
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie nadania nazwy terenowi zielonemu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, z późń. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Terenowi zielonemu, położonemu w Namysłowie, na działce gminnej nr 1050, u zbiegu ulic 
Stanisława Dubois i Placu Wolności, nadaje się nazwę „Park im. Władysława Bartoszewskiego”.

§ 2. Usytuowanie parku określa mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2017 r.

Położenie Parku im. Władysława Bartoszewskiego
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Uzasadnienie

Na wniosek Burmistrza Namysłowa proponuje się nazwać terenowi zielonemu znajdującemu się przy
zbiegu ulic Stanisława Dubois i Placu Wolności, położonemu na nieruchomości gminnej oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1050 „Park im. Władysława Bartoszewskiego”.

Profesor Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie. Był działaczem
społecznym, historykiem, dziennikarzem, więźniem Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, działaczem
Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnikiem powstania warszawskiego, dwukrotnie ministrem spraw
zagranicznych, kawalerem Orderu Orła Białego, Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. Pełnił funkcję
sekretarza stanu i pełnomocnika premiera do spraw dialogu międzynarodowego w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Profesor Bartoszewski przez lata był aktywnym uczestnikiem wydarzeń na scenie
politycznej, społecznej, kulturalnej. Znany był z ciętego języka i ostrych sądów, dlatego też spotykał się
z krytyką, ale nawet jego adwersarze przyznawali, że był postacią wyróżniającą się w polskim życiu
publicznym. Bartoszewski był też jedną z osób dających świadectwo, jako uczestnik i jako historyk
powstania Warszawskiego. Przez wiele lat brał udział w uroczystościach upamiętniających powstańczy
zryw. Był autorem ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek, laureatem wielu nagród, odznaczeń
i wyróżnień.

Profesor Władysław Bartoszewski był postacią barwną i nietuzinkową. W wielu opowieściach
powtarzają się zachwyty nad jego witalnością i energią, optymizmem, encyklopedyczną pamięcią,
doświadczeniem. Z całą pewnością zasługuje na upamiętnienie również w naszym mieście.

Projektodawca: Burmistrz

BC/TK
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