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Prezydent Miasta Gdańska

Szanowni Państwo,

Gdańsk jako adresat Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego jest 
rzecznikiem zasad demokratycznych, że to społeczności lokalne stanowią 
jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego a także, że nie-
zbywalnym prawem obywateli jest możliwość uczestnictwa w kierowa-
niu sprawami publicznymi. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 roku idea ta wybrzmiała poprzez ustanowienie zasady sub-
sydiarności, którą w skrócie można ująć w słowach „tyle wolności, ile można, 
tyle uspołecznienia, ile jest potrzebne oraz tyle społeczeństwa, ile można, 
tyle państwa ile jest konieczne”.

Administracyjnie, w Gdańsku zostało powołanych 35 jednostek pomocniczych – dzielnic. W każdej 
z nich, wolą mieszkańców, zostały powołane do życia Rady Dzielnic, w których na co dzień pracuje 
na rzecz Naszego Miasta blisko 570 Radnych. To do Radnych w poszczególnych dzielnicach należy 
zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dzielnicy, 
umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych  z interesem 
ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania, organizowanie aktyw-
ności i integracji mieszkańców, a także co kluczowe podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie 
inicjatyw mieszkańców dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia. 

Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć Państwu charakterystykę poszczególnych dzielnic 
Gdańska poprzez ich położenie, uwarunkowania demograficzne, założenia urbanistyczno-architekto-
niczne, dodatkowo obrazuje rozwój każdej z dzielnic na przestrzeni ostatniej dekady pod kątem inwe-
stycji oraz zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego. Publikacja jest także przewodnikiem po 
dzielnicy, który zawiera spis ulic, placówek oświatowych i kulturalnych, ponadto siedzib Rad Dzielnic 
oraz domów/klubów sąsiedzkich. Dodatkowy rozdział został poświęcony historii demokracji lokalnej 
w dzielnicy, w którym została prześwietlona frekwencja, a także ilość osób pragnących skorzystać 
z przyznanego im biernego oraz czynnego prawa wyborczego, począwszy od pierwszych wyborów 
w dzielnicy poprzez kolejne lata i kadencje.

Wyrażam nadzieję, że publikacja przybliży Państwu charakter i różnorodność gdańskich dzielnic, ale 
także zainspiruje do działania na rzecz ich rozwoju.



ŹRÓDŁA:

Internetowa Encyklopedia Gdańska GEDANOPEDIA

Materiały własne Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta 
(Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVI/1670/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy 
Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna-Gdańsk Południe, od rozpoczęcia nowej kadencji 2018–2023 
w Gdańsku będzie funkcjonowała 35 jednostka pomocnicza – Dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe.
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Rys historyczny

(1659–1945 Espenkrug, 1886 Osowa Góra, 1928 Osowa), nazwa od 
drzew osika (niem. espen), Od północy graniczy z Gdynią, od połu-
dnia z Barniewicami i Nowym Światem, od zachodu z gminą Żuko-
wo. Wzmiankowana od 1659 roku jako karczma należąca do klasztoru 
cystersów w Oliwie, przy wsi Wysoka, na wschodnim krańcu Jeziora 
Osowskiego (należącego obecnie do Chwaszczyna), przy obecnej 
ul. Kielnieńskiej 169 (karczma istniała do roku 1945, następnie sklep 
Gminnej Spółdzielni). W roku 1783, po sekularyzacji dóbr klasztoru 
oliwskiego, rozwinięta w osadę, w 1867 o powierzchni 8 ha (częścio-
wo poza obecną granicą administracyjną Gdańska), z 16 domami i 153 
mieszkańcami. W końcu XIX wieku założono tu cegielnię (przy obec-
nej ul. Iławskiej), co przyśpieszyło rozwój osiedla i powstanie domów 
robotniczych u wylotu obecnej ul. Kacze Buki i na Kukawce. Po I woj-
nie światowej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 1 I 1973 włączo-
na w granice administracyjne Gdańska, zajmowała obszar 747,28 ha, 
liczyła 1433 mieszkańców i 302 mieszkania. W roku 1973 Spółdzielcze 
Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych „Okrętowiec”, rozpo-
czynając na terenie Wysokiej budowę 202 domów jednorodzinnych 
dla swoich pracowników, nadało całemu obszarowi budowy nazwę 
Osowa. Od lat 70. XX wieku nazwę Osowa przyjęły wszystkie powsta-
jące osiedla. W roku 1979 powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Oso-
wa, budująca na 24 ha w granicach ul. Sołdka, Szalupowej, Balcerskie-
go, Zatokowej, Wendy, Korsarzy, Siedleckiego i Barniewickiej; w 1980 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Wybrzeża, budująca mię-
dzy ul. Kielnieńską, Komety, Herkulesa, Bliźniąt, Feniksa, Perseusza, 
Cefeusza, Wodnika, Wagi, Jednorożca, Kasjopei, Syriusza, Bereniki. 
Nazwę Osowa rozciągnięto w tym czasie także na sąsiednie, wcze-
śniej samodzielne, punkty osadnicze: 1) Rajski Ogród (Paradiesgar-
ten), własność cystersów z Oliwy: w roku 1763 karczmę oddawaną 
w dzierżawę, po sekularyzacji zwanej Paryskim Ogrodem (Pariser Gar-
ten), w rejonie ul. Juraty, Barniewickiej i Drawskiej (w 1859 – 8 domów, 
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Demografia
Informacje ogólne dotyczące Dzielnicy
Powierzchnia: 14,13km2

