Uchwała Nr LII / 303 / 2018
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie: zmiany dotychczasowych nazw ulic położonych na terenie miasta Prabuty.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:
§1
Zmienia się dotychczasowe nazwy następujących ulic, będących drogami gminnymi, położonymi
na terenie miasta Prabuty:
1) ulica „Barczewskiego” na ulicę „Księdza Walentego Barczewskiego”, zgodnie z
załącznikiem nr 1,

2) ulica „Chodkiewicza” na ulicę „Jana Karola Chodkiewicza”, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) ulica „Chopina” na ulicę „Fryderyka Chopina”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) ulica „Czarnieckiego” na ulicę „Stefana Czarnieckiego”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5) ulica „Daszyńskiego” na ulicę „Ignacego Daszyńskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6) ulica „Jagiełły” na ulicę „Władysława Jagiełły”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
7) ulica „Kopernika” na ulicę „Mikołaja Kopernika”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
8) ulica „Kraszewskiego” na ulicę „Józefa Ignacego Kraszewskiego”, zgodnie z załącznikiem nr
8,

9)
10)
11)
12)

ulica „Mickiewicza” na ulicę „Adama Mickiewicza”, zgodnie z załącznikiem nr 9,
ulica „Orzeszkowej” na ulicę „Elizy Orzeszkowej”, zgodnie z załącznikiem nr 10,
ulica „Plac Kościuszki” na „Plac Tadeusza Kościuszki”, zgodnie z załącznikiem nr 11,
ulica „Reja” na ulicę „Mikołaja Reja”, zgodnie z załącznikiem nr 12,
13) ulica „Reymonta” na ulicę „Władysława Stanisława Reymonta”, zgodnie z załącznikiem nr
13,

14) ulica „Sikorskiego” na ulicę „gen. Władysława Sikorskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 14,
15) ulica „Sucharskiego” na ulicę „mjr Henryka Sucharskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 15,
16) ulica „Wyszyńskiego” na ulicę „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, zgodnie z załącznikiem
nr 16,

17) ulica „Żeromskiego” na ulicę „Stefana Żeromskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz

Uzasadnienie
Przedłożony do akceptacji Radzie Miasta i Gminy Prabuty projekt uchwały w sprawie
zmiany dotychczasowych nazw ulic położonych na terenie miasta Prabuty przygotowany został w
celu ujednolicenia nazw ulic, jej pisowni na terenie miasta Prabuty wynikający z rozbieżności w
brzmieniu nazwy, jakie występują w różnych zbiorach danych (m.in. pomiędzy systemem
ewidencji ludności, Ogólnopolskim Rejestrem PESEL, funkcjonującymi w przestrzeni miejskiej
tablicami informacyjnymi z nazwą ulicy, krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego
kraju TERYT oraz operatorem ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo
Powiatowe w Kwidzynie).
Po podjęciu niniejszej uchwały sprostowaniu ulegną nazwy kilkudziesięciu ulic. Będą to drobne
korekty nazw, sprowadzające się do zmiany pisowni, niepowodujące zmiany samej nazwy ulicy.
Niniejsza uchwała ma jedynie charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie
adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powoduje wymiany dokumentów.
Ujednolicenie pisowni nazw polega na sprostowaniu nazw poprzez uzupełnienie imionami
patronów, ujednolicenie stosowanych skrótów i dostosowanie pisowni do zasad poprawności
językowej. Ze względu na fakt, że w większości przypadków nazwy ulic położonych na terenie
miasta Prabuty, których patronami są określone osoby, zawierają tylko nazwisko, właściwym jest
dostosowanie nazw poprzez dodanie imienia do nazwiska, a w niektórych przypadkach również
dodanie słowa „plac” czy stopnia wojskowego. Taka sytuacja dotyczy następujących ulic:
1.

ulica „Barczewskiego” zmienia nazwę na ulicę „Księdza Walentego Barczewskiego”
(1856-1928) – księdza katolickiego, działacza narodowego, etnografa, pisarza, redaktora,
historyka żyjącego na przełomie XIX/XX w., który poświęcił życie na walkę o polskość
Warmii, upowszechniał wiedzę o niej, jej kulturze i obyczajach. Pisał książki o tematyce
religijnej, historycznej i etnograficznej, zakładał biblioteki ludowe, posiadał również swoją
prywatną bibliotekę, w której znajdowały się druki polskie z Warmii. Zabiegał o powszechne
wprowadzenie języka polskiego w kościołach i szkołach, zasłynął głoszeniem kazań w tym
języku. Wprowadził katechizację dzieci po polsku przed pierwszą komunią. Aktywnie
udzielał się w Towarzystwie Czytelni Ludowych, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Polonia Restituta. Zmarł 28 maja 1928 r. w Brąswałdzie pod Olsztynem. W uznaniu zasług
wybitnego kapłana, po II wojnie światowej warmińskie miasto Wartembork, na cześć
brąswałdzkiego proboszcza nazwano Barczewem.

