
UCHWAŁA NR XL/ 198/2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa  Hallera” w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r., 
poz.446,  ze zm.)1)  w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 
z 2016r., poz.744)   uchwala się co następuje:

§ 1. 1.  Zmienia się nazwę ulicy położonej w Gniewkowie, będącej drogą gminną oznaczoną nr 151135C, z 
„21 Stycznia” na „generała Józefa Hallera”. 

2. Szczegółowe położenie i oznaczenie drogi, o której mowa w ust.1 zawiera mapa   stanowiąca załącznik 
do  niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948,Dz.U.z 2017r. poz.730 ,935
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Załącznik do Uchwały Nr XL/ 198/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 czerwca 2017 r.
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UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 1 czerwca 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, samorządy zostały zobligowane do
zmiany nazw ulic odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
Na terenie miasta Gniewkowo znajduje się ulica 21 Stycznia, której nazwa związana jest z wyzwoleniem
Gniewkowa w 1945 roku przez wojska radzieckie. W związku z tym proponuje się zmianę nazwy ulicy 21
Stycznia na ulicę generała Józefa Hallera.
Józef Haller (1873-1960) był generałem broni Wojska Polskiego, Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich,
legionistą , działaczem politycznym i społecznym. Wielki wpływ na osobowość młodego Hallera wywarła
atmosfera patriotyzmu i głębokiej religijności rodzinnego domu. Wartości, które ukształtowały i określiły
całą jego późniejszą działalność.
Był absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, a po jej ukończeniu podjął służbę w armii
austriackiej. Po wybuchu I wojny światowej sformował tzw. Legion Wschodni, a w 1916 roku został
dowódcą II Brygady Legionów Polskich, na której czele walczył pod Rarańczą. Połączył się wtedy z
jednostkami II Korpusu Polskiego na Ukrainie, obejmując dowództwo i otrzymując jednocześnie stopień
generała. Po przegranej bitwie z Niemcami pod Kaniowem wyjechał do Francji, gdzie stanął na czele
utworzonej tam Armii Polskiej zwanej Błękitną Armią od koloru mundurów żołnierzy a jego twórcę
błękitnym generałem.
Po powrocie do Polski powierzono mu honorowe zadanie zaślubin Polski z Bałtykiem i przejęcia Pomorza.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej został dowódcą armii ochotniczej, a następnie inspektorem
generalnym armii, członkiem Komitetu Obrony Państwa oraz ścisłej Rady Wojennej. W latach 1940-1943
był ministrem oświaty w rządzie londyńskim. Po II wojnie światowej aktywnie uczestniczył w
emigracyjnym życiu politycznym, będąc od roku 1948 członkiem zarządu Stronnictwa Pracy. Nigdy nie
wrócił do kraju. Zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie. W 1993 roku jego szczątki powróciły do kraju i
zostały złożone w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki w Krakowie.
W listopadzie 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2017 –Rokiem Generała Józefa Hallera.
Koszty związane ze zmianą nazwy ulicy poniesie Gmina.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:
I.Meyer
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