Liczba ludności: 15 165 osób

Dzielnica Osowa leży na północno-zachodnim krańcu Gdańska. Na 
północy graniczy z miastami Gdynią i Sopotem, natomiast na zacho-
dzie z terenami gminy Żukowo. Od południa i wschodu Osowa sąsia-
duje z innymi dzielnicami Gdańska - Matarnią oraz Oliwą. Osowa leży 
na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i na wschód od 
dwóch jezior: Wysockiego i Osowskiego.

Demografia 
Dzielnicę zamieszkuje 15 165 osób. Na przestrzeni ostatnich lat stale 
wzrasta liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica charakteryzuje się 
dodatnim saldem migracji, które w roku 2016 wynosiło +7,1 osób na 
1000 mieszkańców dzielnicy oraz dodatnim przyrostem naturalnym, 
który w 2016 roku wyniósł +4,7.

w 1905 – 17 mieszkańców); 2) Żabi Kruk (Poggenpfuhl), nazwa od 
bagna, na północ od Paryskiego Ogrodu po obecną ul. Gnieźnieńską 
i Kukawkę. Stacja kolejowa z około 1930 roku zbudowana na terenie 
Nowego Świata. W skład jednostki wchodzą: Barniewice, Kukawka, 
Nowy Świat, Owczarnia. Osiedle o zabudowie szeregowej i niskich 
blokach, na powierzchni 13,4 ha, około 10 tysięcy mieszkańców.
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Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią 
kobiety – 51,8%, mężczyźni stanowią natomiast 48,2%. Osoby powyżej 
60 roku życia stanowią 20,3% mieszkańców dzielnicy. 

Liczba ludności Dzielnicy Osowa w latach 2010–2016

13 445 13 807 14 112 14 419 14 663 14 933 15 165

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Liczba mieszkańców Dzielnicy Osowa w podziale na grupy wiekowe oraz płeć (2016 rok)

1 609 1 789 4 581 4 106 482 436 1 176 986

0–17 18–59 60–64 pow. 64

 kobiety      mężczyźni

Problemy społeczne – wsparcie MOPR
W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Osowa skorzystało 90 osób, 
co stanowiło 0,6% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywa-
nych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy 
zaliczyć należy przede wszystkim: niepełnosprawność – 38,8%, długo-
trwałą lub ciężką chorobę – 33,8%, ubóstwo – 30% oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 23,8%.

%

ubóstwo 38,8
niepełnosprawność 33,8
długotrwała lub ciężka choroba 30
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 23,8

