 
za najbardziej potrzebne i najciekawsze.

Co stanie się z pomysłami, które 
nie trafią na listę do głosowania?
Pomysły, które nie trafią na listę do głosowa-
nia, zostaną zebrane w katalogu pomysłów 
i posłużą jako źródło inspiracji w kolejnych 
latach. Będą także stanowić mapę potrzeb po-
mocną dla władz i Urzędu Miasta przy plano-
waniu zmian poza Budżetem Obywatelskim.

Projekty miejskie: 
ważna nowość BO 2019

PROJEKTY RODZĄ SIĘ NA WARSZTATACH
Na warsztaty, podczas których będzie trwała praca nad projek-
tami miejskimi, można się zgłaszać od 15 lutego do 18 marca:
* wypełniając formularz na stronie badanialis.pl/warsztatybo       
* dzwoniąc pod nr. tel. 58 727 39 10 
* zgłaszając się osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych                             

Jeśli nie możesz uczestniczyć w warsztatach, a masz pomysł 
na projekt miejski - koniecznie daj nam o tym znać i zainspiruj 
innych. Możesz to zrobić:

* wypełniając ankietę na stronie badanialis/pomyslybo
* dzwoniąc pod nr. tel. 58 727 39 10  
* spotykając się z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych        

PROJEKT 
DLA KAŻDEGO
Wszystkie projekty zgłaszane do 
Budżetu Obywatelskiego muszą być 
ogólnodostępne.

W praktyce oznacza to:
• Zapewnienie możliwości korzysta-
nia z infrastruktury czy sprzętu na-
wet tym osobom, które na co dzień 
nie korzystają z oferty danego miej-
sca czy instytucji. Na przykład? Je-
żeli w jednej ze szkół w ramach BO 
wyposażana jest pracownia kompu-
terowa, możliwość dostępu do niej 
powinni mieć wszyscy mieszkańcy 
chcący z niej skorzystać - nie tylko 
uczniowie tej szkoły.
• W przypadku inwestycji spor-
towych, kulturalnych czy rekre-
acyjnych – dostęp dla zaintereso-
wanych przez co najmniej sześć 
godzin dziennie od poniedziałku do 
piątku (w godz. 8.00 – 22.00) oraz 
przez dziesięć godzin dziennie  
w sobotę i niedzielę (w godz. 8.00-
22.00).
• W przypadku projektów dotyczą-
cych organizacji wydarzeń, zajęć 
itp. – umożliwienie korzystania  
z efektów realizacji projektu w peł-
nym zakresie wszystkim zainte-
resowanym w ramach określonej 
grupy docelowej projektu (np. mło-
dzież, seniorzy). Lub - w przypadku 
ograniczonej liczby miejsc - otwarty 
nabór uczestników.
• W przypadku wątpliwości czy pro-
jekt jest ogólnodostępny, ostatecz- 
ną decyzję podejmuje prezydent po 
zasięgnięciu opinii Rady ds. Budże-
tu Obywatelskiego.

POROZMAWIAMY O POTRZEBACH 
I POMYSŁACH NA ZMIANY…

… PRZYGOTUJEMY 
KONKRETNE PROJEKTY…

… WYBIERZEMY 
15 NAJLEPSZYCH PROPOZYCJI, KTÓRE 

TRAFIĄ POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

30.03 13.04 25.05

ZŁÓŻ PROJEKT 15.02-18.03   I   BO.GDYNIA.PL   I   BO@GDYNIA.PL 

1 500 000 zł
pula środków BO 2019 przeznaczonych 
na realizację projektów miejskich
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Masz pomysł na projekt do Bu-
dżetu Obywatelskiego? Dobrze 
się składa! Poniżej znajdziesz 

zestaw przydatnych informacji na te-
mat formularza, składania projektu, 
weryfikacji i głosowania. 

Miejski czy dzielnicowy?
To pierwsza rzecz, którą musisz ustalić – od 
niej zależy sposób składania projektu. Je-
żeli Twoja propozycja dotyczy mieszkańców  
i mieszkanek jednej dzielnicy, jest do zrealizo-
wania na jej obszarze – to projekt dzielnicowy. 
Może być mały (do 10 tysięcy złotych) lub duży 
(nie droższy niż 90 proc. puli na dzielnicę). Je-
żeli Twój pomysł obejmuje zasięgiem większy 
obszar, dotyczy wszystkich gdynian i gdynia-
nek – to projekt miejski. Może kosztować na-
wet milion złotych. 

Dzielnicowy
Propozycje zadań w dzielnicach składa się 
na formularzu wniosku, między 15 lutego  
a 18 marca. Formularz znajdziesz na stro-
nie bo.gdynia.pl oraz w wersji papierowej  
w centrach sąsiedzkich Przystań lub siedzibie 
Laboratorium Innowacji Społecznych. Na co 
należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu? 
● Tytuł. Musi być prosty, nie dłuższy jednak  
niż 180 znaków. Opisz w nim zakres pomysłu, 
lokalizację – bez zbędnych słów i przymiot-
ników. 
● Opisy. Ten krótki to materiał informacyjny 
dla głosujących. Długi posłuży urzędnikom  
i urzędniczkom – im dokładniej opiszesz swo-
ją propozycję, tym łatwiej będzie sprawdzić, 

czy projekt da się zrealizować i tym bardziej 
będziesz zadowolony z efektu w przypadku 
wygranej. 
● Wycena. Oszacuj koszty i sprawdź, czy Twój 
pomysł mieści się w puli środków przeznaczo-
nych na BO. Nie martw się, że wycena jest tylko 
szacunkowa – jeśli będzie trzeba, urzędnicy 
poprawią ją na etapie weryfikacji.
● Lokalizacja. Bez niej projekt będzie „bez-
domny” – w formularzu znajdziesz miejsce 
na podanie lokalizacji oraz numerów dzia-
łek (sprawdzisz je na mapie pod adresem:  
https://nasze.miasto.gdynia.pl/e-uslugi/
portal-mapowy). Pamiętaj, by załączyć do for-
mularza odpowiednie oświadczenia związane  
z własnością gruntu, jeśli projekt ma zostać 
zrealizowany na działce nienależącej do mia-
sta. 

● Lista podpisów osób popierających 
zadanie. Liczba wymaganych podpisów 
jest zmienna – zależy od wielkości dzielni-
cy. Zwróć uwagę, by osoby podpisane fak-
tycznie mieszkały w dzielnicy, której dotyczy 
projekt.
 
Miejski 
To nowość. Projekty miejskie będziemy 
tworzyć wspólnie, w oparciu o diagnozę po-
trzeb. Jak to działa? Po pierwsze, pomóż 
nam stworzyć diagnozę – między 15 lute-
go a 18 marca wypełnij krótki formularz na 
stronie bo.gdynia.pl. W tym samym miejscu 
znajdziesz także formularz rejestracyjny na 
warsztaty. Uwaga! Liczba miejsc jest ogra-
niczona! Spotkamy się trzy razy (w soboty 
30 marca, 13 kwietnia i 25 maja). Omówimy 
diagnozę, stworzymy pomysły i wspólnie  
z urzędnikami przekujemy je na projekty; wy-
bierzemy 15 projektów, które trafią na listę 
do głosowania. 

Co dalej?
Złożone projekty dzielnicowe będą ana-
lizowane pod kątem formalnym oraz 
możliwości realizacji. Na obu etapach  
- w przypadku braków lub potencjalnych trud-
ności - urzędnicy będą z Tobą w kontakcie. 
Projekty miejskie będą analizowane równo-
legle – pomiędzy warsztatami. Informacje na 
temat przebiegu całego procesu znajdziesz 
w internecie. Weryfikację zakończymy na 
początku czerwca, a między 17 czerwca  
a 1 lipca wybierzemy w głosowaniu zadania, 
które trafią do realizacji.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIA 
INFORMACYJNE:
Jeśli chcesz złożyć wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego, a potrzebujesz pomocy 
w jego przygotowaniu, możesz zwrócić 
się do urzędników miejskich. Odpowie-
dzą na pytania, wyjaśnią wątpliwości, 
pomogą w wypełnieniu dokumentów.  
Na etapie składania wniosków do BO bę-
dzie kilka okazji do osobistych spotkań:
● Dzień Otwarty w Laboratorium Innowacji 
Społecznych – sobota 16 lutego, godz. 10.00 
- 16.00, siedziba LIS przy ul. Żeromskiego 31
● Budżet Wieczorową Porą – punkt kon-
sultacyjny w LIS w każdy poniedziałek  
i czwartek między 15 lutego a 18 marca dzia-
ła do godziny 20.00 

