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UCHWAŁA NR LXVII/........./14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna przy ulicy Wita
Stwosza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) Rada Miasta
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Polskiego Czerwonego Krzyża drodze wewnętrznej, położonej w obrębie 09 miasta
Kościerzyna przy ulicy Wita Stwosza, na działkach ozn. nr geodez. 218/2 i 217/20, stanowiących własność Gminy
Miejskiej Kościerzyna, przedstawionej na mapie będącej załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Ze względu na złożony do Burmistrza Miasta Kościerzyna wniosek o ustalenie numeru porządkowego
nieruchomości położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna, przy ulicy Wita Stwosza, zaistniała konieczność
nadania nazwy drodze wewnętrznej wymienionej w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację
oraz uporządkowanie numeracji adresowej położonych przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten
proces Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz.125).
Burmistrz Miasta Kościerzyna wystąpił z pismem do właścicieli nieruchomości położonych przy
przedmiotowej drodze z prośbą o złożenie propozycji nadania jej nazwy. Nie wpłynęła żadna propozycja, wobec
czego Burmistrz postanowił przychylić się do wniosku Zarządu Rejonowego PCK, który złożył wniosek
o nadanie jednej z ulic nazwą Polskiego Czerwonego Krzy ż a.
Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski
z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901). W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu
niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy
Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji
kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod
patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem
organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na
Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest
zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż to
organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii
ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się
zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii:
humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność.
Oddział Polskiego Czerwonego Krzy ż a w Kościerzynie powstał 18 grudnia 1919 r. W chwili przybycia
wojsk polskich do Kościerzyny w styczniu 1920 r., kurs sanitarny, pod kierownictwem. dr. Pellowskiego, był już
ukończony. W momencie zakończenia wojny i ruchów wojsk ustała intensywna praca w stowarzyszeniu. Prace
wznowiono dopiero jesienią 1931 r. Od tej chwili rozpoczęto działania w oddziale kościerskim ściśle według
statutu i w myśl wytycznych Zarządu Okręgu. Przeszkolono osoby w ratownictwie sanitarnym
i przeciwgazowym, urządzono kurs ratownictwa sanitarnego i przeciwgazowego dla pań domu.
Obecnie w Muzeum Kolejnictwa przy ulicy Towarowej znajduje się Stała Wystawa Polskiego Czerwonego
Krzyża utworzona wspólnie z Zarządem Głównym PCK w Warszawie oraz Zarządem Rejonowym PCK
w Kościerzynie. Wśród eksponatów można zobaczyć m. in. zbiór odznak oraz medali Czerwonego Krzyża,
a nawet Kryształowe Serce, będące najwyższym odznaczeniem za oddanie bardzo dużej ilości krwi, zdobyte
przez kościerzaka Antoniego Jażdżewskiego. Nieodłącznym elementem multimedialnej ekspozycji są także
scenki rodzajowe przedstawiające pracę Czerwonego Krzyża w trudnych warunkach polowych oraz wagon
sanitarny.
W celu uhonorowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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