Stopa bezrobocia
Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,2%. 
Bezpieczeństwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 259 przestępstw. Wskaź-
nik liczby przestępstw wyniósł 17,1 przestępstw na 1000 mieszkańców.
Mieszkalnictwo
W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 140 mieszkań.
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Uwarunkowania urbanistyczne
Jednostka pomocnicza Osowa stanowi cześć dzielnicy urbanistycznej 
Zachód. Obejmuje Osowę, Barniewice i Owczarnię, czyli rejon od Za-
chodniej Obwodnicy Trójmiasta do granicy z gminą Żukowo. Północą 
naturalną granicę dzielnicy wyznacza linia lasów Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego.
W strukturze przestrzennej dzielnicy można wyodrębnić wyraźne stre-
fy funkcjonalne. Zespoły zabudowy mieszkaniowej o charakterze pod-
miejskim mieszczą się w Osowej i Owczarni, natomiast zabudowa pro-
dukcyjno-usługowo-składowa w Barniewicach. Względna równowaga 
funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych jest wielką zaletą 
i szansą dzielnicy. W oparciu o węzeł Wysoka Zachodniej Obwodni-
cy Trójmiasta rozwija się rejon koncentracji handlu o zasięgu ogólno-
miejskim. W Owczarni i południowej części Barniewic zlokalizowane 
są znaczne obszary stałych ogrodów działkowych. Jednostka Osowa-
-Barniewice charakteryzuje się przewagą zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o różnych formach, a niezbyt intensywna zabudowa 
wielorodzinna mieści się głównie w centralnej części osiedla.
O atrakcyjności krajobrazu dzielnicy i standardzie zamieszkiwania de-
cyduje rejon Jezior Wysockiego i Osowskiego oraz sąsiedztwo lasów 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dzielnica jest położona w całości 
na Wysoczyźnie Gdańskiej charakteryzującej się pofałdowaniem terenu.

Kierunki rozwoju
W dzielnicy Osowa przewiduje się rozwój już istniejących funkcji, co 
umocni jej wielofunkcyjny charakter. Nastąpi dalszy rozwój funkcji 
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno-usługowych. W większo-
ści zostaną utrzymane stałe ogrody działkowe.
Funkcja mieszkaniowa skoncentruje się w Osowej i w zachodniej 
części Barniewic. W Osowej przewiduje się zabudowę mieszkaniową 
o zróżnicowanej intensywności (z dopuszczeniem niskiej zabudowy 

Informacje urbanistyczne
i kierunki rozwoju
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wielorodzinnej i małych domów mieszkalnych). Miasto będzie konty-
nuować realizację polityki przestrzennej oferującej różnorodne formy 
zabudowy mieszkaniowej adresowane do grup mieszkańców o zróż-
nicowanej zamożności.
Zachodnia Obwodnica Trójmiasta i Pomorska Kolej Metropolitalna, 
budowa ulicy Nowej Kielnieńskiej oraz rozbudowa ulicy Meteoryto-
wej wyznaczają funkcję transportową jako ważną funkcję o znacze-
niu ogólnomiejskim i metropolitalnym. Funkcja ta stanowi istotny 
bodziec rozwojowy dla funkcji produkcyjnych i usługowych. Kon-
centracją funkcji produkcyjno-składowej pozostanie środkowa część 
Barniewic. Obszar ten jest niezbędny jako baza miejsc pracy na gór-
nym tarasie, co przyczyni się do ograniczenia dojazdów do pracy. 
W miarę wypełniania się tej struktury osiedla może pojawić się po-
trzeba realizacji dodatkowego przystanku Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej usprawniającego dojazdy do pracy (w rejonie projektowanej 
ulicy Nowej Kielnieńskiej).
Wokół węzłów na Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta nadal będą roz-
wijać się koncentracje handlu na bazie istniejących wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych. Pożądanym kierunkiem rozwoju jest 
ich wyposażenie w usługi uzupełniające ofertę handlową. Poza tym 
w dzielnicy Osowa przewiduje się rozwój osiedlowych ośrodków 
o randze lokalnej (w rejonie ulic Siedleckiego i Balcerskiego) i ulic 
usługowych (np. Kielnieńskiej, Wodnika, Koziorożca).
Ponadto oferta dzielnicy wzbogaci się o dobrze urządzone tereny 
rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicy z gminą Żukowo 
(brzegi Jezior Wysockiego i Osowskiego). W Barniewicach w miej-
scu likwidowanej bocznicy kolejowej do lotniska pojawi się nowe, 
atrakcyjne powiązanie w postaci ciągu pieszo-rowerowego łączące-
go jednostkę urbanistyczną z Klukowem-Rębiechowem, pełniącego 
również funkcję przyrodniczo-rekreacyjną.

