
R E W I T A L I Z A C J A  O K S Y W I A

Jednym z miejsc, które przejdą metamorfozę, jest ul. Makowskiego 

Inwestycje, ale i działania integracyjne,  
aktywizujące dla mieszkańców zmieniają 
Oksywie. Za sprawą prowadzonej tu od  

ponad trzech lat rewitalizacji – dzielnica 
jest jednym z sześciu jej obszarów w Gdyni  
– lokalna społeczność staje się sobie bliższa. 
- Gdy rozmawialiśmy z mieszkańcami Oksywia  
o tym, jakich zmian oczekiwaliby w ramach rewi-
talizacji, mówili m.in. o tym, że brakuje im miejsc,  
w których mogliby ze sobą być, oraz wygodnych 
połączeń w przestrzeni między górną a dolną 
częścią tej dużej dzielnicy – przypomina Elżbieta 
Sierżęga, radna miasta, wiceprzewodnicząca Ko-
mitetu Rewitalizacji. – Uwzględniliśmy te potrzeby 
opracowując Gminny Program Rewitalizacji miasta 
Gdyni. Teraz, przygotowując projekty inwestycji, 
zapraszamy mieszkańców do ich współtworzenia  
i opiniowania. Włączają się w te działania z dużym 
zaangażowaniem. 
Jednym z takich mieszkańców jest pan Krzysztof 
Mudza, reprezentant oksywskiej społeczności 

w Komitecie Rewitalizacji. - Wszystkie działania 
prowadzone na Oksywiu moim zdaniem się uzu-
pełniają – zauważa. - Przebudowa ul. Arciszew-
skich i Makowskiego budzi duże zainteresowanie, 
udostępnienie materiałów informacyjnych na ten 
temat i całego programu rewitalizacji daje możli-
wość zapoznania się z nimi szerszemu gronu.

Rewitalizacja to także szereg działań przezna- 
czonych dla mieszkańców, dzięki którym mogą 
się poznawać, zdobywać nowe umiejętno-
ści. Okazje do tego dają miejskie instytucje  
(np. w ramach projektów prowadzonych w Przy-
stani Śmidowicza 49), ale też organizacje poza-
rządowe, stowarzyszenia, Rada Dzielnicy. 

W piątek, 25 września, o godz. 19 Teatr Gdynia 
Główna zaprosi do Przystani Śmidowicza 49 na 
„Ballady osiedlowe”. To niezwykły koncert, który 
powstał na podstawie historii zebranych podczas 
spacerów i rozmów z mieszkańcami Oksywia. 

Dzielnica się zmienia

Oksywie – najstarsza gdyńska dzielnica. Wiele  
w niej miejsc, z których dumni mogą być nie 
tylko tutejsi mieszkańcy, ale wszyscy gdynia-
nie. Od trzech lat, dzięki prowadzonej tu rewi-
talizacji, Oksywie się zmienia, nie tracąc nic ze 
swojego wyjątkowego charakteru. Przeciwnie, 
to co stanowi o jego tożsamości, odzyskuje 
swój blask.
W rewitalizacji bardzo ważne jest zaanga-
żowanie mieszkańców. Uczestnicząc w roz-
mowach, spotkaniach, zwracając uwagę na 
to co dla Państwa jest ważne, włączając się 
w proponowane aktywności, ale też inicjując 
własne, budujecie wspólnotę. 

Wojciech
Szczurek

Prezydent
Gdyni

Gdy przygotowywaliśmy Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Gdyni spotykaliśmy się 
z Państwem, mieszkankami i mieszkańca-
mi Oksywia. Mówiliście o tym, co powinno 
się w dzielnicy zmienić, by żyło się tu lepiej. 
Dziś Oksywie zmienia się tak, jak Państwo 
oczekiwaliście. Tylko we wrześniu podpisa-
łem umowy z wykonawcami dwóch kolejnych 
inwestycji, wskazanych przez mieszkańców. 
Uruchomiony został dom sąsiedzki -  Przystań 
Śmidowicza 49, miejsce spotkań i integracji. 
Zapewniam, że na tym nie koniec…

