We wrześniu w gdyńskich szkołach zostanie
przeprowadzona
akcja
informacyjnoRok 2016 jest pierwszym, w którym Gdańsk, Sopot, Gdynia i promocyjna dotycząca zasad Budżetu Obywatelskiego
Rumia prowadzą Budżet Obywatelski według wspólnego oraz wszystkich projektów zakwalifikowanych do
kalendarza. To oznacza, że we wszystkich czterech głosowania.

Budżet Obywatelski

miastach cały
kwiecień przeznaczono
na
składanie
08.09.2016 r.
Nr 2/2016 (10) Mały Kack - z kulturą na co dzień.
wniosków w sprawie projektów do realizacji. Na te, które
przeszły pomyślną weryfikację, głosować będziemy od 12 do
Przyjazna Dzielnica
Szacunkowa wartość projektu: 11 100,00 zł
25 września. Samą jednak procedurę budżetową każde z
wymienionych wyżej miast prowadzi według autonomicznie
Głosowanie na poszczególne projekty Budżetu Opis: W ramach realizacji projektu przewiduje się określonych zasad. A te w Gdyni w roku 2016 ulegają
Obywatelskiego już od 12 września. W tegorocznej zorganizowanie: spotkań z autorami książek, warsztatów pewnym modyfikacjom, będącym wynikiem oceny
edycji czeka nas dużo zmian, jedną z nich jest konkurs plastycznych, Konkursu wiedzy o Gdyni, Drugiego przebiegu Budżetu Obywatelskiego w roku 2015.

Przyjazna Dzielnica.
W tym roku nowością, jest to że w dzielnicy o najwyższej
frekwencji zostanie zrealizowany wniosek "pierwszy pod
kreską". Czyli pierwszy, który nie zmieścił się w kwocie
przeznaczonej na daną dzielnicę. Dlatego zachęcamy do
udziału w głosowaniu i walce o najlepszą frekwencję w
Gdyni.
Konkurs „Przyjazna dzielnica" skierowany jest bezpośrednio
do mieszkańców poszczególnych dzielnic Miasta Gdyni.
Jednocześnie stanowi on narzędzie dla rad dzielnic, które
będą mogły przygotowywać i realizować projekty,
wykorzystujące zasoby lokalnych partnerstw. Ideą konkursu
jest stworzenie instrumentu, który wspierać będzie
budowanie więzi wśród lokalnej społeczności w oparciu o
wspólne diagnozowanie potrzeb i wspólne kreowanie
potrzebnych do tego rozwiązań. Gospodarzem tego procesu
będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej
sieci - partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład
takiego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy,
biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców,
kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie,
spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd
Komunikacji Miejskiej. Zgłoszone prawidłowo projekty
podlegać będą ocenie mieszkańców dzielnic, którzy w
głosowaniu dokonają ostatecznego wyboru, skutkującego
sfinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni realizacji projektów
konkursowych, które w poszczególnych dzielnicach uzyskały
największą liczbę głosów.
Na projekty Przyjaznej Dzielnicy będzie można zagłosować w
ramach jednego systemu, wraz z Budżetem Obywatelskim.
Każda z dzielnic ma do wydania 25 000 zł. W naszej dzielnicy
będziemy mogli wybierać spośród 4 projektów (głosować
można do kwoty 25 000zł.).

Projekty Przyjaznej Dzielnicy w Małym Kacku:

Gdyńskiego
Dyktanda,
Konkursu
OMNIBUS,
przedstawień teatralnych dla dzieci, turnieju
szachowego
oraz
wycieczki po
dzielnicy z
przewodnikiem. W/w wydarzenia odbywałyby się w
okresie styczeń - czerwiec 2017 w siedzibach MBP oraz
CK w Gdyni.

