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W związku z prowadzonymi pracami, w zakresie wprowadzenia nazewnictwa ulic we 

Wrząsowicach, Stowarzyszenie zwraca się do Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z  
poparciem dla wniosków mieszkańców złożonych na Państwa ręce. 
Mamy na myśli dwie inicjatywy dotyczące nazewnictwa głównej ulicy Wrząsowic i 
wprowadzenia dodatkowej nazwy dla ulicy prywatnej. 
 

W przypadku pierwszej inicjatywy, mamy do czynienia ze szlachetną akcją młodych 
mieszkańców ulicy oznaczonej roboczym numerem „1”. Nie szczędząc czasu, zainteresowani 
działając w zgodzie z przyjętą procedurą konsultacyjną: zgłosili propozycję, udokumentowali 
wybór nazwy i zebrali głosy poparcia mieszkańców dla nowej propozycji nazwy tej ulicy – 
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. 
Jako Stowarzyszenie mające na celu zachowanie dziedzictwa i historii popieramy samą 
inicjatywę, jak i pomysł na nazwę dla tej ulicy. W naszych propozycjach, podobnie jak w 
przedstawionym przez Radę Sołecką z Wrząsowic zestawieniu, ulica ta miała nosić nazwę 
Wrzosowa. Przez znaczącą większość mieszkańców tej ulicy propozycja ta została przyjęta 
jako zbyt małostkowa, dla głównej ulicy, prowadzącej przez połowę wsi. Fakt ten w 
połączeniu z zaproponowaną nazwą jest dla nas dowodem na odpowiedzialność 
mieszkańców i poważne ich podejście do kwestii ładu przestrzennego we Wrząsowicach. 
Jesteśmy zbudowani taką postawą i jednocześnie przyznajemy się do braku odwagi z naszej 
strony – jako Stowarzyszenie nie proponowaliśmy nazwisk dla nazwania ulic w obawie o brak 
poparcia ze strony mieszkańców. Ci jednak udowodnili, że są gotowi na takie uhonorowanie 
zasłużonych dla Polski postaci. 
Sam patron dla tej ulicy – rotmistrz Pilecki jest osobą jak najbardziej odpowiednią dla 
uhonorowania Go przez Wrząsowice. 
Mieszkańcom tej ulicy gratulujemy pomysłu, przeprowadzenia procedury zmiany 
zaproponowanej nazwy, a do Rady Miejskiej wnioskujemy o poparcie dla tej obywatelskiej 
inicjatywy. 
 
 Druga inicjatywa, popierana przez Stowarzyszenie, dotyczy wprowadzenia 
dodatkowej ulicy na prywatnej drodze wewnętrznej. Wniosek zgłoszony przez właścicieli i 
mieszkańców tej ulicy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, wpłynął do Państwa i 
wnioskujemy o jego poparcie. 
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Jest to pierwszy, jak wynika z naszej wiedzy, wniosek od prywatnych właścicieli dotyczący 
nadania nawy ulicy. Nie jest to jednak zwykła ulica, a miejsce ważne dla Wrząsowic i całej 
Gminy. Ulica ta znajduje się na terenie jedynego w Gminie zespołu dworsko-parkowego i 
spełnia wszystkie warunki drogi wewnętrznej. Dodatkowo pozwala na pozostawienie dla 
budynku samego Dworu numeru nieruchomości „1”. 
Stowarzyszenie występowało już z inną inicjatywą, dotyczącą możliwości zachowania tego 
numeru dla Dworu, jednak w związku z brakiem odpowiedzi - popieramy wspomniany 
wniosek mieszkańców tej drogi o wprowadzenie  ���� ��	
�
Jak już wspomnieliśmy, jest to jedyny w Gminie, zachowany Dwór i jemu jest jak najbardziej 
przynależna nazwa samej ulicy i numer „1”. Jest to ważny element dziedzictwa historycznego 
Wrząsowic warty zachowania w tej formie, w pełni zgodnej i zalecanej przez Rozporządzenie 
w sprawie EMUiA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 
  