2.

ulica „Chodkiewicza” zmienia nazwę na ulicę „Jana Karola Chodkiewicza” (1560-1621) –
jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych początku XVII w., wielkiego hetmana
litewskiego, znakomitego stratega zaliczanego do praktyków sztuki wojskowej swoich
czasów. Do historii wojskowości przeszły jego zwycięskie bitwy i kampanie wojenne.
Szczególne miejsce w jego życiu miała kampania inflancka, w której wielokrotnie zwyciężał
liczniejszą armię szwedzką w wielu bitwach. Brał udział w wyprawach na Smoleńsk (1611) i
Moskwę (1617-1618), które doprowadziły do przyłączenia do Rzeczpospolitej ziem:
smoleńskiej, czernichowskiej i siewierskiej. Zmarł w trakcie obrony Chocimia przed
Turkami.

3.

ulica „Chopina” zmienia nazwę na ulicę „Fryderyka Chopina” (1810-1849) – polskiego
kompozytora i słynnego pianistę, uważanego za jednego z najwybitniejszych kompozytorów
romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii,
często nazywanego poetą fortepianu.

4.

ulica „Czarnieckiego” zmienia nazwę na ulicę „Stefana Czarnieckiego” - (1599-1665)
polskiego dowódcy wojskowego, hetmana polnego koronnego, bohatera wojen ze Szwedami i

Kozakami. W dziejach Polski zapisał się jako nieugięty patriota oraz wzór niezłomnego
żołnierza. Jego imię do dziś sławi polski hymn „Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim
zaborze, dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze (...)”.
5.

ulica „Daszyńskiego” zmienia nazwę na ulicę „Ignacego Daszyńskiego”(1866-1936) –
polityka, pisarza politycznego i publicystę, działacza socjalistycznego i niepodległościowego,
współzałożyciela Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, premiera Tymczasowego Rządu
Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej (1918), wieloletniego posła, marszałka sejmu (1928–
1930). Obok Józefa Piłsudskiego był jednym z najwybitniejszych polityków lewicy
niepodległościowej II Rzeczypospolitej.

6.

ulica Jagiełły” zmienia nazwę na ulicę „Władysława Jagiełły”(1362 lub 1352 – 1434) wielkiego księcia litewskiego i króla Polski, a także założyciela dynastii Jagiellonów, którzy
panowali w Rzeczpospolitej przez prawie 200 lat. Na mocy układu w Krewie (1385)
zawartego z panami polskimi, w 1386 r. Jagiełło przyjął chrzest i imię Władysław, poślubił
królową Jadwigę i potwierdziwszy wszystkie przywileje szlacheckie został królem Polski.
W latach 1386–87 zainicjował chrzest Litwy i rozpoczął jej chrystianizację. Wyniesiony na
tron 4 marca 1386 roku. Po śmierci Jadwigi żenił się jeszcze trzykrotnie. Do jego
największych zasług zalicza się zwycięską wojnę z Krzyżakami, wraz z decydującą bitwą pod
Grunwaldem w 1410r., która zburzyła mit niepokonanych rycerzy zakonnych. Był najdłużej
panującym Królem Polski.

7.

ulica „Kopernika” zmienia nazwę na ulicę „Mikołaja Kopernika” (1473-1543) - polskiego
astronoma, matematyka, ekonomisty, stratega, lekarza, astrologa, kanonika warmińskiego i
duchownego katolickiego. Znany jest głównie jako twórca teorii heliocentrycznej, która dała
początek współczesnym poglądom na budowę świata.

8.

ulica „Kraszewskiego” zmienia nazwę na ulicę „Józefa Ignacego Kraszewskiego” (18121887) - polskiego powieściopisarza, publicysty, wydawcy, historyka, działacza społecznego i
politycznego, malarza, autora z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii
literatury.

9.

ulica „Mickiewicza” zmienia nazwę na ulicę „Adama Mickiewicza” (1798-1855) polskiego poety, działacza politycznego, publicysty, tłumacza, filozofa, działacza religijnego,
mistyka, nauczyciela akademickiego, organizatora i dowódcę wojskowego. Uważany jest za
największego poetę polskiego romantyzmu.