Warsztaty i turnieje szachowe.
Szacunkowa wartość projektu: 13 900,00 zł
Opis: Projekt ma na celu przeprowadzenie w 2017 roku
w SP Nr 13 warsztatów nauki gry w szachy na różnych
poziomach, od podstawowego do zaawansowanego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warsztaty teatralne - Scena młodych Małego
Kacka.
Szacunkowa wartość projektu: 13 900,00 zł

Głosowanie dla wszystkich mieszkańców Gdyni

W tym głosowaniu będą mogły wziąć udział wszystkie
osoby mieszkające w Gdyni - każdy, kto jest
zameldowany w Gdyni, albo ujęty w rejestrze
wyborców. Od tego roku, osoby, które nie spełniają tych
Zasady nowej metody głosowania
wymogów, a mieszkają w Gdyni mogą złożyć
w Laboratorium Innowacji Społecznych oświadczenie,
W tym roku zmianie ulega sama forma wyboru projektu
które pozwoli im również głosować. Oświadczenia
– warunkiem nie będzie, jak w latach poprzednich,
będzie można składać od 1 września 2016 roku.
konieczność podzielenia puli środków przypadających
na dzielnicę. Wybierzesz jedną dzielnicę Gdyni i spośród Głosowanie Budżet Obywatelski Gdyni 2016
wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania
Głosowanie odbędzie się w dniach 12 - 25 września
z niej będziesz mógł/a wybrać maksymalnie 5
2016 za
pośrednictwem
strony
projektów (nie musisz wybrać aż pięciu, możesz wybrać
internetowej www.bo.gdynia.pl
mniej projektów albo tylko jeden), a następnie
uszeregujesz te wybrane od najbardziej do najmniej źródło: bo.gdynia.pl
pożądanego. To znaczy że jeżeli wybierzesz tylko dwa
projekty i projekt „X” uznasz za najważniejszy wpiszesz Budżet Obywatelski w Małym Kacku
obok jego nazwy cyfrę 1, a przy projekcie „Y”, który
uznasz za mniej ważny wpiszesz cyfrę 2. Na podstawie W naszej dzielnicy będzie można głosować na 5 projektów,
które prezentujemy poniżej. Kwota do wydania w naszej
Twojego rankingu projektom zostaną przyznane punkty,
dzielnicy to 216 622 zł. Kolejność prezentowanych
a do realizacji wybrane zostaną te przedsięwzięcia, które
projektów według losowania które odbyło się w Parku
otrzymają od głosujących największą ich liczbę.
Naukowo Technologicznym.

Środki będą przyznawane kolejnym projektom zgodnie z Projekt numer 1: Absolutnie Piękny Mały Kack ich wyceną, aż do wyczerpania środków przypadających urządzenia turystyczne pod Kasztanem - linaria
na daną dzielnicę.
Szacunkowa wartość projektu: 56 800,00 zł
Wrześniowe głosowanie będzie połączone z wyborem
projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”- Lokalizacja projektu: Urządzenia pod turystyczne pod
aby zagłosować na konkursowe przedsięwzięcia Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego
Zumba, fitness - Ruch to zdrowie - integracja.
zostaniesz poproszony/a o ponowne wybranie jednej terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada
Szacunkowa wartość projektu: 11 100,00 zł
dzielnicy Gdyni. Ideą konkursu jest stworzenie zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości
instrumentu, który będzie wspierał budowanie lokalnej ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi
Opis: Projekt zakłada zorganizowanie cotygodniowych
społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie ten teren.
zajęć zumby i fitnessu w sali gimnastycznej SP Nr 13 dla
potrzeb i kreowanie niezbędnych rozwiązań.
młodzieży
i
dorosłych,
prowadzonych
przez
Opis: W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w
Gospodarzem są tu rady dzielnic, których zadaniem jest
Gdyni, dzięki głosom mieszkańców, przeprowadzono
profesjonalnych trenerów.
stworzenie lokalnej sieci partnerstwa.
oczyszczenie zaniedbanego terenu po ogródkach
źródło: gdynia.pl
działkowych przy ulicy Olkuskiej. Zamierzeniem było
Opis: Projekt polega na organizacji warsztatów
teatralnych oraz spektaklu dla dzieci i młodzieży w
pomieszczeniach parafii Chrystusa Króla w okresie luty grudzień 2017 r. Warsztaty byłyby prowadzone przez
zawodowych aktorów z trójmiejskich teatrów.