● Maraton Pisania Projektów z udziałem 
urzędników – sobota 9 marca, godz. 10.00  
- 16.00, adres: al. Zwycięstwa 96/98, budynek 
IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego (wejście od ul. Stryjskiej)

Ważne informacje dla autorów

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z LABORATORIUM 
INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz 
wsparcia przy przygotowaniu projektu
Zadzwoń: 58 727 39 10
Napisz: BO@GDYNIA.PL
Przyjdź: UL. ŻEROMSKIEGO 31 
(wejście od ulicy Derdowskiego)
Materiały informacyjne dostępne są w naszych 
centrach sąsiedzkich. Tu także można złożyć 
wnioski papierowe:
PRZYSTAŃ CHYLOŃSKA 237
ul. Chylońska 237, Cisowa
PRZYSTAŃ ŚMIDOWICZA 49
ul. Śmidowicza 49, Oksywie
PRZYSTAŃ LIPOWA 15 
ul. Lipowa 15, Wielki Kack (osiedle Fikakowo)

ZŁÓŻ PROJEKT 15.02-18.03   I   BO.GDYNIA.PL   I   BO@GDYNIA.PL 
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Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana 
Pawła II (pl. św. Andrzeja 2) zaprasza 
uczniów klas ósmych na cykl bezpłat-
nych cotygodniowych spotkań, które 
pozwolą przygotować się do egzaminu 
ósmoklasisty oraz pogłębić zaintereso-
wania uczniów. 

Zapisy i zajęcia inauguracyjne odbędą się 
2 lutego w godz. 10.00-11.00 w siedzibie 
szkoły. 

Szczegóły na www.katolik.info.pl.    

Dla ósmoklasistów

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana 
Pawła II (pl. św. Andrzeja 2) zaprasza 
uczniów klas VIII na bezpłatne cotygodniowe 
spotkania, które pozwolą pogłębić zainte
resowania z przedmiotów przyrodniczych. 

Inauguracyjne zajęcia „Szkiełkiem 
i okiem” odbędą się 6 lutego w godz. 15.00-
18.00 w siedzibie szkoły. 

Szczegółowe informacje www.katolik.
info.pl 

Olimpijskie Koło Przyrodnicze

Stowarzyszenie Wspomagania Roz-
woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym 
zaprasza: 

– dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszcza
jące na co dzień do przedszko la, na zajęcia 
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do 
Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 
58 620 01 44). Zajęcia odbywają się w ponie
działki i wtorki w godzinach 15.00-17.30 oraz 
od środy do piątku w go dzinach 15.00-17.00;

– dzieci w wieku 2,5-4 lat, nieuczęszcza
jące na co dzień do przedszkola, na zajęcia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do 
Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 
58 625 09 67) 9 lutego w godz. 9.00-14.00;

– dzieci w wieku przedszkolnym wraz 
z rodzicami na spotkanie ze specjalistami 
(psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 
20 lutego w godz. 16.30-18.30 do Przed
szkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 
620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia 
są bezpłatne.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pro
gram realizowany z funduszu gminy Gdynia. 

Dla najmłodszych 

Biblioteka Gdyni organizuje zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wybranych filiach. 

Biblioteka z Pasją (al. Zwycięstwa 96/98) 
zaprasza na zajęcia: Jak umieć w VR? 11 
i 18.02 o godz. 15.00 (zapisy), Wyraź to 
GIFem! 11.02 o godz. 17.00 (zapisy), Make 
your own minion 12 i 19.02 o godz. 14.00 
(zapisy), Chatterbox with Kristof 12 i 19.02 
o godz. 16.00, Epickie planszówkowanie 
13 i 20.02 o godz. 12.00, Chibi art 15.02 
o godz. 15.00, English Tea Party 16.02 
o godz. 14.00, Paper craft extravaganza 
21.02 o godz. 14.00, Manga krok po kroku 
14 i 22.02 o godz. 15.00 (zapisy), English 
Tandem 23.02 o godz. 15.00

W Bibliotece Chylonia (ul. Kartuska 20B) 
odbędą się: Poduchowe czytanki 11, 13 
i 15.02 o godz. 13.00, Pobawmy się! 12 
i 14.02 o godz. 13.00, Mania planszówek 18, 

20 i 22.02 o godz. 13.00, Magia Kamishibai 
19 i 21.02 o godz. 13.00. 

Biblioteka Wzgórze (ul. Bpa Dominika 
3) zaprasza na: Origami z Liudą 11 i 15.02 
o godz. 13.00, O ja cię! Smok w krawacie! 
12 i 14.02 o godz. 13.00 (na zapisy), Plan
szówki w bibliotece 13 i 20.02 o godz. 13.00, 
Duch Klabaternika 18, 19, 21 i 22.02 o godz. 
13.00 (na zapisy). 

W Bibliotece Obłuże (ul. Boisko 6) odbę
dą się: Planszówki w bibliotece 11 i 18.02 
o godz. 13.00, Kreatywne ferie 13, 14, 19, 
20 i 21.02 o godz. 12.00, Turniej FIFA 18 
15.02 o godz. 12.00. 

Biblioteka Grabówek (ul. Morska 113) 
zparasza na teatrzyk „O rycerzu, co księż
niczkę ratował” 14.02 o godz. 17.00 oraz 
Planszomanię 13 i 20.02 o godz. 13.00

Szczegóły na www. bibliotekagdynia.pl. 

***
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 

w Gdyni zaprasza dzieci od lat 10 oraz 
młodzież szkolną do uczestnictwa w bez-
płatnych treningach strzeleckich. 

Zajęcia strzeleckie z karabinków pneu
matycznych będzie prowadzić olimpijczyk, 
brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich 
w Montrealu, trener strzelectwa Jerzy 
Greszkiewicz. 

Treningi będą odbywały się 11, 14, 19 i 
21.02 w godz. 11.00-15.00. 

Strzelnica pneumatyczna mieści się 
w siedzibie byłego Ośrodka Szkolenia Kie
rowców Ligi Obrony Kraju (ul. Świętojańska 
5/7), wejście od ul. Pułaskiego, idąc Święto
jańską w kierunku pl. Kaszubskiego. 

Kontakt: 797 454 838, 501 090 161.

Spędź ferie w Gdyni

Towarzystwo Polsko-Niemieckie 
w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia 
z języka niemieckiego dla młodzieży 
i dorosłych na wszystkich poziomach 
zaawansowania. 

Początek zajęć: druga połowa lutego.
Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy: e-mail: tpngdynia@op.pl oraz tel.  

do 14 lutego pod numerem 513 37 46 46 w 
poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-11.30. 

Szczegóły na www.tpngdynia.pl.

Szkoła Podstawowa nr 34 (ul. Cylkow-
skiego 5) zaprasza uczniów i nauczycieli 
pomorskich szkół podstawowych, gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do 
udziału w XII Wojewódzkim Konkursie 
Fotograficznym pt. „Z obiektywem do-
okoła świata”. 

Celem konkursu jest fotografia znanych 
lub jeszcze nieodkrytych miejsc zarówno 
na świecie, jak i w Polsce, ciekawych pod 
względem przyrodniczym lub architekto
nicznym, uchwycenie codziennych, intere

sujących lub też zaskakujących wydarzeń. 
Autor może zgłosić maksymalnie 3 foto

grafie formatu A4, czarno-białe lub kolorowe, 
które oceni  jury składające się z trójmiej
skich fotografików i fotoreporterów.  

Zgłoszenia do 3 marca  2019 r. (wyma
gana karta zgłoszenia). 

Regulamin konkursu oraz karta zgłosze
nia uczestnictwa dostępne są na  stronie 
internetowej szkoły www.sp34gdynia.pl 
w zakładce „konkursy”.

XII  Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 
pt. „Z obiektywem dookoła świata”

Zespół Szkół Administracyjno-Eko-
nomicznych koordynuje działania pięciu 
szkół europejskich w ramach projektu 
Erasmus+ „Entrepreneurship as the key 
to success”. 

Tematyka ekonomiczna projektu umoż
liwi rozwój innowacyjności, kreatywności i 
przedsiębiorczości oraz kształtować postawy 
społeczne wśród uczniów szkół partnerskich.

W styczniu uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w Hiszpanii w drugim już 
spotkaniu partnerskim, którego tematem 
przewodnim było hasło „Być przedsiębiorcą”. 

W czasie spotkania w Cartagenie, ucznio
wie szkół partnerskich prowadzili zajęcia w 
języku angielskim dotyczące bycia przed
siębiorcą. Zaprezentowali firmy z własnych 
krajów, które funkcjonują i są znane na 
rynku UE. Odwiedzili Startup działający przy 
Politechnice w Cartagenie i spotkali się z 
jego przedstawicielami, którzy opowiedzieli 

o działaniach wspierających przedsiębior
czość prowadzonych przez nich wśród 
lokalnych małych firmach. 

