UCHWALA NR
/
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy H. Sawickiej 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. 1 ustawy z dnia l 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. LubeJ. z 2014r. poz. 2873)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Ulicy H. Sawickiej położonej w Lubartowie: w obrębie 4 - Zagrody Lubartowskie,
obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym: 498 oraz w obrębie 7Śródmieście, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 204/1 i 208,
oznaczonej kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, nadaje się nazwę ks. Walentego Ligaja.
§2
Uchyla się § l dział I ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/79/68 Miejskiej Rady Narodowej
w Lubartowie z dnia 18 listopada 1968r. w sprawie nadania nazw ulicom i zmiany
nazwy ulicy granicach administracyjnych m. Lubartowa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4
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 H. Sawickiej została nadana Uchwałą Nr. XXXVI/79/68 Miejskiej Rady
Narodowej w Lubartowie z dnia 18 listopada 1968r w sprawie nadania nazw ulicom i zmiany
nazwy ulicy granicach administracyjnych m. Lubartowa.
Zgodnie z art. l 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 nazwy 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 Parnięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, na podstawie art. l wyżej powołanej ustawy nazwa ulicy H.Sawickiej jest do zmiany.
Ulica, której nazwa proponowana jest do zmiany położona jest na działkach
geodezyjnych: nr 498 w obrębie 4-Zagrody Lubartowskie oraz nr 204/1 i nr 208 w obrębie 7Śródmieście, które stanowią własność Gminy Miasto Lubartów. Aktualnie przy ul. H. Sawickiej
zameldowanych jest 69 osób.
Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka św. Anny
w Lubartowie oraz poparty wnioskiem przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, proponując
upamiętnienie ks. Walentego Ligaja poprzez nadanie jego imieniem dotychczasowej ulicy
H. Sawickiej.
W uzasadnieniu wnioskodawca przedstawia życie i zasługi ks. Ligaja:
Ks. Ligaj związał się ze wspólnotą naszego Miasta już w okresie szkolnym. Uczęszczał i
ukończył lubartowskie gimnazjum. Jako kapłan - 70 lat temu w roku 1947 - otrzymał nominację
na duchowego przewodnika ponad 14-tysięcznej lubartowskiej wspólnoty i gorliwie pracował
wśród tutejszej ludności. Czas okupacji przypłacił aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu
hitlerowskim w Izbicy oraz na Zamku Lubelskim. Nieżyjącemu już ks. Zbigniewowi
Starnawskiemu ks. Ligaj opowiadał o biciu i psychicznym znęcaniu hitlerowców w izbickim i
lubelskim areszcie.
Po wojnie ksiądz Ligaj był szykanowany przez władze komunistyczne, a mimo to zachował
ducha patriotyzmu i polskości. Był wielokrotnie wzywany do Urzędu ds. Wyznań na
przesłuchania, gdzie go psychicznie nękano, zastraszano i szantażowano. Utrudniano mu pracę
duszpasterską na różne sposoby np.: nie wydawano pozwoleń na różne uroczystości, nakładano
kary pieniężne za procesje, poświęcenia pól itp. W latach 50-tych XX wieku zagrabiono ziemie
należące do parafii, a 10 lat później usunięto katechezę ze szkół. Inwigilowano punkty

katechetyczne.

Ks. Ligaj, tak jak wielu innych, poniósł także konsekwencje

organizowania

uroczystości milenijnych.
Ks. Walenty Ligaj trwał przy wyznawanych wartościach, katechizował w prywatnych punktach,
wspierał duchowo oraz materialnie tych, którzy byli niewygodni dla ówczesnej władzy. Taka
postawa nie podobała się władzy komunistycznej, która tym samym jeszcze bardziej utrudniała
księdzu jego posługę duszpasterską.
Po latach wyrazem szacunku i wdzięczności dla niezłomnego kapłana było uhonorowanie przez
Władze Kościelne 30 listopada 1976r. podniesieniem ks. kanonika Walentego Ligaja do godności
Infułata mianując go Dziekanem Kapituły Zamojskiej.
Ostatnim wyróżnieniem, jakie spotkało tu na ziemi ks. Ligaja, było wręczenie w imieniu całego
duchowieństwa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II makiety kościoła w Żabiej Woli na Mszy św.
Na Czubach dnia 9 czerwca 1987r.
3 maja 2013r. ks. Ligaj został upamiętniony jako zasłużony dla Miasta Lubartów wpisem do
Księgi Parnięć i Zobowiązanie.
Mieszkańcy Lubartowa i wierni dekanatu lubartowskiego darzyli kapłana ogromnym szacunkiem
i zaufaniem. Jego dobroć, pracowitość, ogromny takt, serdeczność, życzliwość, wrażliwość na
ludzkie potrzeby i bezinteresowność pozostały we wdzięcznej ich pamięci, czego dają
świadectwo starsi ludzie, którzy go pamiętają.
Dziś kiedy ludzie poszukują autorytetów, ks. Ligaj jawi się jako wzór do naśladowania dla
każdego, kto chce być dziś dobrym człowiekiem, Patriotą i Polakiem szanującym zasady
przekazane przez minione pokolenie.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy me 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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