Michał 
Guć

Wiceprezydent
Gdyni
ds. innowacji

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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1. Utworzenie połączenia między górną i dolną   
     częścią Oksywia oraz stworzenie parku leśnego
2. Remonty mieszkalnych budynków komunalnych
3. Remont placu zabaw, przebudowa boiska do 
    koszykówki oraz stworzenie siłowni na świeżym 
    powietrzu przy ul. Żeglarzy
4. Stworzenie centrum sąsiedzkiego 
     Przystań Śmidowicza 49
5. Utworzenie przestrzeni publicznej 
     w sąsiedztwie cmentarza 
6. Budowa chodnika w ciągu ul. Arciszewskich
7. Budowa schodów łączących ul. Arciszewskich      
     i ul. Makowskiego oraz przebudowa
     ul. Makowskiego 
8. Rozwój sieci kanalizacji deszczowej 
    oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie 
    Kępy Oksywskiej

 9. Przebudowa skrzyżowań ulic płk. Dąbka, 
      Bosmańskiej, Dickmana, Kępa Oksywska 
10. Remont Placówki Wsparcia Dziennego 
       przy ul. Płk. Dąbka 52
11. Budowa dwóch ogólnodostępnych 
       boisk sportowych przy V LO
12. Rozbiórka parterowych budynków 
       mieszkalnych oraz budowa nowego 
       wielorodzinnego budynku komunalnego 
13. Termomodernizacja mieszkalnego 
       budynku komunalnego 
14. Rekreacyjne zagospodarowanie terenu polany 
       przy Osadzie Rybackiej
15. Wsparcie wspólnot mieszkaniowych 
       w remoncie części wspólnych budynków 
16. Wsparcie mieszkańców w podłączeniu 
       do sieci kanalizacji sanitarnej  
       w obrębie Osady Rybackiej

Przy V LO powstały dwa ogólnodostępne 
boiska



Przy ul. Arciszewskich, w sąsiedztwie cmentarza, powstała przestrzeń publiczna
Budynek komunalny przy ul. Dickmana 38 
przeszedł gruntowną termomodernizację 

Każdy, kto ma pomysł na zachęcenie sąsiadów do 

wspólnych aktywności pozwalających lepiej się poznać  

i spędzać ze sobą więcej czasu lub pomysł na drobne, 

ale ważne zmiany w najbliższej przestrzeni na obszarze 

rewitalizacji, może skorzystać z Funduszu Sąsiedzkie-

go. To konkurs przeprowadzany na obszarach rewita-

lizacji – zgłoszone do niego inicjatywy mogą liczyć na 

dofinansowanie kwotą do dwóch tysięcy złotych. 

W tym roku na Oksywiu przeprowadzono już dwie 

edycje konkursu, przed nami trzecia. Rozpocznie się  

1 października, a projekty będą przyjmowane do  

wyczerpania środków.

Wśród zgłoszonych do tej pory na Oksywiu pomysłów 

są m.in. inicjatywy ogrodowe (przy ul. Dickmana 38  

i Żeglarzy 5) czy turniej piłkarski w grupach mieszanych 

dla dzieci i młodzieży, który rozegrano w miniony week-

end. W ramach Funduszu Sąsiedzkiego odbywają się 

także warsztaty szydełkowania. Szczegółowych infor-

macji o Funduszu Sąsiedzkim prosimy szukać na stronie:  
lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/
fundusz-sasiedzki-3/

FUNDUSZ SĄSIEDZKI
2 października rozpocznie się nabór członków Komi- 

tetu Rewitalizacji na drugą, rozpoczynającą się  

w styczniu 2021, kadencję. Komitet to forum współ-

pracy wszystkich zainteresowanych rewitalizacją stron 

(mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, rady dzielnic) 

z organami miasta Gdyni. Jego członkowie spotykają 

się cyklicznie; opiniują prowadzone działania i dora-

dzają prezydentowi miasta gdy chodzi o przygotowanie, 

przeprowadzenie i ocenę rewitalizacji. W skład Komitetu 

Rewitalizacji wchodzi do 26 osób. Oksywie może mieć 

w nim trzech reprezentantów: przedstawiciela miesz-

kańców, przedstawiciela właścicieli nieruchomości oraz 

przedstawiciela Rady Dzielnicy. Laboratorium Innowacji 

Społecznych czekać będzie na zgłoszenia mieszkańców  

i właścicieli nieruchomości do 16 listopada 2020 r. Rada 

Dzielnicy natomiast wskaże swojego reprezentanta.