Odbyło się spotkanie z hiszpańskim 
doradcą zawodowym – który uświadomi 
uczniom, jak ważne jest umiejętne określe
nie własnych predyspozycji i typu osobowo
ści zawodowej dla znalezienia właściwego 
miejsca i stanowiska pracy.

Zorganizowano międzynarodowy pik
nik, na którym promowano i degustowano 
produkty z własnych krajów oraz wspólnie 
tańczono przy muzyce z krajów partnerskich.

Uczniowie hiszpańscy wcielili się w rolę 
przewodników, dzięki którym goście mogli 
poznać historię ich kraju i zwiedzić znane 
i piękne miasta, jak Cartagena, Murcia 
i Granada.

W maju zaplanowane jest kolejne spo
tkanie partnerskie we Włoszech, którego 
tematem przewodnim będzie „Działalność 

marketingowa”. W kolejnym roku szkolnym 
odbędą się spotkania w Niemczech, Bułgarii 
i Rumunii.

Uczestnicy otrzymają międzynarodowe 
certyfikaty Europass Mobility potwierdzają
ce ich udział w projekcie oraz zwiększą ich 
szanse na europejskim rynku pracy.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekono
micznych realizuje drugi europejski dwuletni 
projekt Erasmus+ „ToolVip24” we współ
pracy z ekspertami z ADI (Stowarzyszenia 
Włoskich Nauczycieli), Fonix (Norweskiej 
Instytucji zajmującej się szkoleniami zawo
dowymi), Uniwersytetu Sapienza w Rzymie 
i szkołami zawodowymi z Włoch i Niemiec.

 Celem działań projektowych jest badanie 
narzędzi i systemów doradztwa zawodowe
go stosowanych w krajach partnerskich oraz 
powołanie europejskiej sieci umożliwiającej 
rozwój nowych partnerstw międzynarodo
wych w doradztwie zawodowym.

Przedsiębiorczy Ekonomik 

Lektorat języka 
niemieckiego

31 maja odbędzie się wyjazdowa uro-
czystość uczniów II LO, maturzystów 
z 1974 r., w tym roku przypada 45-lecie 
matury. 

Zapisy przyjmowane są do końca lutego 
mailowo: el.greco@neostrada.pl.

Do absolwentów II LO
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Grupy wsparcia i pomoc psychologa
Fundacja Adaptacja (ul. Chylońska 

217) zaprasza w każdy 1. i 3. poniedziałek 
miesiąca o godz. 18.30 na spotkania grupy 
wsparcia dla rodziców dzieci niepełnospraw
nych. Informacje pod nr. tel. 570 045 955.

***
Grupy Rodzinne Al-Anon (rodzin ma-

jących problem z piciem bliskiej osoby) 
zapraszają:

– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, 
plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę 
miesiąca miting otwarty,

– „Początek” (ul. Traugutta 9, Klub Absty-
nenta) w piątki godz. 17.30, w ostatni piątek 
miting otwarty,

– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) 
w czwartki o godz. 18.00.

Telefon zaufania: 517 836 076.
***

Anonimowi Depresanci zaprasza
ją w piątki o godz. 18.00 na spotkania 
w  domu katechetycznym (ul. Św. Mikołaja 1) 
cierpiących z powodu depresji, mających 
niskie poczucie wartości, postrzegających 
swoje życie jako problem nie do rozwiąza
nia. Można tam skorzystać z Programu 12 
Kroków Anonimowych Depresantów.

***
Centrum Terapii Depresji (ul. Abraha-

ma 64/4) zaprasza na bezpłatne konsul-
tacje psychologiczne.

Konsultacje skierowane są do osób do

rosłych i nastolatek, które zmagają się z de
presją lub podejrzewają u siebie tę chorobę. 

Zapisy tel. 58 585 80 99 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-20.00). 

Szczegółowe informacje dotyczące za
pisów na stronie www.centrumdepresji.pl 
w zakładce „bezpłatna oferta. ”

Placówka zaprasza również na cykl 
bezpłatnych superwizji grupowych dla spe
cjalistów pracujących w instytucjach publicz
nych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia: kontakt@centrumdepresji.pl.
***

Trwają zapisy do grupy psychoterapeu-
tycznej z elementami edukacji dla osób 
z tzw. podwójną diagnozą (uzależnienie 
plus dodatkowa choroba/zaburzenie psy
chiczne, np. depresja, choroba afektywna 
dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenie 
osobowości, zaburzenie odżywiania). 

Grupa ma charakter zamknięty, trwa 
12 miesięcy, prowadzona jest przez dwoje 
terapeutów. 

Szczegóły pod nr. tel. 797 993 637. 
Udział w grupie jest bezpłatny. 

***
„Anonimowi Jedzenioholicy” wierzą, 

że kompulsywne jedzenie jest uzależnie
niem, postępującą chorobą, która tak jak 
alkoholizm i inne uzależnienia może być 
powstrzymana. Spotkania Jedzenioholików 

odbywają się w czwartki o godz. 18.00 
w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus 
(ul. Traugutta 9), w pierwszy czwartek mie
siąca mityng otwarty. 

***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

(ul. Gen. Maczka 1) zaprasza 26 lutego o 
godz. 17.30 na spotkanie Grupy Wsparcia 
„Sami sobie”. Tematem spotkania będą kwe
stie udzielania pełnomocnictwa dla rodzin 
seniorów oraz świadczenia alimentacyjne 
na rzecz seniorów. 

Spotkanie poprowadzi prawnik MOPS 
Agnieszka Kurczyna.

***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

zaprasza do punktu konsultacyjnego dla 
osób z doświadczeniem kryzysu psychicz
nego.

Punkt informacyjno-konsultacyjny „Sa
mopomoc – Ex – In” prowadzony jest przez 
specjalistów oraz osoby, które przeżyły 
kryzys psychiczny (ekspertów przez do
świadczenie).

W  każdym momencie warto podjąć dzia
łania zmierzające do zdrowienia i poprawy 
jakości życia. Punkt czynny w 1. i 3. środę 
miesiąca w godz. 16.00-18.00 w Zespole 
Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełno
sprawnych (ul. Chrzanowskiego 14/2)

Kontakt i zapisy: tel. 792 803 929 lub 
mailowe: punktinfo.zapisy@gmail.com.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w ramach akcji Róża od św. Walentego 
zaprasza na bezpłatne 2-godzinne warsz-
taty edukacyjno-artystyczne. 

Uczestnicy wspólnie szukać będą wypo
wiedzi i cytatów, które mogą nieść nadzieję 
i otuchę osobom przeżywającym kryzys psy
chiczny oraz zastanawiać się jakie znacze
nie ma wspieranie emocjonalne w procesie 
zdrowienia. 

Warsztaty odbędą się: 

– 11 lutego o godz. 10.30 – Środowi
skowy Dom Samopomocy (ul. Maczka 1), 
tel. 58 622 88 55, 

– 14 lutego o godz. 9.00 – Klub 123 (ul. 
Warszawska 42, tel. 797 993 618) spotkanie 
„Na początek podróży: Bilecik do Róży“. 
Przypinanie bilecików z cytatami do kwiatów 
i wybór miejsc odwiedzin, podział ekip. 

Wręczanie róż odbędzie się w godz 
11.00-14.00.

Zapisy w wybranych lokalizacjach.  

Gdynia od kilku lat konsekwentnie 
realizuje politykę społeczną mającą na 
celu pełne i aktywne uczestnictwo osób 
z niepełnosprawnością w życiu miasta. 

Celem cyklicznego konkursu „Gdynia bez 
barier” jest wyróżnienie instytucji, organiza
cji i osób prywatnych – autorów pomysłów 
i udogodnień (już istniejących, bądź będą
cych w fazie projektu), pomagających przeła
mać stereotypy związane z  postrzeganiem 
osób z niepełnosprawnościami. W konkursie 
nagradzane są inicjatywy przyczyniające się 
do likwidacji barier architektonicznych, ko
munikacyjnych i społecznych, utrudniających 
życie osobom z niepełnosprawnościami.

Nagrodami w konkursie są: medal Prezy

denta Gdyni „Gdynia bez barier” oraz prawo 
użytkowania logo „Gdynia bez barier” na 
wszystkich obiektach, produktach i kore
spondencji nagrodzonego.

Finał XX edycji konkursu „Gdynia bez 
barier” planowany jest na maj 2019 r.

Do 15 lutego trwają zgłoszenia do XX 
edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Wnioski 
konkursowe należy składać lub przesyłać 
w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs 
„Gdynia bez barier” – XX edycja” w Kance
larii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54, przesłać e-mailem na 
adres: niepelnosprawni@gdynia.pl. 

