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Poz. 2517
UCHWAŁA NR XXIX/177/2017
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Słońsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1875), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy 3-go Lutego w Słońsku, upamiętniającej „wyzwolenie” Słońska
w roku 1945, na nazwę ulicy 3-go Lutego, upamiętniającą Bitwę pod Węgrowem stoczoną podczas Powstania
Styczniowego w 1863r.
§ 2. Położenie i przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/177/2017
Rady Gminy Słońsk
z dnia 29 listopada 2017 r.
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UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (t.j. Dz. U
z 2016 r., poz. 744 z późn. zm. ), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub
dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Słońsk podjęła decyzję o zmianie nazwy ulicy
3-go Lutego w Słońsku, prawdopodobnie upamiętniającej wyzwolenie Słońska w roku 1945, na nazwę ulicy
3-go Lutego upamiętniającą Bitwę pod Węgrowem stoczoną podczas największego polskiego powstania
narodowego, jakim było Powstanie Styczniowe w 1863r.
Bitwa pod Węgrowem była jedną z największych podczas Powstania Styczniowego. Władysław Jabłonowski
ps. Genueńczyk i Jan Matliński ps. Janko Sokół zebrali w mieście ok. 3 tysięcy powstańców. Rzesza około
1000 kosynierów, dowodzonych przez Władysława Jabłonowskiego, przeprowadziła śmiały atak na rosyjskie
armaty. Wiadomość o zwycięstwie Polaków szybko poszła w świat. Francuski poeta August Barbier w wierszu
Atak pod Węgrowem, a także Cyprian Kamil Norwid w wierszu Vanitas porównali atak polskich kosynierów
na rosyjskie armaty do heroicznych walk starożytnych Spartan pod Termopilami.
Bez wątpienia więc wydarzenia Powstania Styczniowego stanowią piękną kartę w historii Polski, którą warto
i należy we właściwy sposób upamiętniać.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej własności Rady Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest w pełni
uzasadnione.