Wszelkie informacje na temat Komitetu Rewitalizacji  

– tym formularze zgłoszeniowe na członków drugiej  

kadencji – można znaleźć na stronie: 

gdynia.pl/rewitalizacja

KOMITET REWITALIZACJI
Od środy, 30 września, w Przystani Śmidowicza 49 

działać będzie Punkt Konsultacyjny Gdynia OdNowa 

dla mieszkańców, czyli specjalna przestrzeń rozmowy 

o rewitalizacji. Każda zainteresowana osoba będzie 

mogła podzielić się tu swoimi pomysłami, sugestiami 

i koncepcjami, a także rozwiać ewentualne wątpliwości 

dotyczące prowadzonych działań. 

Co dwa tygodnie, w środy w godz. 14.00-18.00, na 

miejscu dyżurować będzie pracownik Działu Inwesty-

cji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, który 

udzieli kompleksowych informacji na temat przebiegu 

rewitalizacji. 

Rozmowy będą się odbywały z zachowaniem reżimu 

sanitarnego: z uwagi na obecną sytuację epidemiolo-

giczną wszystkie osoby chcące skorzystać z możliwości 

spotkania będą proszone o zakrycie nosa oraz ust.

W kwestiach związanych z rewitalizacją można też pisać 

na adres email: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub dzwonić 

pod nr tel. 58 727 39 04.

PUNKT KONSULTACYJNY

Przystań Śmidowicza 49 - wielofunkcyjne centrum sąsiedzkie



Choć właśnie otwarta Przystań Śmidowi-
cza 49 nie jest pierwszym tego typu miej-
scem w Gdyni, to jako jedyna łączy sobie 

tak wiele funkcji.
Działają tu bowiem Dzielnicowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej nr 2, Miejski Klub Seniora „Północ”, pla-
cówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży pro-
wadzona przez Stowarzyszenie Społecznej Eduka-
cji Non Stop Światłowcy w ramach sieci SPOT oraz 
Centrum Sąsiedzkie. W Przystani Śmidowicza 49, 
jako w jedynej w Gdyni, jest też sala gimnastyczna.
O tym, jak będzie wyglądał budynek po przebu-
dowie – przypomnijmy, że wcześniej działał tu 
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu – zdecydowali 
jego przyszli użytkownicy (przedstawiciele instytu-
cji, znający potrzeby swoich odbiorców) podczas 
spotkań warsztatowych, które odbyły się przed 
etapem projektowania. O swoich oczekiwaniach 
mówili mieszkańcy i przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych. Projektant był zobowiązany 
uwzględnić wskazania wypracowane podczas 
warsztatów. 
Efekt? Budynek przyjazny wszystkim użytkowni-
kom, bo w pełni dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. Urządzono w nim 
pracownie (plastyczna, krawiecka), jest siłownia  
i wspólna kuchnia. Na przestronnym, zielonym 
dziedzińcu rozwijać się ogród społeczny, są urzą-
dzenia sportowe i rekreacyjne oraz przestrzeń do 
spokojnego odpoczynku.
Przystań zainaugurowała działalność 22 wrze-
śnia, ale sytuacja epidemiczna sprawia, że w naj-

bliższych kilkunastu tygodniach będzie działała  
z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym (szczegó-
ły w ramce). Funkcja sąsiedzka, czyli wydarzenia  
o charakterze integracyjnym, międzypokolenio-
wym jest tymczasowo zawieszona; kontynuowane 
będą jednak działania dla mieszkańców w ramach 
projektów realizowanych z dofinansowaniem ze-
wnętrznym. Mieszczące się w Przystani instytu-
cje pracują wyłącznie w swoich pomieszczeniach  
i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Dla wszystkich otwarty jest natomiast dziedziniec 
Przystani. Można korzystać ze znajdujących się 
tu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (to m.in. 
boisko z bramkokoszami, ścianka wspinaczkowa, 
urządzenia cross-fit, siłownia zewnętrzna). 
Przypominamy, że dzieci mogą to robić tylko pod 
opieką dorosłych.
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* Dzielnicowy Ośrodek Pomocy 
  Społecznej nr 2

Godziny pracy: 7.45-15.45 

Bez możliwości wizyt, o ile obecność nie jest koniecz-

na do zapewnienia ciągłości działalności jednostki.