Szczegóły na stronie www.gdynia.pl/
bezbarier.

XX edycja konkursu „Gdynia bez barier”

SOS Franciszkańskie Duszpasterstwo 
Chorych i Niepełnosprawnych na Wzgó-
rzu św. Maksymiliana Kolbego zaprasza 
w soboty o godz. 14.00 do Kaplicy św. An
toniego na mszę świętą w intencji chorych, 
niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz 
seniorów. 

Modlitwa za chorych

Warsztaty edukacyjno-artystyczne MOPS

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS (ul. 
Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne 
badania dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat.

Bezpłatne konsultacje obejmują: zebranie 
informacji o dziecku, obserwację indywidu
alną, opcjonalnie obserwację w kontakcie 
z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.

Więcej informacji pod nr. tel. 667 098 077.

Badania najmłodszych

Szpitale Pomorskie zapraszają na ko-
lejne spotkanie z cyklu „Dieta w chorobie 
nowotworowej” 13 lutego o godz. 15.30 
w Szpitalu Morskim (ul. Powst. stycznio-
wego 1, budynek nr 26, piętro 1). 

Odbędą się bezpłatne konsultacje die
tetyczne i prezentacja z zakresu wiedzy 
o żywieniu osób chorych onkologicznie. Na 
spotkanie mogą przyjść pacjenci, a także 
rodziny i bliscy.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miasta Gdyni zaprasza w stycz-
niu na dwie ambulansowe zbiórki krwi 
pod hasłem „Pracownicy magistratu krew 
oddają – gdynian również zapraszają”. 

Ambulansowe pobory krwi odbędą się 
14 i 21 lutego. 

Krwiobus tradycyjnie zaparkuje na placu 
Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta Gdy
ni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w godz. 
9.00-13.00.

Ambulansowe 
zbiórki krwi 

Warsztaty żywieniowe 
dla chorych

Nowoczesna interna w gdyńskim szpitalu – cd.
Na blisko 400 metrach kwadratowych 

udało się też zorganizować gabinet diagno
styczno-zabiegowy, pokoje dla pielęgniarek 
i lekarzy, węzły sanitarne i pomieszczenia 
magazynowe.

Remont to także nowe wyposażenie – w 
tym materace przeciwodleżynowe czy szafki 
dla pacjentów. Od nowa przygotowano nie
zbędne instalacje, w tym m.in. klimatyzację 
i systemy bezpieczeństwa. Na internę trafiły 
też nowoczesne kardiomonitory, pompy 
do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, 
pompy infuzyjne oraz defibrylatory.

 – Bardzo nas cieszy, że samorząd wo-
jewództwa inwestuje w gdyńskie szpitale. 

Prawie cztery miliony złotych to ogromna 
kwota, która pomoże nie tylko mieszkańcom 
Gdyni, ale i całego Pomorza. Powstał kolejny 
oddział, który jest wykonany w bardzo wy-
sokim standardzie – mówił Marek Łucyk, 
wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

– Przede wszystkim zyskaliśmy komfor-
towe sale dla pacjentów z sanitariatami przy 
każdej z nich, mamy też nowoczesne łóżka, 
a przede wszystkim oddział zmienił się wizu-
alnie. Dzisiaj właściwie oglądamy pomiesz-
czenia, które mało przypominają szpital, 
bo staraliśmy się, żeby wystrój był bardzo 
przyjazny – zaznacza Jolanta Sobierańska-
Grenda, prezes Szpitali Pomorskich.



Gdynia, 8-21 lutego 2019 r.    „Ratusz” – Informator Rady i Prezydenta Miasta – Nr 1354

 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym  15

STRONA SENIORA

Zapisy na wycieczki
YMCA Gdynia zaprasza na przy

rodniczo-kulturową wycieczkę au
tokarową: 16-22.06 – Warmia-Ma
zury-Suwalszczyzna-Podlasie oraz 
zimowe wycieczki muzealne: 12.02 
– Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, 13.02 – Muzeum Emigracji 
w Gdyni, 19.02 – Kościół Mariacki 
i Dom Uphagena w Gdańsku, 2.03 
– Frombork-Braniewo. 

Zgłoszenia: YMCA Gdynia (ul. Że

romskiego 26), od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00-14.00. 

Informacje: Tadeusz Piątkowski 
pod nr. tel. 661 136 056.

***
Kaszubska Fundacja Pomocy 

Potrze bującym przyjmuje zapisy 
na wycieczki Licheń-Częstochowa 
5-7.04 i Spycimierz-Łódź 20-23.06

Zapisy pod nr. tel. 885 031 956.

Twórczość i wystawy seniorów

Muzeum Marynarki Wojennej 
(ul. Zawiszy Czarnego 1B) za-
prasza w środy 13, 20 i 27 lutego 
posiadaczy karty seniora do zwie-
dzenia wystawy stałej Muzeum 

Marynarki Wojennej z przewod-
nikiem. Początek o godz. 10.30.

Bilet wstępu: 1 zł.
Liczba bezpłatnych wejść ogra

niczona.

Do muzeum za złotówkę

W programie wydarzeń organi-
zowanych w Centrum Sąsiedzkim 
Przystań Chylońska 237 są też 
organizowane specjalnie dla se-
niorów. 

W piątki o godz. 16.00 odbywają 
się sąsiedzkie rozgrywki  brydżowe. 

Harmonogram wydarzeń w przy
staniach dostępny jest na stronie 
www.facebook.com/PrzystanGdynia.

Brydżowe piątki 

 Centrum Stomatologiczne „Pa-
naceum” (ul. Świętojańska 89/1) 
zaprasza do 28 lutego na bezpłatne 
konsultacje protetyczno-stomatolo
giczne prowadzone przez specjalistę 
II stopnia protetyki stomatologicznej, 
przed wykonaniem protez, koron 
i mostów.

Rejestracja tel. pod nr. 58 620 31 
27 i 882 765 009 od poniedziałku do 
piątku w godz.10.00-18.00.

Seniorze, uśmiechnij się

Gdyńska Telefoniczna Poradnia 
Języka Polskiego zaprasza do ko
rzystania z telefonicznych konsultacji 
codziennie w godz. 13.00-15.00 
pod nr. tel. 607 379 404. 

Zapytaj polonistę

Miejski Klub Seniora Wielki 
Kack (ul. Lipowa15) zaprasza se
niorów we wtorki o godz. 12.30 na 
Karaoke, które prowadzą Janusz 
Michalak i Zygmunt Kusch.

Wstęp wolny.

Rozstrzygnięcie konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, 
turystyka, rekreacja”.

Zarządzeniem numer 393/19/VIII/R z 29 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje 
na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, tu-
rystyka, rekreacja”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami: 
1. Fundacja „Fly” 
1.1 nazwa zadania: Niezwykłe Pomorskie; kwota dotacji: 12.000,00 zł 
1.2 nazwa zadania: Aktywność dla zdrowia; kwota dotacji: 6.700,00 zł 
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni.
2.1 nazwa zadania: Wycieczki dla seniorów; kwota dotacji: 5.000,00 zł 
2.2 nazwa zadania: Gimnastyka rekreacyjna; kwota dotacji: 10.000,00 zł
3.  Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, nazwa zadania: Joga 
na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 5.850,00 zł 
4.  Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, nazwa zadania: 
Seniorzy zwiedzają Kaszuby; kwota dotacji: 4.500,00 zł 
5.  Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 
55+ – sport, turystyka, rekreacja. Zdrowy kręgosłup „Uczyń życie zdrowszym”; kwota dotacji: 
7.000,00 zł 
6.  Fundacja „Nadaktywni”, nazwa zadania: Manual Factory, dzierganie z sercem; kwota dotacji: 
2.160,00 zł 
7.  Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” w Gdyni, nazwa zadania: Warsztaty 
fotografii cyfrowej dla seniorów; kwota dotacji: 6.000,00 zł 
8.  Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych w Klubie Seniora; kwota 
dotacji: 8.800,00 zł 
9.  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch; 
kwota dotacji: 9.000,00 zł 
10.  Fundacja „Zmiany”, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, 
rekreacja; kwota dotacji: 2.340,00 zł 
11. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego 
Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 5.650,00 zł 

Biblioteka Działki Leśne (ul. 
Warszawska 3) zaprasza 21 lutego 
o godz. 14.00 na warsztaty plastycz
ne dla seniorów/seniorek „Cuda, 
kwiaty z krepiny”, na których będą 
tworzyć kwiaty ze specjalnej  bibuły 
florystycznej.

Warsztaty są bezpłatne.

„Cuda, kwiaty z krepiny”

Karaoke
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 

26) zaprasza do obejrzenia wystawy 
pt. „Legiony Polskie 1914-1918 w 
odznaczeniach” autorstwa Henryka 
Karpińskiego. 

