UCHWAŁA NR
/
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. l ustawy z dnia I kwietnia 2016r. o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744), w związku z Uchwałą
NR XLIX/272/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zasad stosowanych
przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom
wewnętrznym na terenie Gminy Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2014r. poz. 2873)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§l
Ulicy Sławińskiego położonej w Lubartowie: w obrębie 4 - Zagrody Lubartowskie,
obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 395 i 431/31 oraz
w obrębie 5 - Nadrzeczna, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym:
69, oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, nadaje się nazwę Bolesława Mucharskiego.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Mikołaj Tomasiak

UZASADNIENIE
Nazwa ulicy Sławińskiego została nadana po II wojme. Była to ulica wymagająca
urządzenia.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia l kwietnia 20 16r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U. z 2016r. poz. 744) nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym
dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się
także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Zmiana nazwy ulicy
ma na celu wyeliminowanie patronów związanych z systemem komunistycznym.
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, na podstawie art. l wyżej powołanej ustawy nazwa ulicy Sławińskiego jest do
zmiany.
Ulica, której nazwa proponowana jest do zmiany położona jest na działkach
geodezyjnych: nr 395 i nr 431/31 w obrębie 4-Zagrody Lubartowskie oraz nr 69 w obrębie 5Nadrzeczna, które stanowią własność Gminy Miasto Lubartów. Aktualnie przy ul. Sławińskiego
zameldowanych jest 248 osób.
Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy wystąpił Klub Radnych Wspólny Lubartów
proponując upamiętnienie Bolesława Mucharskiego
poprzez nadanie jego imieniem
dotychczasowej ulicy Sławińskiego.
Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku wnioskodawców, Bolesław Mucharski
ps. "Lekarz" urodził się 10 maja 1914r. w rodzinie Władysława i Antoniny z Tyborowskich. Po
ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Łomży został nauczycielem w szkołach na terenie
powiatu łomżyńskiego, gdzie znakomicie zajął się wychowaniem młodzieży, kształtując jej
charaktery, wlewając w młode serca i umysły wiedzę opartą na wartościach najwyższych - Bóg,
Honor, Ojczyzna.
Po wybuchu II wojny światowej krótko przebywał w Warszawie, gdzie wstąpił do Służby
Zwycięstwu Polski (SZP) i został zaprzysiężony, przyjmując pseudonim "Lekarz". W 1940 roku
przybył wraz z braćmi do Lubartowa. W hali targowej otworzyli oni sklep będący jednocześnie
źródłem utrzymania i konspiracyjnym punktem kontaktowym. Mucharski nawiązał współpracę z
członkami Związku Odwetu Alfonsa Faściszewskiego "Konara" z terenu powiatu puławskiego.
W krótkim czasie został członkiem Komendy Obwodu Związku Walki Zbrojnej, a w 1942r.
stworzył Oddział Dyspozycyjny Związku Odwetu w Lubartowie. W 1943r. został dowódcą
Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej, w krótkim czasie powiększając stan liczebny oddziału.
W domu Mucharskich przy ul. Krzywe Koło zorganizowano magazyn broni, odbywały się też
szkolenia wojskowe. Wiosną 1944r. oddział został przekształcony w OP IV Plutonu 8 Pułku

Piechoty Legionów AK. Żołnierze "Lekarza" podejmowali działalność wywiadowczą,
sabotażową i zbrojną na terenie powiatu lubartowskiego, wzięli też udział w Akcji "Burza" i
wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej miasta Lubartowa i najbliższych miejscowości w lipcu
1944r.
Sytuacja polityczna i militarna, w tym narastające zagrożenie wolności nadciągające od wschodu
za przyczyną Armii Czerwonej i polskich komunistów skłoniły Bolesława Mucharskiego do
podjęcia decyzji o rozformowaniu oddziału. Sam też ukrywał się przed aresztowaniem, na krótko
zatrzymując się u sióstr w klasztorze w Jadwinowie. Tam przygotowuje się do zmiany nazwiska i
wyjazdu do Lublina.
W Lublinie już pod zmienionym nazwiskiem Antoni Lipiński nawiązał kontakty z dowódcami
oddziałów AK. Mimo doświadczeń z konspiracji i zmiany nazwiska, 22 grudnia 1944r. został
aresztowany przez kontrwywiad Armii Czerwonej i osadzony w areszcie śledczym NKWD w
Lublinie, a po wstępnym śledztwie przewieziony na Zamek Lubelski. Podczas przesłuchań i
procesu, który odbył się przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Lublinie, Mucharski wraz z 10
innymi żołnierzami AK zostali niesłusznie skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano 12
kwietnia 1945r. na Zamku Lubelskim. Ciała rozstrzelonych wywieziono nocą na cmentarz przy
ul. Unickiej i pogrzebano w różnych jego miejscach starannie zacierając ślady. Po wielu latach 9 maja 1990r. Sąd Najwyższy w Warszawie ogłosił wyrok uniewinniający skazanych bohaterów,
wszyscy - także por. Bolesław Mucharski - zostali zrehabilitowani.
Proponowana nazwa została pozytywnie zaopiniowana
Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów.

przez Komisję Planowania

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma
wpływu na ważność dokumentów zawierającą nazwę dotychczasową.
Koszty wynikające ze zmiany nazwy: Gminę będą obciążały koszty związane z wymianą
tablic z nazwami ulic, a właścicieli nieruchomości koszty związane z wymianą tabliczek
numeracji porządkowej budynku.
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