Biuro Rady Dzielnicy: tel. 664-62-70; Ul. Halicka 8; 81-506 Gdynia
Godziny pracy: Poniedziałek 10.00 – 17.00 Środa 10.00 – 17.00

Strona internetowa Rady Dzielnicy Mały Kack : www.malykack.miasto.gdynia.pl

przeznaczenie tego terenu na urządzenia turystyczne i
rekreacyjne. Stąd w drugiej edycji zaproponowaliśmy
projekt urządzeń Street Workout, które dzięki Państwa
wsparciu w tym roku pojawią się na tym terenie. W tym
roku proponujemy kolejny etap, czyli linaria. Są to
urządzenia dla starszych dzieci. Liczymy na Państwa
poparcie w kolejnym etapie rewitalizacji tego terenu.
Problem przejścia dla pieszych i zaniżenia krawężnika po
konsultacji, będzie rozwiązany przez ZDiZ.

Wspaniale zaprojektowane ławki w stylu szwedzkim,
które to już funkcjonują w dużej ilości w Gdyni przy ulicy
Starowiejskiej, są kontynuacją pięknej formy przekazu
wykorzystania „mebli miejskich” jako estetyczne,
ergonomiczne i bardzo wygodne. Dodatkowo projekt
przewiduje instalacje ławki na przystanku linii 252
„Łęczycka”, to ważny element dla osób oczekujących na
miejski środek transportu.

Projekt numer 3: Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr
13, dwa urządzenia siłowni zewnętrznej.
Projekt numer 2: Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Szacunkowa wartość projektu: 10 600,00 zł
Miejskie
Lokalizacja projektu: Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w
Szacunkowa wartość projektu: 44 600,00 zł
Gdyni przy ul. Halickiej
Lokalizacja projektu: Zdecydowana większość terenu
znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej.
Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów
od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek
ZKM Łęczycka ( ławeczka ).
Opis: Celem projektu jest podniesienie estetyki, jak i
funkcjonalności terenów w Małym Kacku ( w dolnej jego
części ). Instalacja dziesięciu ławek, obsadzenie
krzewami, kwiatami, wyłaniającymi się z podłoża
usypanego kamieniami polnymi, dotyczy to szczególnie
ternu przy Sandomierskiej 1 i 5, gdzie przebiega tu
główna arteria komunikacyjna tej części Naszej
dzielnicy. Działania te mają znacząco pozytywnie
wpłynąć na estetykę terenów na których bardzo często
przebywamy, a takimi są: pętla Sandomierska, plac
zabaw i fitness Sandomierska 1B/Kurpiowska, skarpa
Olkuska. Instalacja pięciu stojaków rowerowych przy
przystanku ZKM Sandomierska ma na celu ułatwienie w
dotarciu do tego głównego punktu komunikacyjnego,
gdzie można by podjechać rowerem i bezpiecznie go tu
pozostawić na czas podróży komunikacją miejską.

Opis: Przygotowanie podłoża ( rekultywacja ) oraz
montaż dwóch urządzeń siłowych.
Projekt numer 4: Absolutnie Piękny Mały Kack: urządzenie
turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

o różnych potrzebach mieszkańców. Właśnie z tego
powodu postanowiliśmy działać razem i wspólnie
realizować projekty w całej naszej dzielnicy. Pomysły te,
pozwoliły już dwukrotnie na to, aby w Małym Kacku
realizowany był więcej niż jeden projekt.
Mały Kack posiada charakterystykę bardzo rozległej
dzielnicy
oraz
mieszkańców
o
różnych
zainteresowaniach. Stąd już w ubiegłych latach
zrealizowaliśmy takie projekty jak place zabaw, siłownie,
uporządkowanie terenu przy Olkuskiej, a także schody
kamienne które w najbliższym czasie powstaną.
Wszystkie z nich ulokowane były w różnych miejscach
naszej dzielnicy, aby Kack rozwijał się równomiernie, a
nie z nastawieniem na jeden obszar.

