W styczniu o rewitalizacji porozmawiajmy online

Styczniowe spotkania na temat rewitalizacji trzech gdyńskich podobszarów rewitalizacji – Witomina,
Oksywia i os. Meksyk – odbędą się w formule zdalnej, na platformie zoom. Dla mieszkanek i
mieszkańców to dobra okazja do rozmowy o zmianach w najbliższym sąsiedztwie.
Rok 2022 na podobszarach gdyńskiej rewitalizacji przyniesie m.in. zakończenie przebudowy przestrzeni
publicznych na osiedlu Meksyk oraz otwarcie Przystani Widna 2A na Witominie.
- To duże inwestycje, których postępy obserwujecie Państwo na co dzień. Wszystkich, który chcą
dowiedzieć się na ich temat więcej, ale też mają pytania na temat innych działań rewitalizacyjnych
zaplanowanych dla Państwa osiedli, zapraszam do rozmowy z pracowniczkami Laboratorium
Innowacji Społecznych, zaangażowanymi w rewitalizację – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni
ds. innowacji. – To też okazja do rozmowy o tym, co na obszarach rewitalizacji będzie się działo w
2022 roku: zakończy się przebudowa osiedla Meksyk, zostanie otwarta Przystań Widna 2A,
kontynuowane będą prace dotyczące stworzenia bezpiecznych i wygodnych przestrzeni na
Witominie i Oksywiu, stale rozwijana będzie oferta zajęć dla mieszkańców.
Spotkania on line z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne mają charakter dyżuru, link
zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny.
Spotkanie można umówić:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl
(Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)
* przez messanger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook
Terminy w styczniu:
* Witomino: w poniedziałki 3, 10, 24, 31 w godz. 9:30-11:30 oraz w środy 5, 12, 19, 26 w godz. 15:30-17:30
* Oksywie: w środy 5, 12, 19, 26 w godz. 14.00-18.00
* osiedle Meksyk: w środy: 5, 12, 19, 26 w godz. 9:00 - 11:00 oraz w czwartki: 13, 20, 27 w godz. 16:00 - 17:30
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