10. ulica „Orzeszkowej” zmienia nazwę na ulicę „Elizy Orzeszkowej” (1841-1910) - polskiej
pisarki, publicystki, jednej z najwybitniejszych polskich powieściopisarek epoki
pozytywizmu. Za swoją twórczość otrzymała szereg wyróżnień, kandydowała do nagrody
Nobla, cieszyła się wielkim szacunkiem społecznym.
11. ulica „Plac Kościuszki” zmienia nazwę na „Plac Tadeusza Kościuszki” (1476-1817) inżyniera wojskowego, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji
kościuszkowskiej, generała wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów, generała majora
komenderującego w Dywizji Wielkopolskiej, generała brygady Armii Kontynentalnej w
czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, fortyfikatora.
Tadeusz Kościuszko, tak za życia jak i po śmierci, był bliski wszystkim Polakom. Jego postać
nie wzbudzała kontrowersji, nie dzieliła narodu, ale go jednoczyła. Darzony był szacunkiem
we wszystkich warstwach i środowiskach społecznych. Kolejne rocznice kościuszkowskie
upamiętniane były w XIX i XX w. przez partie konserwatywne, niepodległościowe, ludowe,
lewicowe, robotnicze, a także Kościół. W czasach zaborów, w sanacyjnej II RP czy w

rządzonej przez komunistów PRL, Kościuszko niezmiennie był postrzegany jako symbol
wolności, niezłomny bojownik o niepodległość Polski.
12. ulica „Reja” zmienia nazwę na ulicę „Mikołaja Reja” (1505-1569) - polskiego poety i
prozaika renesansowego, tłumacza a także polityka i teologa ewangelickiego, wójta
urzędowskiego, posła na Sejm I Rzeczypospolitej. Był jednym z pierwszym poetów
piszących w języku polskim.
13. ulica „Reymonta” zmienia nazwę na ulicę „Władysława Stanisława Reymonta” (18671925) – polskiego pisarza, prozaika i nowelisty, jednego z głównych przedstawicieli realizmu
z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za czterotomową „epopeję chłopską” – „Chłopi”.
14. ulica „Sikorskiego” zmienia nazwę na ulicę „gen. Władysława Sikorskiego” (1881-1943) –
polskiego wojskowego i polityka, generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Wodza
Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu RP na Uchodźctwie podczas II wojny światowej.
Gen. Sikorski zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru, której
okoliczności do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. Po uroczystym pogrzebie w Londynie,
pochowany został na cmentarzu polskich lotników w Newark koło Nottingham. 17 września
1993 r. jego prochy spoczęły w krypcie św. Leonarda w podziemiach katedry na Wawelu.
Władysław Sikorski odznaczony był m.in.: orderem Virtuti Militari kl. II i V, Polonia
Restituta kl. I i III, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz
pośmiertnie Orderem Orła Białego.
15. ulica „Sucharskiego” zmienia nazwę na ulicę „mjr Henryka Sucharskiego” (1898-1946) –
majora piechoty Wojska Polskiego, komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na
Westerplatte w kampanii wrześniowej 1939r. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1946r. W 1971 roku
ekshumowano jego szczątki i przewieziono do Polski, urnę z jego prochami uroczyście
pochowano na Westerplatte.
16. ulica „Wyszyńskiego” zmienia nazwę na ulicę „Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (1901-

1981) – polskiego duchownego rzymskokatolickiego, biskupa diecezjalnego lubelskiego w
latach 1946-1948, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa
Polski w latach 1948–1981, a od 1953r. kardynała prezbitera. Zwany Prymasem Tysiąclecia,
Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła
Białego.
17. ulica „Żeromskiego” zmienia nazwę na ulicę „Stefana Żeromskiego” (1864-1925) –
polskiego prozaika, publicysty, dramaturga, powieściopisarza, nowelisty, uznawanego za
najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX wieku, działacza społecznego, wizjonera i
współpracownika polskiej elity politycznej. Jego twórczość stanowiła istotny głos w
sprawach społecznych, obyczajowych i politycznych – prowokowała dyskusje, wzbudzała
kontrowersje, inspirowała. Zmarł w 1925r., a jego twórczość pozostała popularna długo po
jego odejściu – między innymi dzięki wielu kinowym ekranizacjom.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Gminy
należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic. Dlatego też podjęcie
niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. W zbiorach archiwalnych nie zachowały się uchwały
nadające nazwy powyższych ulic, dlatego też zmiana nazw następuje jedną uchwałą.