ławki. Wyremontowano schody wiodące do szkoły,
powstał plac zabaw i siłownia przy przedszkolu. Teraz
chcielibyśmy odmienić okolice przystanku, chodzi o
nowoczesne meble miejskie oraz nowe nasadzenia.
Pojawiłyby się m.in. stojaki rowerowe, ławki, kwietniki
oraz ławka przy ulicy Łęczyckiej (przystanek 252), która
jest ważna dla osób starszych oczekujących na autobus.
Sam projekt zakłada nie tylko większą wygodę dla
mieszkańców, ale też poprawę estetyki miejsc, które
najczęściej oglądamy.

Trzeci z projektów, o najmniejszej wartości, ale równie
ważny. To kolejna część rozbudowy terenów
przyszkolnych w obiekty rekreacyjne. W tym roku
powstały w tym miejscu nowe ławki oraz stoły do ping
ponga. Kolejnym miałoby być powstanie dwóch
Dzięki naszemu zaangażowaniu został zrealizowany
urządzeń siłowni zewnętrznej, które byłyby atrakcją dla
jeden z projektów, który nie wygrał w głosowaniu. To
starszych dzieci i ich rodziców.
schody na ciągu pieszym Kurpiowska, prowadzące do
kościoła oraz Szkoły Podstawowej nr 13.
Ostatnim projektem na liście do głosowania jest zjazd
linowy. To także kontynuacja i rozbudowa istniejącej lub
W tym roku chcielibyśmy przedstawić cztery projekty.
powstającej infrastruktury rekreacyjnej. Kilka lat temu
Liczymy na Państwa poparcie wszystkich, aby zadziało
przy ulicy Racławickiej powstał plac zabaw, a jego
się coś w różnych zakątkach naszej dzielnicy. Koszt
kontynuacja miała miejsce przy okazji ubiegłorocznego
czterech tegorocznych projektów mieści się w kwocie
Budżetu Obywatelskiego. Państwa głosami w
przeznaczonej na Naszą dzielnicę.
najbliższych tygodniach, niedaleko placu zabaw
Pierwszym z projektów są linaria na terenie po powstanie kolejne miejsce rekreacji z urządzeniami
ogródkach działkowych przy ulicy Olkuskiej. W tym roku siłowymi, ścianką wspinaczkową, stołami do szachów i
na działce pod Kasztanem powstaną urządzenia ping ponga. Jeżeli głosami Państwa projekt przejdzie do
Outdoor Fitness wybrane przez Państwa w ubiegłym realizacji, będzie dopełnieniem istniejącej infrastruktury.
roku. Natomiast dwa lata temu Sebastian Jędrzejewski A jak pokazało podobne urządzenie przy ulicy
wyszedł z inicjatywą oczyszczenia tego terenu, dzięki Wieluńskiej, jest ono oblegane przez dzieci. Co ważne,
głosom mieszkańców projekt ten uzyskał poparcie teren ten dzieli niewielka odległość od kompleksu przy
ponad siedmiuset osób i dane nam było przygotować ulicy Wieluńskiej, ponieważ łączy je malownicza trasa
działki pod rekreację. Dlatego kontynuując ten projekt, przez las.

Opis: Celem projektu jest kontynuacja projektu z
ubiegłego roku, który ma na celu poszerzenie oferty
sportowej dla młodzieży. Dzięki wygranej w ubiegłym
roku, powstaną urządzenia siłowe, stoły do ping - ponga
i szachów oraz ścianka wspinaczkowa. Kolejnym
etapem, który mamy nadzieję zostanie zrealizowany liczymy znowu na Państwa głosy, aby doposażyć ten
dzięki Państwa głosom, to zjazd linowy o długości około teren w urządzenie linowe na którym będą się mogły
24 metrów.
bawić starsze dzieci. Będzie to kolejna nowość w naszej
dzielnicy. Mamy pomysły także na kolejne ubogacanie
Od Autorów projektów Absolutnie Piękny Mały tego miejsca i na stworzenie kolejnego kompleksu
Kack:
sportowo- rekreacyjnego.
Jesteśmy mieszkańcami Małego Kacka, zaangażowanymi
w jego ciągły rozwój, dlatego pragniemy zaproponować
Państwu głosowanie na cztery przygotowane przez nas
projekty Budżetu Obywatelskiego. Znamy się wszyscy z
Rady Dzielnicy, to właśnie działając tu dowiadujemy się