Środowisko:
•  obszary i obiekty objęte ochroną / bezpośrednie sąsiedztwo 

rezerwatu przyrody Źródliska w Dolinie Ewy, fragment Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, użytek ekologiczny 
Salwinia w Owczarni, 3 pomniki przyrody
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•  tereny wskazane do ochrony / 2 tereny proponowane do ochrony 
w formie użytków ekologicznych

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego [%]
45,2

Inżynieria
Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłow-
niczej. Realizowana magistrala ciepłownicza umożliwi w przyszłości 
korzystanie z tego źródła ciepła. Odwodnienie terenu odbywa się 
w kierunku rowu M (zlewnia rzeki Raduni), ze wspomaganiem syste-
mem pompowym. Obecnie na terenie jednostki funkcjonują dwie pom-
pownie: Antygony i Jednorożca. Ponadto zlokalizowane są dwa zbior-
niki retencyjne: Barniewice i Owczarnia. Planuje się budowę zbiornika 
retencyjnego Osowa II. System odprowadzenia wód opadowych wy-
maga wielu inwestycji. 

Inwestycje
2010–2011

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jednorożca,
odcinek od Wodnika do Koziorożca 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
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2014

Szkoła Podstawowa nr 81 przy ulicy Siedleckiego 14
Modernizacja obejmowała przebudowę boiska o wymiarach 35x19,5 – 
polegającą na rozebraniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nawierzchni 
poliuretanowej, wymianie urządzeń sportowych oraz na wyposażeniu 
obiektu. W ramach realizacji zadania rozbudowany został również szkolny 
system monitoringu,  dodatkowo boisko zostało ogrodzone stalowymi 
panelami systemowymi.
Czas realizacji: 23.06.2014 r.–29.08.2014 r.
Koszt realizacji: 430 255,24 zł 
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Nadbudowa segmentu „E” wraz z remontem sali gimnastycznej
i remontem boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 81
przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.
Celem realizacji zadania była rozbudowa obiektu, dzięki której szkoła 
zyskała dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, pokój nauczycielski 
oraz sanitariaty. W ramach udzielonego zamówienia przeprowadzono 
także remont małej sali gimnastycznej oraz wymianę deflektorów 
dachowych.
Czas realizacji robót: 01.04.2014 r.–18.08.2014 r.
Koszt robót: 1 482 763 zł

2015

ulica Barniewicka
dł. ok 300 m – kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, wodociągowa, 
oświetlenie uliczne, rurociąg teletechniczny,
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ulica Junony
Utwardzenie naw. gruntowej płyty Jomb na dł. ok. 1300 m

 
ulica Konkordii (od Barniweickiej do bud. Nr 17)
Remont naw. jezdni i chodnika na ode. ok. 170 m

 
ulica Konstelacji (ode. od Barniewickiej do Zeusa)
Utwardzenie nawierzchni płytami Yomb i budowa chodnika odległości 
ok. 400 m

 
ulica Kwidzyńska (od Myśliborskiej do Chojnickiej)
Utwardzenie nawierzchni płytami Yomb i budowa chodnika na odcinku 
ok. 230 m

 
ulica Nowy Świat
budowa jezdni dwukierunkowej z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 
m każdy o dł. 258 m; budowę pobocza; skarp, zjazdu z ul. Nowy Świat
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Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 87
przy ul. Komandorskiej 77;

Etap 1 zamówienia obejmował:
-  rozbudowę istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały 

przedszkolne wraz z szatnią dla 50 dzieci wraz z wewnętrznymi 
instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi i teletechnicznymi oraz z pełnym wyposażeniem,

-  prace remontowe w istniejącym budynku przedszkola 
w przebudowę istniejącego zagospodarowania terenu i urządzenia 
terenu działki,

- prace rozbiórkowe,
-  elementy małej architektury: budowa ogrodzenia, elementy placu 

zabaw,
-  wykonanie nawierzchni trawiastej, wycinka drzew i krzewów, 

nasadzenia,
- budowę ścieżek żwirowych i placyków,
-  uzbrojenie terenu w tym przebudowa kabla elektroenergetycznego 

zasilającego, i przebudowę przyłącza gazowego.

Etap II zamówienia obejmował:
-  przebudowę drogi wewnętrznej do parametrów wymaganych 

dla dojazdu pożarowego,
- przebudowę wjazdu z ulicy Juraty,
-  budowę dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa i budowa 

chodników,
- elementy małej architektury,
- uzbrojenie terenu.