Wystawę można oglądać do po
łowy marca.

***
Klub Seniora „Stowarzyszenia 

Nowoczesny Senior Gdynia” (ul. 2 
MPS 9) zaprasza na wystawę ma
larstwa Krzysztofa Kulpińskiego.

Prace można oglądać do 18 lute-
go w godz. 11.00-14.00.

Wstęp wolny.
***

Miejski Klub Seniora Orłowo 
(ul. Orłowska 66) zaprasza na 
wystawę fotografii Haliny Pałgan 
pt.: „Cztery pory roku w dolinie rzeki 
Kaczej”.

Wystawę można oglądać do 31 
marca w dni powszednie w godz. 
12.00-15.00.

***
Biblioteka Grabówek (ul. Mor-

ska 113) zaprasza na wystawę 
fotografii „W obiektywie seniora” 
wykonanych przez członków Klubu 
Miłośników Fotografii. 

Zdjęcia prezentowane są w biblio
tece do końca lutego.

Fundacja Adaptacja zaprasza 
na Warsztaty Pamięci dla Senio-
rów. 

Cykl 8 spotkań w cenie 10 zł. Zapi
sy w biurze Fundacji – ul. Chylońska 
217 (wtorki i czwartki 15.00-17.30) 
lub pod nr. tel. 570 045 955. Pierw
sze zajęcia 7 marca o godz. 17.00. 

Projekt dofinansowany przez Cen
trum Aktywności Seniora”.

Warsztaty Pamięci
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DZIELNICE W RATUSZU
Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, 

budynek SP nr 28, e-mail: rada.babiedoły@
gdy nia.pl, tel. 58 665 84 14. Biuro Rady czynne 
w poniedziałki w godz. 15.00-19.00, w środy 
i czwartki w godz. 10.00-15.00. W 1. poniedzia
łek miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżury pełnią 
radni, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Cisowa ZS nr 9 ul. Chyloń-

ska 227, e-mail: rada.cisowa@gdynia.pl, tel. 
58 664 35 51. Z powodu urlopu Biuro będzie 
nieczynne do 21 lutego. W czwartki w godz. 
18.00-19.00 będzie dyżurował Przewodniczący 
Rady Jerzy Drela.

***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (ul. 

Jowisza 60, SP nr 48), e-mail: rada.chwarz-
no@gdynia.pl, tel. 58 621 40 29. Strona www.
chwarznowicz lino.pl. Czynne we wtorki, środy 
i czwartki w godz. 15.30-20.00. W środy dyżur 
radnego dzielnicy w godz. 17.00-18.00. Dyżur 
Rewirowej Straży Miej skiej w ostatnią środę 
miesiąca w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 

(bu dynek SP nr 10), tel. 58 663 63 18, e-mail: 
rada.chylonia@gdynia.pl. Radni dzielnicy 
dyżurują w środy w godz. 17.00-18.00. W 1. i 3. 
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują 
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. W po
niedziałki w godz. 16.00-18.00 dyżuruje radca 
prawny udzielający bezpłatnych porad. 

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 

33, Zespół Wczesnej Edukacji nr 1), tel. 58 
629 85 66, e-mail: rada.dabrowa@gdynia.pl. 
Strona www.radadabrowa.pl. Biuro czynne 
w poniedziałki w godz. 8.00-12.00, w środy 
w godz. 8.00-15.00 i czwartki w godz. 8.00-11.00. 
Dyżur zarządu po umówieniu tel. lub mailowym. 

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

ska 8, e-mail: rada.dzialkilesne@gdynia.pl, 
tel. 58 661 64 78. Biuro czynne w poniedziałki 
w godz. 11.00-17.00, wtorki w godz. 10.00-14.00 
i w środy w godz. 15.00-19.00: 20.02 – Piotr 
Kalka.

***
Rada Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12 

(SP nr 17), tel. 58 621 83 37. Strona www.gdy-
nia-grabowek.info, e-mail: rada.grabowek@
gdynia.pl. Biuro czynne w poniedziałki w godz. 
14.30-18.00, środy, piątki w godz. 10.00-13.30, 
czwartki w godz. 15.30-19.00. Dyżury radnych 
w czwartki w godz. 17.00-18.00: 14.02 – Bogdan 
Snadny, 21.02 – Ewa Hoffmann, 28.02 – Bar-
bara Cichosz. W 2. czwartek miesiąca w godz. 
17.00-18.00 dyżuruje Straż Miejska i Policja.

***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra, al. Marsz. 

Piłsudskiego 18b, e-mail: rada.kamienna-
gora@ gdynia.pl, tel. 58 621 68 80. Strona 
www.gdynia-kamiennagora.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 dziel nicowy 
pod nr. tel. 691 420 568.

***
Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10 (bu-

dynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2), 
tel. 58 629 24 13, e-mail rada.karwiny@gdynia. 
pl. Strona www.karwiny.miasto.gdynia.pl. 
Biuro czynne w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, 
środy i czwartki w godz. 9.00-14.00. Dyżury 
radnych w poniedziałki w godz. 18.00-19.00. 
W 1. poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00 
dyżuruje Straż Miejska.

***
Rada Dzielnicy Leszczynki, ul. Morska 186, 

tel. 58 663 73 47, e-mail: rada.leszczynki@
gdynia.pl. Strona www.leszczynki.miasto.
gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek w godz. 
8.30-13.30, wtorek w godz. 13.00-17.00, środa 
w godz. 8.30-13.30. Dyżury radnych dzielnicy co 
drugi czwartek w godz. 17.00-18.00: 14.02 – Łu-
kasz Strzałkowski, 28.02 – Barbara Wyrwas, 
14.03 – Ireneusz Drapaluk, 28.03 – Teodozja 
Janki. W 3. czwartek miesiąca w godz. 17.00-
18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży 
Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Mały Kack, ul. Halicka 8 

(bu dynek SP nr 13), e-mail: rada.malykack@
gdynia. pl, tel. 58 664 62 70. Strona interne-
towa: www.malykack.miasto.gdynia.pl. Biuro 
Rady czynne w pon. i środy w godz. 10.00-17.00. 
We wtorki w godz. 17.00-18.00 dyżur radnych 
dzielnicy.

***
Rada Dzielnicy Obłuże, ul. Podgórska 14 

(budynek RSM), e-mail: rada.obluze@gdy-
nia. pl, tel. 58 665 50 00. Biuro Rady czynne 
w ponie działki w godz. 16.00-20.00 oraz w środy 
i czwartki w godz. 9.00-14.00. Radni dzielnicy 
dyżurują w poniedziałki w godz. 18.00-19.00.

***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 

8 (SP nr 33), e-mail: rada.oksywie@gdynia.
pl, tel. 58 625 32 95. Strona: www.oksywie.
miasto.gdynia.pl. Biuro czynne: poniedziałek 
w godz. 14.00-18.00, wtorek, środa w godz. 9.00-
13.00, dyżury radnych dzielnicy w poniedziałki 
w godz. 17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Orłowo, UWAGA w nowej 

siedzibiel ul. Orłowska 57 (budynek IX LO ), 
tel. 58 664 92 75, e-mail: rada.orlowo@gdynia.
pl, strona www.gdynia-orlowo.info i www.fa-
cebook.com/radadzielnicyorlowo. Biuro Rady 
czynne we wtorki w godz. 8.00-15.00 i czwartki 
w godz. 10.00-17.00.

***
Rada Dzielnicy Pogórze, ul. Porębskiego 

21 (budynek Szkoły Podstawowej nr 43), tel. 
58 665 70 64, e-mail: rada.pogorze@gdynia.
pl. Dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz. 
17.00-18.00. Dyżury funkcjona riuszy Straży 
Miejskiej i Policji – co drugi czwartek w godz. 
17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demp-

towo, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 664 56 21, 
e-mail: rada.pustkicis@gdynia.pl. Biuro Rady 
czynne w pon. i środy w godz. 11.00-18.00. 
W  środy w godz. 17.00-18.00 dyżurują radni: 
13.02 – Urszula Kowalik, 20.02 – Aleksandra 
Mróz-Wykusz, 27.02 – Ewa Nawrocka. W 2. 
środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur Policji 
i Straży Miejskiej.

***
Rada Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego 

5, tel. 58 622 46 74, e-mail: rada.redlowo@
gdynia.pl. Biuro Rady czynne w poniedziałki 
w  godz. 13.00-18.00, środy w godz. 10.00-15.00, 
czwartki w godz. 10.00-14.00. Dyżury zarządu 
w 1. poniedziałek miesiąca.