Biuro Rady Dzielnicy: tel. 664-62-70; Ul. Halicka 8; 81-506 Gdynia
Godziny pracy: Poniedziałek 10.00 – 17.00 Środa 10.00 – 17.00

Podsumowując, chcielibyśmy, aby po raz kolejny
przyłączyli się Państwo do naszej inicjatywy Absolutnie
Piękny Mały Kack i pomogli swoimi głosami przy
realizacji tych inwestycji. Nasza Dzielnica potrzebuje
rozwoju w różnych jej częściach, dlatego proponujemy
Państwu 4 projekty. Mogą Państwo zagłosować na
Drugim projektem, który chcielibyśmy przybliżyć, są wszystkie nasze propozycje.
Meble Miejskie. Od kilku lat, angażujemy się w Absolutnie Piękny Mały Kack: Elżbieta Streng, Anna
rewitalizację terenu przy pętli autobusu 152. W Kozłowska, Barbara Zajączkiewicz, Grażyna Szymańskaostatnich latach na blokach pojawiły się nowe elewacje. Błaszczyk, Sławomir Bigott, Marek Hermann, Krzysztof
Na pobliskiej skarpie powstały piękne nasadzenia i Jędrzejewski
Strona internetowa Rady Dzielnicy Mały Kack : www.malykack.miasto.gdynia.pl

Projekt numer 5: Plac aktywnego wypoczynku dla Budżet Rady Dzielnicy 2017
dzieci "Pod kasztanem" przy ul. Olkuskiej
Dnia 5 września 2016 r odbyła się kolejna sesja Rady
Szacunkowa wartość projektu: 127 050,00 zł.
Dzielnicy Mały Kack. Głównym punktem obrad była
dyskusja nad przyszłorocznym planem finansowym.
Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: OLKUSKA 28/30
dz.nr 429/4 - Lipnowska) teren bo byłych ogródkach, pow. Ostatecznie radni, jednogłośnie przyjęli poniższy projekt
300 m2 (fragment na wprost Lipnowska), typ własności: budżetu:
1. Dodanie jednej kamery do monitoringu przy ul
Miasto Gdynia
Przemyskiej - 1500 zł.
Opis: W obrębie ulic Częstochowska, Lipnowska, 2. Wykonanie przyłącza trójfazowego na kompleksie
Piotrkowska, Olkuska, Radomska brak miejsca do przy
ulicy
Wieluńskiej
(zmiana
warunków
spędzania aktywnego wypoczynku i placu zabaw dla przyłączeniowych) 4927 zł.
dzieci. W chwili obecnej dzieci bawią się na ulicy lub w 3. Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej na
pobliżu torowiska, co stanowi ogromne zagrożenie kompleksie sportowym przy ulicy Wieluńskiej - 57000 zł.
wypadkami. Zagospodarowanie niewielkiego obszaru 4. Współ-organizacja z Centrum Kultury imprez
nieużytków przyczyni się do uporządkowania Małego kulturalno - sportowych - 14000 zł.
Kacka. Zapraszamy do zabawy wszystkie dzieci wraz z 5 Współ-organizacja z Centrum Kultury imprezy
rodzicami.
Mikołajkowej - 1500 zł.

Festyn "Pożegnanie Lata"
Coroczny festyn „Pożegnanie Lata”, organizowany przez
Radę Dzielnicy, już za nami. W tym roku spotkaliśmy się
po raz pierwszy przy ulicy Strzelców. Na uczestników
czekało wiele atrakcji m.in. warsztaty i pokazy cyrkowe,
wata cukrowa, foodtruck, labirynt, konkursy z
nagrodami, występ cheerliderek oraz muzyka na żywo.

