
336 



Zaistnieliśmy w lokalnej 
społeczności. 



Konkretne działania 



Klub Gazety Polskiej w Polkowicach                     Polkowice  25.02.2013 rok 

Adres do korespondencji: 

59-100 Polkowice 

Trzebcz 28B 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Emilian Stańczyszyn 

Rada Miejska Polkowice 

Rynek 1  

59-100 Polkowice 

dotyczy : zmiany nazw ulic z Franciszka Zubrzyckiego na mjr Zygmunta Szyndzielarza   
„Łupaszko” z Hanki Sawickiej na Danutę Sędzikówne „Inke” z Walki Młodych na       ppor 
Zdzisława Badocha „Żelazny” i nadaniu nazwy „Żołnierzy Wyklętych”  dla ronda u zbiegu ulic 
Sucharskiego, Dąbrowskiego i ulicy Kolejowej.  

Wprowadzenie: 
         1939 rok Rzeczpospolita Polska w wyniku działań wojennych zostaje 
okupowana przez Niemcy i Rosje Sowiecką, posiada jednak legalny i uznawany na  
arenie międzynarodowej rząd rezydujący w Londynie, który powołuje Polskie Siły 
Zbrojne  na Zachodzie oraz podziemną Armie Krajową działającą na terenie 
okupowanej Polski. W Warszawie mianowano Delegata Rządu na Kraj w randze 
wicepremiera. Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i   
polityki. Działały konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też 
ogłaszano w podziemnej prasie. Ta zaś była fenomenem w okupowanej Europie. 
Istniały czasopisma polityczne, wojskowe, literackie, kobiece, humorystyczne. W    
podziemnych drukarniach wydawano też książki. Łączny nakład w latach 1943-44 
prasy......  

UCHWAŁA NR XXVII/321/13 
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 
w sprawie nazwy ronda w Polkowicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Rada Miejska w Polkowicach nadaje nazwę rondu położonemu w obrębie 1 
miasta 
Polkowice na skrzyżowaniu ulic: Kardynała Bolesława Kominka i Głogowskiej - Rondo 
Żołnierzy Wyklętych, zgodnie z załącznikiem przedstawiającym w sposób graficzny 
lokalizację ronda. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Emilian Stańczyszyn 

Pierwsza inicjatywa 



Współpraca 



Obawy 



Determinacja 



Naszym zdaniem 



„Nie uważaj, że jesteś lepszy od innych, abyś 
przypadkiem nie okazał się gorszym w oczach Boga, 
który wie wszystko, co jest w człowieku. Nie 
przechwalaj się, że uczyniłeś coś dobrego, bo Bóg 
sądzi inaczej niż ludzie i często nie podoba Mu się 
właśnie to co podoba się ludziom. Jeżeli masz w 
sobie coś dobrego, to aby wytrwać w pokorze, 
pamiętaj, że są lepsi od ciebie. Nie szkodzi, że uniżysz 
się przed wszystkimi, ale szkodzi, i to bardzo, jeżeli 
choć ponad jednego się wywyższysz. Pokornemu 
towarzyszy pokój, a w sercu pyszałka często gości 
zawiść i gniew.”  

Tomasz a Kempis 