***
Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana 

z Kolna 5 (budynek SP nr 21), tel. 58 661 
90 68, e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.
pl. Strona www.srod miescie.miasto.gdynia.
pl oraz www.facebook.com/Gdynia-Rada-
Dzielnicy-Śródmieście. Biuro czynne we wtorki 
w  godz.15.00-18.00, środy w godz.10.00-14.00, 
czwartki w godz. 11.00-18.00. Dyżury radnych we 
wtorki w godz. 17.00-18.00. Strażnicy miejscy 
i dzielnicowy dyżurują w 1. i 2. wtorek miesiąca 
w godz. 17.00-18.00.

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

cowa 36 (budynek SP nr 20) tel. 58 629 44 03, 
e-mail: rada.wielkikack@gdynia.pl. Strona 
www.gdynia-wielkikack.info. Godziny pracy 
biura: wtorek: 10.00-18.00, środa 8.00-14.00. 
Dyżury radnych dzielnicy we wtorki w godz. 
17.00-18.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, ul. 

Stawna 4/6 (budynek SP nr 12), tel. 58 624 75 
55, e-mail: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl. 
Czynne we wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00 
oraz pon. i środy w godz. 10.00-14.00.

***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, ul. 

Nar cyzowa 6 (budynek I ALO), tel. 58 624 66 
87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. 
Biuro czynne w poniedziałki w godz. 9.00-13.00, 
wtorki w godz. 14.00-18.00 oraz środy w godz. 
12.00-16.00. 

***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, 

ul. Legionów 67 (Przychodnia Zdrowia, pokój 
nr 5), tel. 58 620 87 69, e-mail: rada.wzgorze@
gdynia.pl. Biuro Rady czynne we wtorki i czwart
ki w godz. 13.00-20.00. Dyżury radnych dzielnicy 
odbywają się w czwartki w godz. 17.30-18.30.

Radni miasta dyżurują
Joanna Zielińska dyżuruje w środy o godz. 

14.00 w pok. 107 UM (al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54).

Ireneusz Bekisz dyżuruje w 1. poniedziałek 
miesiąca w godz. 15.00-17.00 (MSM Gdynia, 
ul. Paprykowa 12, tel. 58 690 16 17 lub 504 
196 330).

Danuta Białooka-Kostenecka dyżuruje po  
umówieniu tel. 506 613 781.

Andrzej Bień dyżuruje po umówieniu tel. 
695 442 423.

Stanisław Borski dyżuruje w ostatni wtorek 
miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Rady 
Dzielnicy Wielki Kack. 

Krzysztof Chachulski dyżuruje w siedzibach 
Rady Dzielnicy Pogórze i Obłuże po umówieniu, 
tel. 58 665 70 64 lub mailowym: k.chachulski@
gdynia.pl. 

Marika Domozych dyżuruje po umówieniu 
tel. 604 119 446 lub mailowym: m.domozych@
gdynia.pl.

Marek Dudziński dyżuruje w 2. poniedziałek 
miesiąca w godz. 18.00 -19.00 w siedzibie Rady 

Dzielnicy Karwiny.
Lechosław Dzierżak dyżuruje w biurze Rady 

Dzielnicy Dąbrowa po umówieniu: l.dzierzak@
gdynia.pl. 

Sebastian Jędrzejewski dyżuruje w 1. wto
rek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie 
Rady Dzielnicy Mały Kack i w Biurze Rady 
Miasta oraz w Radach Dzielnic po umówieniu 
tel. 600 046 874.

Jarosław Kłodziński dyżuruje po umówieniu 
tel. 601 65 88 12 lub mailowym: j.klodzinski@
gdynia.pl w CKZiU nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207).

Ewa Krym dyżuruje w SP nr 40 (ul. Rozewska 
33) po umówieniu tel. 503 808 931 lub mailowym: 
ewakrym@op.pl

Bogdan Krzyżankowski dyżuruje w 1. środę 
miesiąca w godz. 14.00-16.00 w Przychodni Le
karskiej „Witomino” (ul. Konwaliowa 2, pok. 110).

Anna Myszka dyżuruje w Biurze Rady Miasta 
oraz w Biurach Rad Dzielnic po umówieniu.

Dorota Płotka dyżuruje w biurze Rady 
Miasta oraz w Radach Dzielnic po umówieniu 
tel. 608 478 610 (Rada Dzielnicy Orłowo w 2. 

czwartek miesiąca w godz. 16.00-17.00, Rada 
Śródmieście w 1. czwartek miesiąca w godz. 
17.00-18.00).

Paweł Stolarczyk dyżuruje w siedzibie Rady 
Dzielnicy Witomino-Radiostacja w 1. wtorek mie
siąca w godz. 16.00-17.00 i w 2. środę miesiąca 
w siedzibie Rady Działki Leśne.

Mariola Śrubarczyk-Cichowska dyżuruje po 
umówieniu tel. 788 122 032 (w Urzędzie Miasta 
lub w Radach Dzielnic: Cisowa, Chylonia, Pustki 
Cisowskie-Demptowo).

Grzegorz Taraszkiewicz dyżuruje w sie
dzibie Rady Dzielnicy Cisowa w każdą ostatnią 
środę miesiąca w godz.18.00-19.00 

Ireneusz Trojanowicz dyżuruje w 1. ponie
działek miesiąca w godz. 18.00-19.00 w siedzibie 
Rady Dzielnicy Obłuże, w 3. poniedziałek miesią
ca w godz. 18.00-19.00 w siedzibie Rady Babie 
Doły, a w 1. poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 
- 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie.

Maja Wagner dyżuruje po umówieniu mailo
wo: majawag@gmail.com lub tel. 605 619 333.
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Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza 
na zajęcia w SP nr 52 (ul. Okrzei 6, tel. 
696 122 888).   

Dla dorosłych:
– gimnastyka usprawniająca„ Zdrowy 

kręgosłup” grupa początkująca – środy 
godz. 15.30, 

– zumba – środy godz. 20.00, 
– samoobrona dla Pań – piątki godz. 

18.15-19.15, obowiązują wcześniejsze 
zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 
501 178 433. 

Dla dzieci:
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

w wieku 6-8 lat – piątki o godz. 14.20.

Rusz ciało i umysł

Zapisy sportowe

Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bałtyk” (ul. Narcyzowa 
1) zaprasza na gimnastykę usprawniającą 
„Zadbaj o kręgosłup” w poniedziałki o godz. 
16.30 i czwartki o godz. 17.30.

Kontakt tel. 58 624 12 91.
Szczegóły na www.smbaltyk.pl.

„Zadbaj o kręgosłup”

Akademia Piłkarska Gdynia zaprasza 
na treningi piłki nożnej. Zajęcia, w grupach: 
Robaczki (2014), Krasnale (2013), Bambini 
(2011/2012) i Starszaki (2010 i starsi), od
bywają się w piątki, soboty i niedziele w hali 
lekkoatletycznej GCS, ul. Olimpijska 5/9. 
Informacje i zapisy: tel. 501 643 089, e-mail: 
e-mail: trenerzyapg@gmail.com.

Akademia zaprasza również na Obóz 
Piłkarski w Pucku (pierwszy tydzień ferii) i 
Sportowe Półkolonie w Gdyni (drugi tydzień 
ferii).

***
Klub Kats Alpat Gdynia zaprasza 

dziewczęta i chłopców ze szkół podstawo

wych oraz starszą młodzież na treningi piłki 
siatkowej. Treningi odbywają się w soboty i 
niedziele o godz. 9.00 w ZS nr 15 (ul. Jowi
sza 60). Zajęcia trwają 75 minut.

Informacje: www.siatkowka.alpat.com.pl.
***

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 2, Saturn Fit-
ness i dr Jarosław Kłodziński zapraszają 
na zumbę  w każdą sobotę o godz. 10.00 do 
placówki przy ul. Płk. Dąbka 207.

Regulamin udziału na www.wasylka.pl. 
Zgłoszenia tel. 601 65 88 12.

Udział jest bezpłatny.

Szkolenia komputerowe
YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) 

informuje o bezpłatnych szko leniach 
komputerowych dla osób powyżej 50. 
roku życia (poziom podstawowy).

Zapisy pod nr. tel. 503 027 043 i 609 
150 122 od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00-16.00.

Rada rejonu kół gdyńskich Polskiego 
Związku Wędkarskiego zaprasza dzieci 
i młodzież do udziału w zajęciach Mło-
dzieżowej Szkółki Wędkarskiej.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 31 
(ul. Chylońska 227) w czwartki w godz. 
16.30-18.30. Udział w zajęciach szkółki jest 
nieodpłatny.

Po ukończeniu Szkółki Wędkarskiej moż
na uzyskać kartę wędkarską.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani In
struktorzy i Inspektorzy Wędkarstwa Popu
larnego PZW. 

