Uchwała nr XXXV/262/05
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 2005-03-31
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kościerzyna
Podstawa: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
Drodze położonej po zachodniej stronie ulicy Dworcowej, oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 126/13 na obrębie 9 miasta Kościerzyna nadaje się nazwę WŁADYSŁAWA
SZULCA.
§2
Położenie drogi, o której mowa w § 1 określa mapka sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kościerzynie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
UZASADNIENIE
W związku z zabudową części zespołu nowo wydzielonych działek budowlanych w rejonie ul.
Dworcowej, zachodzi potrzeba nadania nazwy ulicy nowej drodze.
Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Miasta Kościerzyna wystąpiła do
Burmistrza Miasta w Kościerzynie z wnioskiem o nazwanie jednej z ulic w okolicy dwora PKP
nazwy Władysława Szulca. Burmistrz Miasta przychylił się do wniosku Komisji.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały uważa się za uzasadnione.
WŁADYSŁAW SZULC /1901-1985/ urodził się na Kociewiu w miejscowości Zblewo. Grał w
orkiestrach wojskowych przed II wojną światową. Po wojnie, zamieszkując w Kościerzynie,
pracował jako urzędnik w PKP. W latach 40 i 50-tych XX wieku był organizatorem amatorskiego
ruchu muzycznego na terenie miasta Kościerzyny. W tym czasie wspólnie z Lubomirem
Szopińskim zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. W zespole tym był częściowo
kompozytorem, a głównie opracowywał muzycznie prezentowany repertuar. Po wyjeździe
Lubomira Szopińskiego z Kościerzyny, został głównym krzewicielem , pedagogiem,
kompozytorem i aranżerem ruchu muzycznego w Powiecie Kościerskim.
W latach 50 i 60-tych założył w Kościerzynie orkiestrę mandolinistów /ok.80 osób/ i orkiestrę dętą /

ok.60 osób/. W latach 60-tych Władysław Szulc był głównym aranżerem widowiska pt. „Moje
Strony”. Nieprzerwanie działał w ruchu muzycznym do 1975r. inspirując młode pokolenie,
komponował marsze, między innymi dla powstającej orkiestry dętej „Begama” przy ZSP Nr 1 w
Kościerzynie.
Z jego bogatego doświadczenia korzystali i korzystają do dziś prowadzący amatorski ruch
muzyczny przy Kościerskim Domu Kultury. „Suita Kaszubska” dla Zespołu Pieśni i Tańca
„Kościerzyna” została opracowana według pomysłu Władysława Szulca. Zespół wykonuje ją z
powodzeniem do dnia dzisiejszego.

