
PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiego 52154

tel.: +48 58 626 26 26;fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; wwwgdynia.pl

Gdynia, 1 wrzeSnia 2021 r.

Drodzy Uczniowie,

Czlonkowie Szkolnego Samorzqdu LJczniowskiego

Na poczqtku chcieliby6my podziqkowac Wam za wyjqtkowe zaangazowanie

w Zycie i sprawy szkoly, do ktorej uczqszczacie. Cechuje Was niezwykla

kreatywnoSc, poczucie obowiqzku, swieze spojrzenie na wspolczesny swiat i jego

problemy, mlodzienczy zrw do inicjowania mqdrych pzedsiqwziqc bqdqcych

odpowiedziq na najbardziej palqce wyzwania, przed ktorymi stoimy. Jeste6my

przekonani, 2e w nowym roku szkolnym odwaznie stawicie czola wszelkim

trudnosciom, pzyidziecie z pomocq swoim kolezankom i kolegom, zainicjujecie

niejeden ciekawy projekt szkolny. Z radosciq kibicujemy tym z Was, ktozy po

godzinach nauki z wielkim oddaniem angazujq siq w przedsiqwziqcia na rzecz

spolecznoSci szkolnych i lokalnych w naszym mieScie. Swietnie udowadniacie,2e

Gdynia jest miastem spotkan, miejscem owocnych rozmow dla dobra wszystkich

mieszkancow i wspotodpowiedzialno6ci,,jeden za drugiego".

Echo Waszej aktywno6ci nie jest bez znaczenia i stychac o niej

rowniez w murach Uzqdu Miasta Gdyni. Aby wiele dobrego osiqgnqc i zmienic

otaczajEcq rzeczywisto6c na lepsze, lrzeba konkretnie dzialac iu2 dzis.

lntensywny rozwoi Gdyni, o ktorym swiadczy bardzo wysoki poziom edukacji,

swietnie wyszkoleni nauczyciele oraz Wasze sukcesy naukowe i sportowe, nie moze

odbywac siq ze szkodq dla Srodowiska naturalnego i jakoSci czystego powietrza

w Gdyni. Dlatego caly czas poszukujemy nowych rozwiqzan, takze tych w sferze

ekologii, ktore wzniosq jakosc 2ycia w naszym mieScie na jeszcze wyZszy poziom.

To wla6nie Wy, pokolenie mlodych gdynian, bezblqdnie dostrzegacie negatywne

skutki braku kontaktu czlowieka z przyrodq w przestrzeni miejskiej oraz

niebezpiecznie postqpujqce zmiany klimatyczne. Doskonale rozumiecie wspolczesne

potrzeby ekologiczne i potraficie mqdrze na nie odpowiedziec.



Dlatego, podziwiajqc Waszq niespozytq energiq i pasjq realizowania nowych

wyzwan, zapraszamy do wspolpracy w kampanii promujqcej wSrod uczniow projekt

,,Posadi dtzewo". Czujcie sie do niego zaproszeni. To przedsiqwziqcie, ktore

pozwala uczniom gdynskich szkol zdecydowac o tym, gdzie w miescie zasadzimy

drzewa. One bqdq ,,rosly" z \Nami. Macie realny wptyw na ,,zielonq' przestzen

miejskq, w ktorej mieszkacie, uczycie siq i spetniacie swoje marzenia.

Drodzy Uczniowie, mlodzi Spotecznicy, dzis stawiamy przed Wami wazne

zadanie. Prosimy, zachqccie kolezanki i kolegow ze szkoly, by decydowali, gdzie

w Gdyni posadzic drzewo oddajEc glos na wybranq lokalizacjq. Przekonajcie ich, ze

razem mozemy wiele dobrego zrobic dla siebie i przyszlych pokolen mieszkancow

naszego miasta. Jak to dziala? Ka2dy z Was majEc do dyspozycji aktywne Konto

Mieszkanca, mole w terminie do 31 pa2dziernika br. poprzez aplikacjq Gdynia.pl

(zakladka ,,Posad2 drzewo") oddac swoj glos na jednq ze 1OO lokalizacji nasadzen

dzew. Lokalizacja ta moze byc dobrana niemalze dowolnie, jedynym ograniczeniem
jest kwestia wtasnoSci terenu i docelowe jego przeznaczenie. Zgloszenia nasadzen,

ktore otrzymajE najwiqcej glosow, bqdq ostatecznie analizowane pod wzglqdem

zasadno6ci oraz celowoSci. Na tej podstawie lokalizacje bqdq.wybrane do realizacji -
sadzenie drzew rozpocznie siq wiosnq 2022 r.

Drodzy Uczniowie, rozwijacie siq w mieScie o przebogatej tradycji dialogu

spolecznego. Od dziesiqtkow lat wypracowujemy najlepsze rozwiqzania, dziqki

ktorym Gdynia jest nowoczesna o bardzo wysokiej jakosci 2ycia w skali kraju

i Europy. Zatem,,,garSciami" czerpcie z mozliwoSci wspoldecydowania o jej ksztalcie.

Rozmawiajcie ze swoimi rowiesnikami w szkole o odpowiedzialnosci za klimat, swojej

przyszloSci w Gdyni, opowiedzcie im o projekcie. Zainicjujcie ciekawe wydazenia,

ktore zachqcq ich oddania glosu na ,,zielonq' Gdyniq. Mocno wierzymy w sprawczosc

i sitq gtosu Samorzqdow Uczniowskich. To jest Wasz Czas, Czas Mtodych w Gdyni

i dla Gdyni. Dziala)my razem dla ,,zielonej" Gdyni.

Z powa2aniem,

Gdyni