Szczegółowe informacje: Adam Kaczma-
rek tel. 502 131 916, Sylwester Ostapiak, 
tel. kom. 668 022 922, s.ostapiak@gmail.
com.

Szkółka wędkarska

Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 
Czarnego 1) zaprasza dziewczęta powyżej 
16. roku życia z doświadczeniem scenicz-
nym do formacji tanecznej Be4Art. 

Szczegółowych informacji udziela instruk
torka/trenerka Agnieszka Bzoma-Żebrow-
ska (tel. 698 441 223. 

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia taneczne

Galę uroczyście otworzył prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek.

– Przeciętna chmura cumulus żyje około 
30 minut, natomiast laureaci gali, którzy 
Cumulusa otrzymali, zyskali nieprzemijającą 
chwałę. Zapisali się w historii plebiscytu, tak 
jak na co dzień wpisują się na karty historii 
polskiego lotnictwa. Jestem zaszczycony 
i dumny, że wielka, lotnicza rodzina tak 
uroczyste i podniosłe święto spędza właśnie 
w Gdyni, mieście zakochanym w awiacji – 
mówi Wojciech Szczurek.

Najważniejszym momentem gali było 
ogłoszenie zdobywców Brązowego, Srebr
nego i Złotego Cumulusa. Trzecie miejsce 
zajął duet Adam Pupek-Piotr Kozikowski. 
Załoga motoparalotniowej kadry Polski tym 
samym nie powtórzyła sukcesu sprzed roku, 
kiedy to wygrała plebiscyt. Drugie miejsce 
przypadło Bartoszowi Kończalskiemu i Se-
bastianowi Komosie, a więc jednej z naj
lepszych załóg śmigłowcowych na świecie.

Niekwestionowanym zwycięzcą okazał 
się Andrzej Sołtyk. Tańczący z grawitacją 
młodzian ma już na koncie m. in. tytuły 
mistrza świata i Europy seniorów. Złotego 
Cumulusa, z rąk wiceprezydent Gdyni Ka-
tarzyny Gruszeckiej-Spychały, odebrał 
w jego imieniu kolega.

Nagroda w kategorii Extreme powędrowa
ła w ręce Wojciecha Bógdała, który z kie
rowcą rajdowym Jakubem Przygońskim 
połączyli motoparalotniarstwo z driftem, 
tworząc polską flagę z białego i czerwonego 
dymu.

Po raz pierwszy w historii plebiscytu przy
znano nagrody w pięciu nowych kategoriach. 
Polskim pilotem pokazowym roku uznano 
Jana Makułę, natomiast Litwin Jurgis 
Kairys święcił triumf wśród obcokrajowców. 
Podobny podział obowiązywał przy wyborze 
najlepszych zespołów akrobacyjnych. Wśród 
biało-czerwonych wygrał Flying Dragons 
Team, a zagraniczną ekipą roku okazali 
się piloci Królewskich Sił Powietrznych 
Jordanii, których również mieliśmy przyjem
ność gościć w tym roku w Gdyni. Ostatnią 
z premierowych kategorii był Spotter, czyli 
nagroda dla autora najlepszego lotniczego 
zdjęcia. Otrzymał ją Konrad Kifert.

Nie obyło się również bez wyróżnień 
specjalnych. Cumulusa dla Promotora otrzy
mał Jerzy Kolasiński, a z kolei Cumulusa 
Specjalnego Złotego z Diamentem wrę
czono sportowcom lotniczym Aeroklubu 
Polskiego. 

Gratulujemy.

Cumulusy rozdane po raz pierwszy w Gdyni – cd.

Czwarty sezon „Oksywskiego Poruszenia”
Ruszyła kolejna edycja „Oksywskie-

go Poruszenia”. To cykl bezpłatnych 
zajęć sportowych prowadzonych przez 
profesjonalnych trenerów na sali gim-
nastycznej. 

W roku 2019 Rada Dzielnicy Oksywie 
oraz V Liceum Ogólnokształcące zaprasza 
mieszkańców Oksywia i okolic na bezpłatne 
zajęcia sportowe z pilatesu, areobiku, zumby 
i jogi odbywające się na sali gimnastycznej 
szkoły przy ul. Dickmana 14. 

Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, 
mogą przyjść wszyscy zainteresowani. Na 
pilates i jogę należy zabrać ze sobą karima
tę, a na areobik i zumbę obuwie sportowe 
na zmianę. 

– Na zajęcia zapraszamy wszystkich za-
interesowanych, również z innych gdyńskich 
dzielnic. – mówi Mateusz Kolera, radny 
dzielnicy Oksywie, koordynator wydarzenia. 

Grafik Oksywskiego Poruszenia 2019:
Pilates – wtorek w godz. 19.00-20.00,
Areobic – wtorek w godz. 20.00-21.00,
Zumba – środa w godz. 19.00-20.00,
Joga – piątek w godz. 19.00-20.00.
Aktualne komunikaty dotyczące zajęć 

znajdują się na www.oksywie.miasto. gdynia.
pl. Kontakt: oksywskie.poruszenie@wp.pl.

Rada Dzielnicy Oksywie ze swojego 
budżetu przeznaczyła 22 tys. zł. Zajęcia od
bywać się będą przez cały rok z wyłączeniem 
wakacji i świąt.

15.00

Centrum Nauki Experyment (al. Zwy-
cięstwa 96/98) zaprasza dzieci w wieku 
6-12 lat wraz z opiekunami do udziału w 
fascynujących wykładach prowadzonych 
przez pasjonatów nauki w ramach letnie-
go semestru Akademii Experymentu. 

Mali studenci otrzymają indeksy, legityma
cje, karty pracy, a na zakończenie semestru 
dyplomy ukończenia. Koszt biletu 68 zł za 
cały semestr (cztery wykłady). 

Sprzedaż na bilety.experyment.gdynia.pl. 
Liczba miejsc ograniczona. 

Experyment zaprasza 
dzieci i rodziców
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Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 
III piętrze przy pok. 340 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
– położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 3230 obręb 0022 Orłowo) o łącznej pow. 1300 
m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzier
żawców, jako załącznik do Zarządzenia nr 309/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.01.2019 r., 
z przeznaczeniem na działkę przydomową oraz uprawy jednoroczne;
– położonej przy ul. Spółdzielczej (części działek nr 3224 i nr 3235 obręb 0022 Orłowo) o pow. 
14980 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczaso
wego dzierżawcy, jako załącznik do Zarządzenia nr 308/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
15.01.2019 r. z przeznaczeniem na: prowadzenie tymczasowego obiektu rekreacyjno-sportowo-
gastronomicznego, minigolfa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 5.02-26.02.2019 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

(ul. Morska 79) 
zatrudni konserwatora w pełnym wymia-
rze czasu pracy.  Miłe widziane uprawnienia 
SEP do 1Kv. CV należy złożyć w sekretaria
cie lub przesłać na adres: ckziu1@ckziu1.
gdynia.pl. 
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. 
 Przetarg odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. 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 do 1 kwietnia 2019 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: al. Zwy-
cięstwa 18-30 o pow. 5 485 m2, ul. Halickiej 7A o pow. 5005 m2, ul. Miętowej 122  o pow. 883 
m2, ul. Miętowej 124 o pow. 918 m2, ul. Kuśnierskiej 14A o pow. 1 069 m2, ul. Hutniczej 63 
o pow. 11 631 m2, ul. Bosmańskiej/Alzackiej o pow. 1591 m2, ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2, 
ul.  Modlińskiej 23 o pow. 1 042 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 
14 280 m2 i ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2. 
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 31.01.2019 r. Pełna treść 
ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie www Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.
pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodaro
wania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych 
nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 
318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na www.investgdynia.pl oraz pod nr. tel.: 58 668 85 15, 58 
668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39, 58 668 89 40.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 
(ul. Wrocławska 52) 

zatrudni pracownika obsługi na stanowi-
sku: sprzątaczka w wymiarze 5/8 etatu, 
praca w godz. popołudniowych: 14.00-19.00.
CV można składać w sekretariacie szkoły w 
godz. 8.00-16.00 lub mailowo: sekretariat@
sp11.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 664 69 05.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejon 
ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 
ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu 
przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr V/91/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Obłuże i Pogórze w Gdyni, rejon ulic E. Kwiatkowskiego, adm. J. Unruga i kpt. A. Ledóchowskiego, obej
mującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – obejmują ul. płk. S. Dąbka, dalej przebiegają wzdłuż północno-wschodniej 
granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża, obejmując go, od wschodu – 
wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. 
J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego, dalej wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy, od południa – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Portu Zachodniego w Gdyni, od zachodu – wzdłuż ul. adm. J. Unruga oraz wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
nego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 15.03.2019 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni 
w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać 
imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 
(ul. Cylkowskiego 5) 

pilnie zatrudni księgową w wymiarze 1/2 
etatu (umowa na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00-15.00. Informacje pod 
nr. tel. 58 622 14 34 (wew. 33). 