O S O WA
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2016

Basen przy Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego
W efekcie powstał budynek basenu pełniący zarówno funkcje sporto-
we jak i rekreacyjne. Znajduje się w nim basen z wydzieloną 4-torową 
częścią pływacką. Strefę rekreacyjną stanowią atrakcje takie jak ma-
saż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. W hali znajduje się tak-
że brodzik dla osób niepływających z masażem karku oraz jacuzzi. 
W obiekcie znajduje się również zespół szatniowy, pomieszczenia 
gospodarcze, magazynowe oraz techniczne.
Koszt realizacji 12 mln zł 
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2017

Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. 
Basen zbudowany został na bazie zaadaptowanego projektu
pływalni przy szkole przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku Kokoszkach. W efekcie powstał budynek basenu pełniący 
zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajduje się w nim basen 
z wydzieloną 4-torową częścią pływacką. Strefę rekreacyjną stano-
wią atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. 
W hali znajduje się także brodzik dla osób niepływających z masażem 
karku oraz jacuzzi. W obiekcie znajduje się również zespół szatniowy, 
pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne.
Wykonawcy inwestycji:
• firma KBud Z Prusic,
• firma Blanca Plus Sp. z Wólki Kosowskiej
Czas realizacji – 16.11.2015 r.–10.03.2017 r.
Przekazanie obiektu użytkownikowi – 05.04.2017 r.
Całkowity koszt realizacji robót budowlanych – 11,2 mln zł

 
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową Osowa 
II* etap I realizacji zadania obejmował:
• wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera,
•  budowę drogi technologicznej w śladzie docelowej 

ul. Nowej Spadochroniarzy, na potrzeby budowy i eksploatacji 
kanalizacji deszczowej w ul. Keplera,

• wykonanie zieleni,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Wykonawca robót: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
Termin realizacji: lipiec 2016 r.–czerwiec 2017 r.
Koszt realizacji: 6,2 mln zł

 
MODERNIZACJE OŚWIATOWE
Przedszkole nr 81, ul. Krzyżanowskiego 8
Koszt – 920 000 zł
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Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego
2014

Skatepark Osowa 
Realizacja projektu miała na celu powstanie miejsca do rekreacji głownie 
dla osób aktywnych fizycznie, pragnących rozwijać swoje pasje zwią-
zane z uprawianiem sportów typu jazda na deskorolce, BMXie, czy rol-
kach. Nowo powstały tzw. monolityczny, w całości betonowy, skatepark 
zlokalizowany jest na terenie zielonym przy ul. Diany i Heleny, na po-
wierzchni ok. 500–600 m2. 
Koszt realizacji – 527 069 zł
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Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie
W ramach projektu wybudowano parterowy budynek socjalnego 
w postaci szatni z prysznicami i pomieszczeniami magazynowymi na 
sprzęt sportowy.
Koszt realizacji – 294 901 zł
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2015

Boisko Wielofunkcyjne przy ul. Heleny i Diany
Celem realizacji było stworzenie terenu dającego możliwość aktywnego 
trybu życia zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom. Powstałe 
boisko wyposażone zostało w kosze do gry w koszykówkę oraz bramki 
do piłki nożnej ze sztywną siatką. W ramach realizacji zadania wykona-
no także betonowe dojścia na teren obiektu, zamontowano stojaki dla 
rowerów, tablice informacyjne, a wzdłuż ogrodzenia ławki, odtworzono 
zieleń.
Koszt realizacji – 229 461 zł

2016

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 81 bezpiecznie i komfortowo
docierają do szkoły
Głównym założeniem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci – 
uczniów SP 81 oraz komfortu rodziców, którzy przywożą swoje pocie-
chy na zajęcia. Dzieci wysiadają z reguły przy ruchliwej ul. Balcerskiego, 
ponieważ w obrębie placówki brakuje miejsc parkingowych. Tym spo-
sobem w ciągu ulicy tworzą się korki. Rozwiązaniem problemu ma być 
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realizacja zadania związanego z zagospodarowaniem terenu przy szkole.
Przewiduje się wykonanie:
1) „Leśnego odcinka ul. Balcerskiego”
- droga jednokierunkowa,
- chodnik.
2) „Parkingów w ul. Niedziałkowskiego”
- zatoki parkingowe,
- chodnik jednostronny (po stronie działki szkolnej).
Dzięki takim rozwiązaniom, rodzice będą mogli zostawiać dzieci w bez-
piecznym miejscu, przy samym wejściu do szkoły na zasadzie Kiss & Go.
Koszt realizacji – 283 000 zł

2017

Rondo na skrzyżowaniu ulic Wodnika i Jednorożca
Koszt realizacji – 230 000 zł

 
Elektroniczne znaki przy ZSO 2 w Gdańsku-Osowej
Celem projektu
jest zamontowanie
dwóch tablic (znaków)
elektronicznych w okolicach
ZSO nr 2 – Gimnazjum nr 33
i Liceum Ogólnokształcące
nr XXIV.

