
Uchwała nr XXVII/66/2021 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie 

nadania nazwy Rondo OLIMPII Osowa 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 22 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 Rondo OLIMPII Osowa skrzyżowaniu z ruchem 

okrężnym, zlokalizowanemu w południowo - wschodniej części dzielnicy Osowa, w miejscu, 

gdzie krzyżują się ulice: Junony, Wodnika i Orfeusza.  

 

 

§ 2. 

Wskazana lokalizacja została przedstawiona na mapce w Załączniku nr 1 dołączonym                

do uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

Klub Sportowy OLIMPIA Osowa został założony w 1952 roku. Był to czas powojennej 

odbudowy nie tylko zniszczonych miast i wsi, ale również społeczności, a wręcz tworzenia 

nowych środowisk lub spajania grup mieszkających na danym terenie od dawna z nowo 

przybyłymi. To okres leczenia ran wojennych, także tych psychicznych, nadawania sensu 

życiu. 

 

Aktywność sportowa, mierzenie się ze słabościami ciała i charakteru, odkrywanie talentów          

i zainteresowań młodych – urodzonych przed i w czasie wojny – ludzi, otwarcie przed nimi 

szansy na odniesienie sukcesu, doznanie satysfakcji i radości – to działania, które proponował 

Klub. W ten sposób przyczynił się do zbudowania nowej lokalnej wspólnoty mieszkanek              

i mieszkańców terenów, które dzisiaj stanowią obszar dzielnicy Osowa, a wówczas należały 

przede wszystkim do wsi o tej samej nazwie. 

 

Klub Sportowy OLIMPIA Osowa to także kuźnia talentów sportowców startujących                     

w mistrzostwach ogólnopolskich i często odnoszących tam sukcesy w różnych dyscyplinach; 

m.in. w lekkiej atletyce, boksie, podnoszeniu ciężarów, a współcześnie przede wszystkim          

w unihokeju. 

 

Tak jest do tej pory. Obszary wiejskie zostały w 1973 roku przyłączone do Gdańska. Dzielnica 

zaczęła się intensywnie rozbudowywać. Zamieszkali w niej nowi mieszkańcy, którzy przybyli 

tu z innych części miasta, z innych części kraju, a także z zagranicy. Potrzeba integracji 

społeczności była i jest wciąż obecna w Gdańsku – Osowej i rolę tę pełni stale Stowarzyszenie 

Klub Sportowy OLIMPIA Osowa. Rozwija ofertę sekcji, odpowiadając na potrzeby zarówno 

młodszych, jak i starszych. Obecnie w Klubie trenuje ok. 500 zawodników, przede wszystkim 

w sekcji unihokeja oraz piłki nożnej. 

 

Bardzo ważnym elementem działalności Klubu jest organizowanie wydarzeń o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym, masowym, dostępnych dla wszystkich chętnych. Przybierają one 

często charakter festynów, zbliżających do siebie ludzi, dających szansę na budowanie relacji 

sąsiedzkich. 

 

Klub Sportowy, będąc również organizacją pozarządową, dokłada starań, aby dbać                         

o infrastrukturę dzielnicy. Pozyskał środki na budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych, 

angażuje się w budżet obywatelski. Pozostaje w partnerstwie z Radą Dzielnicy Osowa, innymi 

organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami, szczególnie edukacyjnymi. 

 

Należy dodać, że rok 2022 to jubileusz 70-lecia OLIMPII Osowa, który stanowi sposobność   

do zwrócenia uwagi na znaczenie Klubu, przypomnienia jego dawnych działań i wskazania 

obecnych oraz utrwalenia jego nazwy w przestrzeni dzielnicy. 

 

Mając na uwadze powyższe, Rada Dzielnicy Osowa pragnie podkreślić znaczenie Klubu 

Sportowego OLIMPIA Osowa dla lokalnej społeczności i dlatego wnosi o nadanie nazwy 

Rondo OLIMPII Osowa. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 
 

 

 