Od Autorki projektu " Plac aktywnego
wypoczynku dla dzieci "Pod kasztanem" przy Budżet Inwestycyjny
ul. Olkuskiej":

Za organizację festynu odpowiedzialna była Radna
Dzielnicy - Anna Kozłowska, która wraz z innymi radnymi
Rada Dzielnicy Mały Kack podjęła uchwałę w sprawie bardzo dobrze przygotowała to wydarzenie.
budżetu remontowo - inwestycyjnego. Głosowanie
Kurtyna Mały Kack – warsztaty
odbyło się na sesji 15 czerwca, poprzedzono je
konsultacjami który odbyły się 31 maja. Na stronie W wtorek i środę w parafii pw. Chrystusa Króla odbyły
dzielnicy www.malykack.miasto.gdynia.pl znajduje się się dwa kilkugodzinne warsztaty teatralne dla młodzieży
uchwała oraz sprawozdanie z konsultacji.
w ramach projekty Scena Młodych Małego Kacka - w

Nowoczesny plac zabaw położony w północnej części
Małego Kacka , w rejonie ulic Olkuska, Lipnowska,
Łowiska, oferuje atrakcje dla młodszych i starszych
dzieci. Nowoczesne huśtawki, linaria, zjeżdżalnie są nie
tylko bardzo estetyczne i cieszą oczy maluchów, ale też
zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, plac
ramach konkursu dla Rad Dzielnic "Przyjazna Dzielnica".
dostępny dla osób niepełnosprawnych, ogrodzony, z Projekty wybrane przez radnych do realizacji:
bezpiecznym przejściem przez ulicę Olkuską.
1. Ulica Góralska - remont nawierzchni, nałożenie
W warsztatach uczestniczy ponad 20- tka młodzieży.
Ciekawy plac zabaw daje możliwość spędzania wolnego nakładki bitumicznej oraz remont kanalizacji deszczowej
Pod
kierunkiem
instruktorów
Młodzi
Ludzie
czasu w sposób aktywny dla dzieci i rodziców, to sposób - 320 000,00 zł.
przełamywali własne bariery, rozpoznawali własne
na integracje społeczną.
2. Ulica Lipnowska - remont nawierzchni, nałożenie talenty oraz poznawali podstawy teatralnego rzemiosła.
Wszystko po to aby w piątek 9 września o 19.00 ruszyć
Ta lokalizacja to idealne miejsce na taką aktywność na nakładki bitumicznej - 200 000,00 zł.
dalej i kolejnymi warsztatami rozpocząć pracę na
świeżym powietrzu dla całych rodzin, długo
3. Ciąg pieszy Kurpiowska - remont ciągu pieszego od ul.
spektaklem, który przygotują na I Przegląd Teatrów
nasłonecznione w ciągu dnia, suche, a zimą wolne od
Sieradzkiej do ul. Przemyskej - 180 000,00 zł.
Katolickich jaki odbędzie się w naszej parafii w ostatnim
smogu i pyłu wydobywającego się z kominów domów
mieszkalnych. Plac znajduje się na trasie często 4. Ulica Witolda - remont schodów i ciągu pieszego do tygodniu roku liturgicznego.
uczęszczanej trasy rowerowej, tak więc mógłby stać się ul. Wielkopolskiej - 150 000,00 zł.
fajnym przystankiem na trasie lub celem wycieczki.
5. Ulica Spokojna - wykonanie miejsc postojowych - 70
W przyszłości możliwa jest jego rozbudowa o dalsze 000,00 zł.
stacje edukacyjno-zabawowe. Zapraszam do oddania
6. Ulica Sieradzka - Oświetlenie prawego brzegu rzeki nr
głosu na ten projekt. Dziękuję za oddane głosy.
32 - 38 na odcinku 100 mb - 51 000,00 zł.
Małgorzata Suchoń

Biuro Rady Dzielnicy: tel. 664-62-70; Ul. Halicka 8; 81-506 Gdynia
Godziny pracy: Poniedziałek 10.00 – 17.00 Środa 10.00 – 17.00

Turniej szachowy o Mistrzostwo Dzielnicy
Rada Dzielnicy Mały Kack serdecznie zaprasza na
Mistrzostwa Dzielnicy w Szachach, które odbędą się 17
września 2016 roku. Turniej odbędzie się w salkach
Parafii Chrystusa Króla, rozpoczęcie o godzinie 10:00,
przed tą godziną będzie można się zapisać do gry.
Turniej zostanie rozegrany na dystansie 7 rund. Tempo
gry 15 minut na zawodnika.
Zapraszają organizatorzy Elżbieta Streng – Radna
Dzielnicy Mały Kack oraz Tomasz Ciesielski – Sędzia
Turnieju.