Znaki wyświetlają
prędkość pojazdów
przejeżdżających obok –
gdy za szybko jedziemy,
to wielki emotikon pokazuje
smutną minę – a gdy jedziemy
przepisowo, tablica
uśmiecha się do nas.
Koszt realizacji – 32 000 zł

O S O WA



GDAŃSKIE DZIELNICE TU MIESZKAM TU DZIAŁAM 473

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa.
Odławianie chorych zwierząt oraz dostarczanie ich do lecznicy wete-
rynaryjnej na leczenie i zabiegi sterylizacji.
Koszt realizacji – 46 080 zł

 
Przejścia dostępne dla wszystkich – przystanek autobusowy,
zbieg ul. Barniewicka i Nowy Świat
Przebudowa przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Nowy 
Świat/ul. Barniewicka z przystosowaniem dla osób z niepełnospraw-
nością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych. Za-
danie skierowane jest do osób starszych i chorych, rodziców z wózka-
mi dziecięcymi, dzieci w wieku ok. 1,5 roku, uczących się chodzić, osób 
z ograniczoną mobilnością np. z tzw. „balkonikiem” czy laską, osób na 
wózkach inwalidzkich, niedowidzących czy cierpiących na autyzm.

Przebudowa zakłada:
-  obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo 

z poziomem jezdni
-  zbudowanie strefy zatrzymania ( tzw. pole uwagi) po obu stronach 

przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz 
z oznakowaniem kontrastowym i prowadzeniem ścieżki orientacji

Koszt realizacji – 6 500 zł

2018

Wiaty dla Osowian – część 1
Wybrane przystanki: Barniewicka, Biwakowa, Konkordii, Koziorożca, 
Kukawka, Osiedle Barniewice, Siedleckiego, Sołdka i Zeusa.
Planowany koszt realizacji – 198 000 zł

 
Osowski deptak 2.0 – miejsce spacerów i spotkań
Projekt zakłada rewitalizację miejsca, zwanego przez osowian depta-
kiem, a znajdującego się przy ul. Siedleckiego równolegle do budyn-
ku Szkoły Podstawowej Nr 81. Wniosek odnosi się w szczególności 

O S O WA
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do terenu, położonego między „Biedronką”, Pierogarnią a SP 81 i obej-
muje zazielenienie, ustawienie stojaków na rowery, mebli miejskich (ła-
wek, stołów, koszy na śmieci), BIBLIOTECZKI PLENEROWEJ, tablicy 
ogłoszeniowej, wymianę płyt chodnikowych. Celem inwestycji jest stwo-
rzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców, w którym będą mogli się 
spotkać, poczytać lub wymienić książkę, zapoznać się z informacjami 
osiedlowymi, a nawet zorganizować mini pchli targ, spotkanie sąsiedz-
kie. Deptak w najbliższym czasie ożyje, gdy zostanie otwarty po sąsiedz-
ku basen, a w przyszłości powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie.
Planowany koszt realizacji – 137 000 zł

 
Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego
1.  Rowerowy plac manewrowy namalowany na istniejącym placu ape-

lowym SP81 i rowerowe miasteczko ruchu drogowego na terenie 
boisk według schematu dostępnego np. w PORD lub Internecie 
(np. namalowanie slalomu między pachołkami, punkt zatrzymania, 
ósemka, łezka, rynna, skrzyżowania, w tym rondo, przejście dla pie-
szych, włączenie się do ruchu, skręt w lewo, itp.)

2.  W SP 81 od 2000r. realizowane są zajęcia z ruchu drogowego 
włącznie z egzaminem na kartę rowerową zgodnie z Kodeksem 
Drogowym. Zajęcia praktyczne z jazdy na rowerze w miasteczku 
ruchu drogowego musiały zawsze odbywać się poza szkołą i dlate-
go od kilku lat przymierzamy się do stworzenia miasteczka ruchu 
drogowego na miarę możliwości dostępnego miejsca na terenie 
szkoły.

3.  Realizacja zadania pomoże w zdobywaniu wiedzy praktycznej do-
tyczącej jazdy na rowerze po drogach publicznych i pomoże w do-
skonaleniu jazdy w czasie manewrów rowerowych co może zapew-
nić uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy rowerem.