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 
3 lata części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. 
Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako działka nr 411 obręb 0021 Oksywie księga wieczysta KW Nr 
GD1Y/00112793/1, powierzchnia dzierżawy: 0,1000 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze 
– uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów inwestycyjnych, szczególnie w postaci 
obiektów budowlanych. Wyłoniony w przetargu dzierżawca będzie zobowiązany do uporządko
wania i uprzątnięcia przedmiotu dzierżawy. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego 
wynosi 590,00zł. Wadium w wysokości 100,00 zł płatne w terminie do 19.03.2019 r., na konto 
depozytowe w PKO Bank Polski S.A w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne 
gotówką w terminie do 19.03.2019r. w kasie C Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni 
(do godz. 14.00). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 26 marca o godz. 10.00 w Sali 105 na I piętrze 
Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) 
Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicy ogłoszeń na IV 
piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 424 oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta 
Gdyni. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 424 oraz pod nr. tel. 058 668 85 27.

Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

(ul. Płk. Dąbka 207) 
ogłasza nabór kandydata w wymiarze 
pełnego etatu na stanowisko głównego 
księgowego.
Wymagania: wykształcenie ekonomiczne 
i min. 6-letnie doświadczenie zawodowe.
Termin składania dokumentów:  21.02.2019 r. 
do godz. 12.00.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
zatrudni: 
– pracownika na stanowisku sprzątaczki 
w wymiarze 3/4 etatu w szkole Podstawo
wej nr 46;
– pracownika  na stanowisku konserwa-
tora w wymiarze 3/4 etatu.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 
58 629 12 69 wew. 18. Oferty (CV, ksero
kopie dokumentów potwierdzających kwa
lifikacje) można przesłać mailowo na adres 
zsp4gdynia@gmail.com lub złożyć w sekre
tariacie szkoły przy ul. Chwaszczyńskiej 26.
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i redakcja: Karolina Szypelt, Dorota Nelke, tel. 58 668 81 28, e-mail: ratusz@gdynia.pl, współpraca: Paweł Jało-
szewski, Michał Kowalski, Marta Jaszczerska, Magdalena Czernek, Kamil Złoch.
„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 przyjmujemy do „Ratusza”, 
powinny być zwięzłe, aktualne, poprawne językowo, neutralne politycznie i pozbawione komentarzy.
Druk:  Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego w Tczewie.
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip.

Gdyńskie Centrum Kontaktu................58 626 26 26 
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 88 11, 625 19 99
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
Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
...........................................................586698007
Wojewódzkie Centrum Koorodynacji Ratownictwa 
Wodnego Pomorskiego WOPR.......................984, 985
Straż Ochrony Kolei...........................................58 721 11 72 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo) 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -  ...................... 58 622 22 22
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  .................  58 782 01 20
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ..................
......................................................................... 58 621 80 98
Centrum Aktywności Seniora ........................  58 661 55 38
Biuro Porad Obywatelskich  ...........................  58 661 31 51
Towarzystwo Miłośników Gdyni ...................  58 620 74 66
Infolinia ZKM ..........................  0 801 174 194, 695 174 194
Komunikacja dla niepełnosprawnych .............  58 623 50 78
Dom hospicyjny  dla dzieci..................................  58 661 55 52
Hospicjum dla dorosłych.................................  58 665 66 55
Przychodnia Terapii Uzależnienia od alkoholu  
i Współuzależenienia  .......................................  58 621 61 35
Przychodnia Terapii Uzależnień ........................ 58 620 88 88
Wsparcie Psychoterapeutyczne  
„Podwójny Problem”.......................................  797 993 618 
Centrum Informacji Turystycznej ...................  58 622 37 66
Informacja o sektach ......................................  58 623 62 24
Porady wychowawcze (uzależnienia)...............  605 462 431
Anonimowy Przyjaciel – Gdański (16.00 – 6.00) ................  
192 88
SOS Franciszkańskie Duszpasterstwo Chorych 
i Niepełnosprawnych........................................ 607 234 397
Telefon zaufania .............................................. 58 301 00 00
Pogotowie weterynaryjne...............................  58 622 25 52
Klub Osiedlowy „Apteka”.............................  513 385 495
Ogólnopolska Akademia Walki z Rakiem  
Gdyński Most Nadziei ........................................  58 661 94 56
Telefon interwencyjny Pomorskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego........................................... 800 060 000
Centrum Integracja Gdynia ............................ 505 606 776    
Narodowy Fundusz Zdrowia o./Gdańsk...........  58 75 12 500
Teatr Muzyczny w Gdyni .................................  58 661 60 00
Teatr Miejski w Gdyni .......................................  58 660 59 46
Centrum Kultury................................................  58  664   73  77

BIURA POSŁÓW I SENATORÓW
Biuro senatora Sławomira Rybickiego............... 58 717  25 25  
Biuro poselskie Doroty Arciszewskiej................502 083 555
Biuro poselskie Janusza Śniadka....................... 58 661 31 72
Biuro poselskie Marcina Horały........................500 744 560
Biuro poselskie Małgorzaty Zwiercan.............. 58 622 36 12
Biuro poselskie Jana Klawitera......................... 791 909 917
Biuro parlamentarne Tadeusza Aziewicza........ 58 661 85 84
Biuro poselskie Grzegorza Furgo...................... 58 554 17 12
Biuro poselskie Marka Biernackiego................. 58 620 61 68
Liga Polskich Rodzin..........................................697 509 800
Platforma Obywatelska.....................................58 661 85 84
Prawo i Sprawiedliwość.................................... 58 661 31 72 
Solidarna Polska................................................601 610 799
Gdyńska Prawica Rzeczypospolitej...................791 638 926
Polskie Stronnictwo Ludowe ...............................509 843 800
Sojusz Lewicy Demokratycznej...........................602684453

Wiadomości turystyczne
Rozpoczęły się zapisy na „Kompas 

Wikingów”– pieszy i rowerowy rajd na 
orientację organizowany, przez gdyński klub 
„Z Kompasem”, w Karlskronie, mieście 
siostrzanym Gdyni. Rajd, połączony jest 
z rejsem promem Stena Line oraz z wieloma 
atrakcjami. Odbędzie się w dwóch termi
nach: 21-23 marca i 4-6 kwietnia. 

Szczegółowe informacje na www.zkom
pasem.pl. 

***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy 

Czarnego 1) zaprasza 11 lutego o godz. 
17.00 do Klubu Marynarki Wojennej na 
spotkanie Klubu Krajoznawcy – Podróżni
ka „Ruszamy na Kociewie”. Na spotkaniu 

podróżnicy Kasia i Maciej Marczewscy 
udowodnią, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, 
aby przeżyć ciekawą przygodę. Pokażą, co 
warto zobaczyć w regionie. 

Wstęp wolny. 
***

Pomorski Klub Podróżnika OM PTTK 
zaprasza 12 lutego o godz. 17.00 do 
Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) na 
kolejne spotkanie z cyklu „Moje podróże... 
małe i duże” pt. „Piotr Suchenia – gdynianin, 
mistrz biegów maratońskich na Grenlandii, 
Spitsbergenie, Biegunie Północnym, An
tarktydzie... itd.”, a gościem będzie Piotr 
Suchenia – zwycięzca ubiegłorocznego 
Antarctic Ice Marathon.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku pu-
blicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych 
inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021.
Przewidywana kwota dotacji na realizację całego zadania, w okresie 3 lat, wynosi 130.005,00 
zł, w tym w 2019 r.: 43.335,00 zł, w 2020 r.: 43.335,00 zł, w 2021 r.: 43.335,00 zł. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i La
boratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja 
zadania obejmuje okres od 1.04.2019 r. do 30.10.2021 r. Termin składania ofert ustala się do 
20.02.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej 
www.witkac.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o 
wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na 
tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela 
Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia, tel. 58 727 39 21.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV 
piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze 
środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej przy ul. Batorego 24 w Gdyni (Zarządzenie nr 8440/18/VII/P Prezydenta Miasta 
Gdyni z 25.09.2018 r.).
Wykaz został wywieszony do 25.02.2019 r. 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (Warszawskiej 67 A)
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie na tabl icy ogłoszeń znajdującej  
się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta 
Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności 
handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 8.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Prezydent Miasta Gdyni 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w bu
dynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip 
wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych 
do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej.
Wykaz wywieszono na okres do 20.02.2019 r.
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20 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym


