
Uchwała nr X/29/2019 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 11 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie 

nadania nazwy ulica Władysława Raatza 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 17 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. 

zm.) 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o nadanie nazwy ulica Władysława Raatza ulicy zlokalizowanej 

w południowej części dzielnicy Osowa, biegnącej w kierunku wschód-zachód dzielnicy. 

 

§ 2. 

Rada Dzielnicy Osowa proponuje przyznanie nowego patrona odcinkowi ulicy 

zlokalizowanemu pomiędzy rondem z ul. Barniewicką a rondem z ul. Wodnika. Wspomniany 

odcinek składa się z części istniejącej ulicy Nowy Świat oraz z nowo oddanego odcinka ulicy 

tzw. „nowej Nowy Świat” przekazanej do użytku na przełomie lat 2018 i 2019. 

 

§ 3. 

Wytyczony odcinek oraz sylwetka proponowanego patrona ulicy zostały przedstawione 

w Załączniku nr 1 dołączonym do uchwały. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

Ulica Nowy Świat na przełomie lat 2018 i 2019 zyskała nową jezdnię w kierunku ulicy 

Wodnika. W wyniku oddania nowego odcinka drogi, ulica Nowy Świat ma aktualnie dwa 

przebiegi od strony ulicy Barniewickiej: jeden do ulicy Wodnika (tzw. „nowa Nowy Świat), a 

także drugi do skrzyżowania z ulicami Meteorytową i Galaktyczną.  

 

Rada Dzielnicy Osowa chcąc wyjść naprzeciw sytuacjom, w których może dojść do pomyłek 

adresów czy systemów nawigacyjnych, proponuje uporządkowanie sytuacji drogowej poprzez 

nadanie ulicy biegnącej od skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Barniewicką aż do ronda na 

skrzyżowaniu ulicy Wodnika z dzisiejszą ulicą „nowa Nowy Świat” nowego patrona.  

 

Rada Dzielnicy Osowa, kierując się względami historycznymi, lokalnym patriotyzmem, a 

także chęcią szerzenia wiedzy o zasłużonych osowianach proponuje wybranie Władysława 

Raatza na patrona wymienionej ulicy. 

 

Rada Dzielnicy Osowa uważa, że choć skutkiem zmiany nazwy odcinka obecnej ul. Nowy 

Świat (od ulicy Barniewickiej do osowskiej Przesypowni) będzie konieczność zmiany kilku 

adresów zlokalizowanych tam firm, to będą to stosunkowo niskie koszty społeczne w 

stosunku do spodziewanych korzyści, wynikających z uporządkowania przestrzeni w 

dzielnicy. Ważne jest, że ta decyzja nastąpi w czasie, gdy rejon tej ulicy jest w niewielkim 

stopniu zabudowany i zasiedlony. 

 

Proponowany przebieg ul. Władysława Raatza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

 

 

Władysław Raatz, ur. 31 października 1900 r.  

 

W czasie wojny kilka lat przebywał w obozie 

koncentracyjnym w Stutthofie. 

 

 

 

• 15. kwietnia 1945 r. – 31. sierpnia 1945 r. – był kierownikiem szkoły w Chwaszczynie; 

• W 1947 roku zamieszkał w Osowej i stanął na czele społecznego Komitetu Budowy 

Szkoły w Osowej; 

• 5 marca 1948 – pierwsze dzieci poszły do nowo wybudowanej szkoły przy ul Juraty, 

a Władysław Raatz został jej kierownikiem; 

• Osowska placówka staje się również za sprawą swojego kierownika miejscowym centrum 

kultury, Władysław Raatz założył teatr i chór; 

• Od roku 1948, przez wiele lat, był członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Chwaszczynie jako bardzo aktywny radny; 

• 1949 – współorganizator Społecznego Komitetu Elektryfikacji; zelektryfikowano wtedy 

całą wieś Osowa wraz z nowo wybudowaną szkołą; 

• 1957 – z jego inicjatywy powstał w Osowej Uniwersytet Powszechny - jedna z 

najlepszych placówek tego typu w naszym województwie, Władysław Raatz został 

kierownikiem tej placówki; 

• w 1974 r. odchodzi na emeryturę; 

• zmarł 27 sierpnia 1980 r. 

 

Nauczyciel, wychowawca, społecznik, organizator życia kulturalnego w Osowej. 

Odznaczony srebrnym medalem zasługi oraz medalem dziesięciolecia. 

 

 

 