Mały Kack po powodzi
Lipcowe obwite opady deszczu zamieniły spokojny
potok z nurtem górskim w rwącą rzekę! Kilkanaście
podtopień zalań i wezbrań gruntowych. Zerwane cztery
mostki i naruszone dwa mosty w Małym Kacku,
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podtopione Centrum Kultury oraz wiele ogródków przez Parafialny Zespół Caritas, Radę Dzielnicy Mały Kack oraz Oczywiście nie mogło zabraknąć licytacji na której do się miejscem zjazdów książęcych i synodów kościelnych
grono wolontariuszy na stałe wpisało się do kalendarza zlicytowania pojawił się plakat z autografami piłkarzy Arki metropolii gnieźnieńskiej, odbywały się także pierwsze
działkowych oraz domostw.
małokackich imprez. Fundusze zgromadzone podczas festynu Gdynia oraz ciasta upieczonego przez księdza Proboszcza.
polskie sejmy. W XI wieku nastąpił rozwój miasta jako
Usuwanie skutków powodzi trwa cały czas, wykonywane przeznaczane są na letni wypoczynek dzieci.
Festyn w Małym Kacku możemy uznać za bardzo udany. ośrodka rzemieślniczo- handlowego, skutkiem tego było
są ekspertyzy oraz realne działania. Naprawiony został
Uczestnicy spędzili w gronie sąsiedzkim niedzielne utworzenie województwa łęczyckiego, które istniało do
most przy ulicy Kurpiowskiej oraz fragment
popołudnie. Cel jakim była zbiórka funduszy na wakacje dla 1793 roku.
podtopionego chodnika na ulicy Łowickiej. Zrobiony
dzieci wypadł bardzo okazale.
został także fragment ulicy Olkuskiej, w stronę Parku
Krajobrazowego. Niestety uszkodzone zostały także dwa
Sebastian Jędrzejewski
W latach 1973- 1807 miasto znajdowało się pod
mosty przy ulicy Radomskiej oraz Łęczyckiej, odbudowa
"Poznaj swojego patrona" - ulica Łęczycka zaborem pruskim, a w kolejnych latach w Księstwie
ich leży teraz w gestii Wydziału Inwestycji, który według
Warszawskim, aż ostatecznie od 1815 roku w Królestwie
zapewnień będzie starał się to zrobić jak najszybciej.
Nasza podróż po małokackich ulicach trwa w najlepsze, Polskim. W latach 1919- 1975 miasto było siedzibą
ZDiZ sprawdza możliwość posadowienia kładki
tym razem trafiliśmy na ulicę Łęczycką. Składa się ona z powiatu w województwie łódzkim. W roku 1939 w
tymczasowej. O tym czy jest to możliwe dowiemy się w
dwóch odcinków, połączonych ciągiem pieszym przez Łęczycy miały miejsce walki Armii "Poznań" i "Pomorze"
najbliższych dniach.
Oczywiście na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć naszej rzekę Kaczą. Łęczycka jest ulicą prostopadłą do z Niemcami - Bitwa pod Bzurą. Miasto zostało zajęte
maskotki oraz żółto – niebieskich gadżetów Arki Gdynia. Śledź Olkuskiej, Piotrkowskiej, Kaliskiej, Wieluńskiej oraz
przez niemiecką 221 Dywizję Piechoty w nocy z 14- tego
Wygrana w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego
rozdawał najmłodszym balony oraz chorągiewki w barwach
Sieradzkiej i Płockiej po drugiej stronie rzeki.
na 15- ego września. Przed reformą administracyjną z
Piątek 13-tego nie musi być pechowy, ponieważ właśnie klubu.
1998 roku miasto należało do województwa płockiego, a
Nazwa
ulicy
pochodzi
od
nazwy
miasta
Łęczyca,
w ten dzień, Dziennik Bałtycki opublikował artykuł o
obecnie znajduje się w województwie łódzkim.
miejscowość
ta
znajduje
się
w
województwie
łódzkim,
w
Naszej Dzielnicy. Dzięki poparciu Mieszkańców, Mały
powiecie łęczyckim. Miasto położone jest na pograniczu W Łęczycy znajduje się kilka zabytków, głównie z XIVKack osiągnął sukces i wygrał plebiscyt na Najlepszą
Niziny Mazowieckiej oraz Niziny Wielkopolskiej, nad XVI wieku: kościół parafialny pw. Św. Andrzeja, zespół
Dzielnicę.. Dziękujemy za oddane głosy.
rzeką Bzurą. Miasto liczy blisko 15 tysięcy mieszkańców i klasztorny
bernardynów,
zespół
klasztorny
Nie ma co ukrywać: Staramy się dla Naszych
zajmuje powierzchnię blisko 9 km kwadratowych.
dominikanów, park miejski, zespół zamkowy oraz baszta
mieszkańców i całej Społeczności Gdyni.
obronna a obecnie dzwonnica kościoła parafialnego. W
mieście znajduje się też ratusz klasycystyczny 1978-1790
Sprawy bieżące
roku oraz Mała Synagoga z końca XVIII wieku.
-zgłoszono przycięcie traw na wysokości ulicy Łęczyckiej,
Podczas festynu na scenie trwały różne występy artystyczne.
koszenie interwencyjne ma się odbyć w najbliższych
Zaprezentowały się m.in. zespół Ambers Steel Band – grający
dniach.
na kotłach karaibskich, zespół Remont Pomp, Gdyński klub
-urokliwy próg wodny na rzece kaczej na wysokości ulicy
Góralskiej został pięknie posprzątany. Stało się tak dzięki
stałej współpracy Radnych Małego Kacka z ZDiZ.

Capoeira oraz zespół ER-MIX.

-dzięki staraniom Rady Dzielnicy, uczęszczane wyjście z
Małego Lasku stało się bezpieczniejsze. Radykalne
przycięcie konarów drzew przy ul. Halickiej przyczyniło
się do stworzenia lepszej widoczności zarówno dla
pieszych jak I kierowców. Radzimy jednak zachowanie
szczególnej ostrożności, ponieważ ustanowienie
legalnego przejścia w tym miejscu jest nie możliwe.
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Powstanie Łęczycy datuje się na IX wiek, od X-XII wieku
istniał gród, którego relikty znajdują się w niedalekim
Tumie. W XI wieku powstało w Łęczycy, obecnie
miejscowości
Tum,
opactwa
benedyktyńskiego
prawdopodobnie z fundacji Kazimierza Odnowiciela. W
Na zakończenie festynu wystąpił iluzjonista Mariusz Czajka,
tym czasie Łęczyca była najważniejszym grodem
Festyn Rodzinny
który wprawił w zachwyt swoim występem, publiczność
prowincji. W latach 1149 - 1161 w miejscu rozebranego
zgromadzoną na Festynie Rodzinnym.
bractwa benedyktynów, wybudowano kolegiaty
Kolejny Festyn Rodzinny odbył się w tym roku przy ulicy
Najświętszej Marii Panny oraz św. Aleksego. Gród stał
Wieluńskiej w Małym Kacku. Wydarzenie organizowane jest
Biuro Rady Dzielnicy: tel. 664-62-70; Ul. Halicka 8; 81-506 Gdynia
Godziny pracy: Poniedziałek 10.00 – 17.00 Środa 10.00 – 17.00

Zdjęcie 2 www.polskaniezwykla.pl
W Łęczycy znajduje się kilka sekcji sportowych m.in.
piłka nożna - Górnik Łęczyca, piłka siatkowa MMKS,
Hurtap - klub jeździecki, futsal oraz Beach Soccer.

Strona internetowa Rady Dzielnicy Mały Kack : www.malykack.miasto.gdynia.pl