Planowany koszt realizacji – 150 000 zł

 
Oświetlenie przejścia dla pieszych – Nowy Świat – Szkoła i Przedszkole
Planowany koszt realizacji – 30 000 zł

 

O S O WA



GDAŃSKIE DZIELNICE TU MIESZKAM TU DZIAŁAM 475

Ossowskie odblaski 
Estetyczne odblaski dla mieszkańców dzielnicy Osowa w kształcie 
litery O wykonane z szarego materiału z czerwonym sznureczkiem 
oraz obszyte czerwoną nicią z ewentualnym napisem Osowskie Od-
blaski (wg identyfikacji wizualnej Gdańska). Noszenie odblasków jest 
dowolne w mieście (dobra praktyka), korzystne ze względów bezpie-
czeństwa zarówno pieszych jak i dla kierowców. Osowskie Odblaski 
noszone przez mieszkańców mogą poprawić bezpieczeństwo. 
Planowany koszt realizacji – 2 000 zł

 
Rodzinna gra terenowa
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywiza-
cja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach 
zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację imprezy na orientację 
o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekona-
nie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora 
czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-ro-
dzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Uczestnicy poznają 
też zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych 
i orientacji w terenie, co przyda się w życiu codziennym. Elementa-
mi zachęcającymi do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: 
rodzinna formuła imprezy; charakter spaceru z dodatkową atrakcją 
w postaci szukania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych 
oraz drobny element rywalizacji pomiędzy uczestnikami.
Planowany koszt realizacji – 4 995 zł

 
Aktywne spacery z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa Park
przy ul. Chirona
Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Gdańsk Oso-
wa -jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia 
mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktyw-
nego stylu życia, ponad to wspierają aktywizację i integrację rodzi-
ców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwi-
czeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje 

O S O WA
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podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne pod-
czas spaceru przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (przede 
wszystkim matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie za-
wsze czuje się ona komfortowo.
Planowany koszt realizacji – 5 220 zł

Przedszkole nr 87, 80-299 Gdańsk ul. Komandorska 77
Szkoła Podstawowa nr 81 prof. Michała Siedleckiego,
80-299 Gdańsk, ul. Siedleckiego 14
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
-   XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha, 

80-299 Gdańsk ul. Wodnika 57

Placówki oświatowe

Rada Dzielnicy Osowa, ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk

Siedziba rady

Wybory: 18 maja 2003 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 7.527
Frekwencja: 11,41%
Wybory: 22 kwietnia 2007 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 8.982
Frekwencja: 12,98%
Liczba kandydatów: 23
Liczba radnych: 15

Demokracja lokalna



GDAŃSKIE DZIELNICE TU MIESZKAM TU DZIAŁAM 477

O S O WA

Radni dzielnicy
Monika Bednarska, Paweł Bodakowski, Grzegorz Boros, Maciej Juchnie-
wicz, Waldemar Karpiński, Katarzyna Komorowska, Stanisław Krzemiński, 
Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Maciej Przybylski, Bartosz Stefański, 
Andrzej Teleżyński, Łukasz Żyliński

Okręg wyborczy/radni miejscy
Okręg wyborczy nr 6: Bejm Łukasz, Krupiej Dawid, Perucki Jan,
Stelmasiewicz Andrzej, Ważny Karol

Wybory: 8 maja 2011 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 10.291
Frekwencja: 13,67%
Liczba kandydatów: 22
Liczba radnych: 15
Wybory: 22 marca 2015 roku
Liczba uprawnionych do głosowania: 11.082
Frekwencja: 18,54%
Liczba kandydatów: 19
Liczba radnych: 15

Informacje dotyczące struktury własności gruntów 
oraz pokrycia miasta w poszczególnych dzielnicach Gdańska 
dostępne są w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) 
pod adresem http://mapa.gdansk.gda.pl/ 

Informacje dotyczące funkcjonowania gdańskich Organizacji
Pozarządowych, w tym baza organizacji w poszczególnych
dzielnicach Gdańska dostępne są pod adresem
http://www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje



Egzemplarz bezpłatny 

Opracowanie, kontakt: 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku. 
Opracowanie części inwestycyjnej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
inwestycje z Budżetu Obywatelskiego Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57

e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/zGdanska 


