
Dwudziesta szósta sesja Rady Dzielnicy Osowa rozpoczęła się od dyskusji na temat programu 

zagospodarowania wód opadowych na obszarze Gdaoska opracowywanego przez Wydział 

Środowiska Urzędu Miejskiego. Założenia przedstawione zostały przez Panie prof. Justynę Martyniuk-

Pęczek oraz Annę Mierzejewską – mieszkanki naszej dzielnicy. Rada wytypuje kilka miejsc, w których 

w przyszłości mogą powstad zbiorniki retencyjne lub tzw. parki (ogrody) wodne. Oprócz dróg 

zlokalizowanych w okolicach ul. Koziorożca (dla których w najbliższych latach budowana będzie nowa 

kanalizacja deszczowa), najbardziej newralgiczne wydają się następujące lokalizacje: park przy ul. 

Bliźniąt, ul. Merkurego oraz ul. Złotowska (w sąsiedztwie placu zabaw). Temat jest jeszcze otwarty, 

póki co zbierane są propozycje odpowiednich lokalizacji. 

W drugiej części radni przyjęli dwie uchwały dotyczące kluczowych planów inwestycyjnych dla 

dzielnicy Osowa. 

Pierwsza uchwała obejmowała wnioski do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdaoska – 

długofalowego planu realizacji projektów infrastrukturalnych. Propozycje rady dotyczyły: 

1) przebudowy ulicy Kielnieoskiej na odcinku od ul Spacerowej do granicy Miasta Gdaoska 

2) budowy ulic Keplera i Wenus do ulicy Meteorytowej, 

3) budowy publicznej szkoły podstawowej przy ul. Orfeusza, 

4) budowy biblioteki publicznej przy ul. Jednorożca. 

Drugi dokument zawierał wnioski dotyczące zadao do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Gdaoska na 

rok 2018, a zatem inwestycji, które od kilku lat znajdują się już w bazie BPI. Lista obejmowała: 

1) przebudowę i modernizację ulicy Kielnieoskiej, 

2) dokooczenie modernizacji ulicy Niedziałkowskiego, 

3) dokooczenie wymiany płyt Meba na płyty Yomb na jezdni  ulicy Komandorskiej, 

4) wykonanie oświetlenia  następujących ulic: Junony, Zatokowa (fragment nieoświetlony), 

Heleny, Letniskowa, Balcerskiego (łącznik z ul. Niedziałkowskiego), 

5) zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Heleny oraz 

Bliźniąt i Chirona, 

6) budowa ulicy Iławskiej, 

7) przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81. 

Na koniec Przewodniczący Zarządu p. Maciej Przybylski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu 

Dzielnicy za rok 2016. 

Kolejna sesja odbędzie się w poniedziałek, 15 maja 2017 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam 

wszystkich mieszkaoców! 


