
UCHWAŁA NR    XXI/261/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia  31 marca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§  1.  1.  Nadaje  się  wydzielonej  drodze  lokalnej  łączącej  istniejącą  ul.  Romańską
z istniejącą  ul.  Gen.  Józefa Hallera,  nazwę  ul.  Gen.  Stanisława Rostworowskiego,
której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
2. Nadaje się wydzielonej drodze lokalnej łączącej istniejącą ul. Celtycką z istniejącą
ul. Rodową, nazwę ul.  Egipska, której przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
             /.../
   Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR   XXI/261/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza.

W wyniku podjęcia uchwał Rady Miejskiej Kalisza Nr XLII/643/2006 z dnia 2 marca
2006  roku  w  sprawie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
Sulisławice – Kolonia Sulisławice” i Nr XIX/283/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku
w  sprawie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Celtycka  –
Słowiańska”  oraz  następujących  w  ich  wyniku  podziałów  nieruchomości  zostały
wydzielone dwie drogi  – ulice lokalne służące obsłudze istniejących i  planowanych
działek  budowlanych.  W  chwili  obecnej  właściciele  przedmiotowych  gruntów
rozpoczynają działania zmierzające do realizacji zapisów planów miejscowych poprzez
zagospodarowanie  terenu.  W  związku  z  powyższym  zachodzi  potrzeba  ustalenia
adresów dla powstających obiektów budowlanych. 

Sołtys  Sołectwa Sulisławice dla drogi  przebiegającej  na terenie  obrębu Sulisławice,
łączącej  ulicę  Romańską  z  ulicą  Gen.  Józefa Hallera  zaproponował  nadanie  nazwy
„ul. Gen. Stanisława Rostworowskiego” 
Stanisław  Rostworowski  (1888-1944)  urodził  się  w  Krakowie  w  arystokratycznej
rodzinie  malarza  Stanisława  Jakuba.  Po  ukończeniu  Gimnazjum  im.  Sobieskiego
w Krakowie studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii.
Od 1912 r. dodatkowo studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie rok
później uzyskał dyplom doktora filozofii.
We wrześniu 1914 r. trafił do Legionów Polskich, gdzie piął się szybko po szczeblach
kariery wojskowej. 
W  czasie  wojny  polsko–bolszewickiej  był  kwatermistrzem  frontu  litewsko–
białoruskiego  i  szefem Oddziału  Operacyjnego  3  Armii  w  bitwie  warszawskiej.  W
grudniu 1920 r. został oddelegowany na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję szefa sztabu
Obrony Plebiscytu i szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk III Powstania Śląskiego.
W następnych latach pełnił różne funkcje w wojsku, z początkiem 1931 r. awansował
do stopnia pułkownika dyplomowanego.
W  sierpniu  1935  r.  na  własną  prośbę  przeszedł  w  stan  spoczynku,  jednocześnie
prowadząc ożywioną działalność społeczną w wielu organizacjach rolniczych na terenie
Wielkopolski.
W dniu wybuchu II wojny światowej zgłosił się do armii. Przez pierwsze 3 dni wojny
dowodził obroną przeciwlotniczą Kalisza, następnie uczestniczył w obronie Warszawy.
Po klęsce kampanii  wrześniowej  przedostał  się  na Zachód,  skąd został  wysłany do
Rumunii, gdzie pełnił funkcję kierownika bazy przerzutowej.
Od grudnia 1939 r. organizował  ewakuację  polskich żołnierzy do Francji,  przerzuty
kurierów  z  i  do  Polski  W  styczniu  1941  r.  został  przeniesiony  na  analogiczne
stanowisko do Budapesztu.
W  maju  1942  r.  szlakiem  kurierskim  przybył  do  Warszawy,  gdzie  został  przez
Dowództwo Armii Krajowej mianowany inspektorem na Górnym Śląsku i w Krakowie,
a następnie objął dowództwo Samodzielnego Korpusu AK. Jednocześnie awansował do
stopnia generała brygady. W kwietniu 1944 r. przeniósł się do Krakowa, gdzie objął
samodzielne  kierownictwo  okręgu  krakowskiego  AK.  11  sierpnia  1944  r.  został



zatrzymany  przez  gestapo,  gdzie  tego  samego  bądź  następnego  dnia  został
zamordowany podczas przesłuchania.
Gen. Stanisław Rostworowski brał udział we wszystkich głównych wojnach I połowy
XX w. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti
Militari oraz Krzyżem Walecznych.
Z inicjatywą  nadania nazwy generała  Stanisława Rostworowskiego ulicy  w mieście
Kaliszu  dwukrotnie  (w  roku  2008  i  2011)  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza
i  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  występował  Pan  Stanisław  Jan  Rostworowski.
Nazwa ta także wpisuje się w funkcjonujące w sąsiedztwie nazwy ulic, które nawiązują
do historii Polski, polskich powstań i bohaterów walczących o niepodległość kraju.

Przewodniczący Rady Osiedla Piwonice dla drogi  na terenie Piwonic, łączącej  ulicę
Rodową z ulicą Celtycką zaproponował nadanie nazwy „ul. Egipska”  
Nazwa ta nawiązuje do historycznych nazw ulic już istniejących na terenie osiedla.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie  uchwał  w  sprawach  (…)  nazw  ulic  i  placów  będących  drogami
publicznymi  lub  nazw  dróg  wewnętrznych  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Prezydent 
        Miasta Kalisza

     /.../
Grzegorz Sapiński 






