
Temat przepełnienia Szkoły Podstawowej nr 33 zdominował pierwszą tegoroczną sesja Rady Dzielnicy 

Osowa. Jednak zanim doszło do żywej dyskusji poświęconej problemom edukacji, radni pochylili się 

nad wnioskiem Biura Rozwoju Gdaoska w sprawie zajęcia przez Radę Dzielnicy Osowa stanowiska w 

sprawie zamiaru przystąpienia do procedury planistycznej dla nieruchomości zlokalizowanych w 

okolicach ul. Meteorytowej, Galileusza oraz Keplera. 

 

Głównym celem prac projektowych BRG jest rozszerzenie funkcji obecnych działek przeznaczonych 

na cele produkcyjne o funkcje produkcyjno-usługowe, co wpisuje się w gospodarczo-społeczną 

politykę miasta wynikającą z aktualnie projektowanego Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

Gdaoska. Pozwoli to na znaczne zwiększenie bazy miejsc pracy w Barniewicach o ok. 1-2 tys. 

 

Podczas sesji obecny był przedstawiciel aktualnego współwłaściciela terenu – p. Przemysław 

Anusiewicz – który poinformował o rozmowach toczących się za ewentualnym inwestorem 

zainteresowanym utworzeniem w tym miejscu zabudowy usługowej (najprawdopodobniej 

magazynowej). 

 

Rada Dzielnicy pozytywnie wypowiedziała się na temat faktu przystąpienia do procesu 

planistycznego, zastrzegając, że przewidziane funkcje produkcyjne nie powinny mied uciążliwego 

charakteru dla ludzi oraz środowiska naturalnego. O konkretnych rozwiązaniach przygotowanych 

przez Biuro Rozwoju Gdaoska Rada będzie jeszcze dyskutowad po przedstawieniu koncepcji planu 

miejscowego. 

 

Drugim punktem porządku obrad wymagającym głosowania przez radnych było oświadczenie w 

sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 210. Rada uznała, że należy 

zagęścid siatkę połączeo na tej linii zwłaszcza w dni weekendowe. Obecnie jest ona niezachęcająca 

dla „sporadycznych” podróżujących, zaś dla „stałych” pasażerów jest niewygodna przez nierzadko 

zatłoczone autobusy kursujące zaledwie raz na godzinę. Warto podkreślid, że w weekendy autobusy 

linii 210 stoją niewykorzystane przez 40-50 minut na obu kraocowych przystankach trasy. W związku 

z tym zwiększenie częstotliwości kursowania nie będzie musiało się wiązad z gospodarowaniem 

dodatkowych brygad w trasie. 

 

Kolejnym tematem dyskusji była wstępna analiza ankiet dotyczących budżetu dzielnicy w roku 2018. 

Warto podkreślid, że według stanu na 12 stycznia sondę wypełniło ponad 200 mieszkaoców Osowej, z 

czego ok. połowa to osoby, które w ubiegłym roku nie miały okazji odpowiedzied na pytania 

budżetowe. Cieszyd może zatem fakt większego zainteresowania finansami dzielnicy. Szczegółowe 

podsumowanie wyników ankiety zostanie opublikowane w lutym. Wówczas Zarząd Dzielnicy 

przystąpi również do przygotowania projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków 

pozostających do dyspozycji w bieżącym roku kalendarzowym. Chodzi o kwotę ponad 90 tys. zł. 

 

Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat petycji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa w 

sprawie utworzenia drugiego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Należy przypomnied, że w 

nowym Studium lokalizacja tego przystanku została ustalona w sąsiedztwie przyszłej drogi Nowej 

Kielnieoskiej. Biorąc pod uwagę aktualne priorytety inwestycyjne Samorządu Województwa 

Pomorskiego oraz wciąż niepewny los nowej drogi wydaje się, że kwestia drugiego przystanku z 

raczej nie zostanie rozwiązana w bieżącej kadencji władz samorządowych. Każda inicjatywa 



„przypominająca” o ważności tego projektu jest jednak bardzo cenna i stopniowo przybliża nas do 

podjęcia pozytywnej decyzji na temat realizacji tak potrzebnej inwestycji. 