Kontakt z mieszkańcami głównie telefoniczny: 

58 625 17 49, 58 625 96 46

Spotkania w biurze do 30 minut, z zachowaniem  

dystansu społecznego do 1,5 metra i w reżimie sani-

tarnym (obowiązek zakrycia twarzy maską ochronną 

lub innym środkiem ochrony osobistej)

* Miejski Klub Seniora „Północ”
Godziny pracy: 8.00-16.00 (kawiarenka czynna pon.-

-pt. 9.00-15.00 za wyjątkiem dni, w których odbywać 

będą się wycieczki lub wyjścia w plener).

Wstęp do kawiarenki mają osoby powyżej 55 roku  

życia, może przebywać w niej równocześnie 10 osób.

* Centrum Sąsiedzkie 
Tymczasowo, ze względu na sytuację epidemicz-

ną, centrum sąsiedzkie działa w reżimie sanitarnym  

i tylko w zakresie realizacji projektów z dofinansowa-

niem zewnętrznym (m.in. Gdyński System Aktywiza-

cji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług 

społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje  

na ludzką miarę (inkubator innowacji) czy Adaptacja 

Koncepcji Urban Lab w Gdyni)

* SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka
W godz. popołudniowych według harmonogramu  

dostosowanego do planów lekcyjnych dzieci. 

Zapisy w godzinach 13.00 – 19.00, kontakt pod nr. tel. 

506 052 656 (możliwe spotkanie przed południem po 

uprzednim ustaleniu).

Znajdziesz w Przystani:

Dziedziniec Przystani jest otwarty dla mieszkańców

Przystań Śmidowicza 49

Od 23 września w godzinach od 8.00 do 
16.00 w Przystani Śmidowicza 49 dzia-
łać będzie będzie punkt informacyjny 

Gdyńskiego Centrum Kontaktu. 

Mieszkańcy będą mogli uzyskać w nim pomoc 
przy szeregu urzędowych tematów:
- miejscu załatwienia danej sprawy;
- wymaganych dokumentach;
- sposobie załatwienia sprawy;
- drukach i opłatach związanych 
  z załatwieniem sprawy;
- czasie załatwienia sprawy;

Gdyńskie Centrum 
Kontaktu w Przystani

- trybie odwoławczym;
- wydarzeniach, akcjach, programach 
  dla mieszkańców organizowanych w mieście;
- danych zawartych na stronach internetowych
  Gdyni.
- Gdyńskie Centrum Kontaktu zostało powołane po 
to, by w sposób maksymalnie przyjazny możliwe 
było załatwienie jak największej liczby spraw przez 
mieszkańców. Nowa infolinia miejska czy rezerwa-
cja wizyt online to część z działań, a teraz wprowa-
dzane są kolejne usługi w gdyńskich dzielnicach, 
co bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych 
usług i przede wszystkim ich bliskość – mówi 
Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. 
jakości życia.

W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać 
pomoc przy założeniu profilu zaufanego czy kon-

ta mieszkańca, które umożliwia szybką rejestrację 
spotkań w urzędzie. Przyjmowane będą również 
wnioski o kartę mieszkańca, a także wydawane 
gotowe karty. W Przystani Śmidowicza 49 znajdo-
wać się będzie także tzw. wrzutnia na dokumenty, 
poprzez którą mieszkańcy będą mogli dostarczyć 
do miejskich urzędników wszelkie wnioski, poda-
nia i pisma 
- Zależy nam, by mieszkańcy Gdyni mieli jak najła-
twiejszy dostęp do urzędu i mogli załatwiać spra-
wy na wiele sposobów: szybko i sprawnie. Temu 
właśnie służy otwarcie kolejnego punktu informa-
cyjnego wraz z wrzutnią dokumentów czy na przy-
kład usługa InPost Urząd24, którą uruchomiliśmy  
w ubiegłym tygodniu i dzięki której gdynianie 
mogą przekazywać urzędowe dokumenty poprzez  
paczkomat – tłumaczy Rafał Klajnert, sekretarz 
miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.


