
 

 
 
 

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 
Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 26 października 2009r. 

 

w sprawie: nadania nazwy ulicom połoŜonym w mieście Rydzyna. 
 
 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) 
 
RADA MIEJSKA RYDZYNY uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
W zatwierdzonym podziale geodezyjnym terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Rydzynie nadaje się nazwy 
następującym ulicom: 
 

• Ulica  Józefa CHEŁMOŃSKIEGO, 

• Ulica  Aleksandra GIERYMSKIEGO, 

• Ulica  Artura GROTTGERA, 

• Ulica  Stanisława Ignacego WITKIEWICZA, 
 
 

§ 2. 
 
PołoŜenie ulicy określa mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                                       
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

 do Uchwały Nr XXXIX/277/2009 
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009r. 

 
 Na przedstawionym załączniku graficznym do niniejszej uchwały, który 
stanowi geodezyjna mapka ewidencyjna pokazano połoŜenie ulic, które są drogami 
dojazdowymi do wydzielonych na podstawie prawomocnej decyzji nr 7430/6/09 
z dnia 01.07.2009r. działek budowlanych.  
 
 Na proponowane nazewnictwo ulic, zgodnie z ustawą o drogach publicznych  
uzyskano zgodę właścicieli działek. 
 
Ulica Józefa CHEŁMOŃSKIEGO 
 
Józef Marian Chełmoński – herbu Prawdzic urodzony 7 listopada 1849r. w Boczkach 
– zmarł 6 kwietnia 1914r. w Kukluwce Zarzecznej. 
Czołowy Polski malarz, reprezentant realizmu. Malował sceny rodzajowe ukazując  
z duŜym autentyzmem Ŝycie wsi polskiej i ukraińskiej, oraz sceny myśliwskie. Był 
doskonałym malarzem koni, sławę przyniosły mu rozpędzone Czwórki i Trójki. Autor 
takich obrazów jak „śurawie”, „Czwórka”, „Trójka”, „Babie lato”, „Orka”, 
„Bociany”, czy „KrzyŜ w zadymce”.   
 
Ulica  Aleksandra GIERYMSKIEGO  
 
Aleksander Gierymski a właściwie Ignacy Aleksander Gierymski – urodzony  
30 stycznia 1850r. w Warszawie - zmarł między 6-8 marca 1901r. w Rzymie. Polski 
malarz tworzący w XIX wieku. Jego obrazy mają tematykę zaczerpniętą z Ŝycia 
biedoty Warszawskiego Powiśla i Starówki. Obrazy Gierymskiego tworzone w okresie 
warszawskim – „Pomarańczarka”, „Brama na Starym Mieście”, „Przystań Solcu”, 
„ Trąbki”, „Piaskarze” przyniosły mu duŜą sławę nie tylko w kraju, lecz znalazły 
uznanie we Włoszech, Niemczech oraz Francji. 
 
Ulica Artura GROTTGERA 
 
Artur Grottger – urodził się 11 listopada 1837r. w Otynowicach, zmarł 13 grudnia 
1867r. w Amelie-les-Bains-Pallda we Francji. 
Polski malarz, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarskie polskim, 
ilustrator, rysownik, znany z cykl „kartonów” o Powstaniu Styczniowym. Nigdy nie 
widział powstania styczniowego, a stworzył z wyobraźni wstrząsające rysunki: 
„Polonia” (1863) i „Lithuania” (1864-1866). 
WaŜniejsze dzieła: „Powitanie powstańca”, „Warszawa I i II” „Polonia”, 
„Lithuania”, „Ucieczka Henryka Walezego z Polski”. 
 
Ulica Stanisława Ignacego WITKIEWICZA 
 
Stanisław Ignacy Witkiewicz ps. „ Witkacy” - urodzony 24 lutego 1885r.  
w Warszawie, zmarł 18 września 1938r w Jeziorach w województwie Poleskim. 
Polski malarz, pisarz fotografik dramaturg i filozof. Ignacy Witkiewicz był synem 
malarza, pisarza i architekta Stanisława Witkiewicza. Autor licznych dzieł 
malarskich i graficznych, utworów teatralnych, obrazów, fotografii oraz powieści, 
zmarł śmiercią tragiczną na początku II wojny światowej. 
 
Proponowane nazwy ulic są kontynuacją nazewnictwa ulic znajdujących się na 
osiedlu „Młyńska Góra” i „RYDZYNA 2000” w Rydzynie. 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