 

Po przybyciu na sesję Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta Gdaoska – p. radnej Żanety 

Geryk – rozpoczęły się oczekiwane przez zebranych mieszkaoców rozmowy dotyczące ostatniej 

decyzji magistratu o przeniesieniu jednego z oddziałów klasy IV z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Happy Kids Osowa do Szkoły Podstawowej nr 33. W dyskusji brali udział m.in. dyrektor SP 33 p. 

Marzena Majerowska, przedstawiciel Happy Kids Osowa p. Grzegorz Butkiewicz oraz p. radny Miasta 

Gdaoska Mariusz Andrzejczak, jak również licznie zgromadzeni osowianie, głównie rodzicie dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 81, które nie mogły zostad przyjęte do SP 33 w związku z 

osiągnięciem limitu na rok szkolny 2017/18. Mieszkaocy podnosili, iż nie rozumieją najnowszej decyzji 

Urzędu Miejskiego i czują się potraktowani niesprawiedliwie. Ponieważ decyzja o przyjęciu klasy do 

SP 33 została podjęta w urzędzie, o jej motywach i szczegółach trudno było jednak rozmawiad w 

gronie zebranych osób. Stąd też zaproponowaliśmy – wspólnie z radnym Mariuszem Andrzejczakiem 

– że w możliwie najszybszym terminie doprowadzimy do spotkania wszystkich zainteresowanych 

stron z przedstawicielami urzędu. 

 

Kontynuując temat ograniczonych możliwości lokalowych w Szkole Podstawowej 33 przystąpiono do 

dyskusji o rozbudowie placówki. W tej sprawie doszło niedawno do spotkania z dyrektorem Wydziału 

Rozwoju Społecznego p. Grzegorzem Szczuką, w którym udział wzięli p. dyrektor Majerowska, 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy p. Maciej Przybylski oraz moja osoba. Wspólnie 

przedyskutowaliśmy koncepcję polegającą na dobudowaniu dodatkowego skrzydła szkoły od strony 

południowo-wschodniej (na miejscu dawnego boiska do koszykówki), jak również ewentualne 

dążenia do realizacji drugiego publicznego przedszkola połączonego z oddziałem Centrum Pomocy 

Socjalnej na przeciwległej działce przy ul. Orfeusza. Ponieważ decyzja w tej sprawie musi zapaśd na 

wyższym poziomie, uzgodniono iż przedstawiciele szkoły i dzielnicy wystąpią w tej sprawie z prośbą o 

spotkanie z Prezydentem Pawłem Adamowiczem. 

 

Na koniec radni omówili propozycje wniosków grantowych na urządzenie terenów zielonych na 

terenie dzielnicy, jakie Rada zamierza przygotowad i złożyd wspólnie z dwoma osowskimi 

organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne zamierza wystąpid z ofertą 

zagospodarowania części działki przy ul. Orfeusza, w miejscu, gdzie ostatnio powstał nowy plac 

zabaw. Z kolei Stowarzyszenie Nasza Osowa planuje wnieśd ofertę realizacji projektu 

zagospodarowania parku leśnego przy ul. Niedziałkowskiego, dla którego aktualnie opracowywany 

jest projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy. W puli przeznaczonej na ten cel przez miasto 

jest 200 tys. zł. Uzgodniono, że obie organizacje wystąpią o granty w wysokości po 100 tys. zł każdy. 

Miejmy nadzieję, że po raz kolejny uda się z sukcesem zakooczyd aplikację o dodatkowe środki 

miejskie. Warto przypomnied, że dzięki współpracy Rady Dzielnicy oraz osowskich organizacji w 

ostatnich latach udało się wybudowad 7 nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 

 

Kolejna sesja zaplanowana została na piątek, 16 lutego o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkaoców! 

 

Karol Ważny, Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa  

 


