
Szanowni Państwo,

Chciałbym  kontynuować  rozpoczęty  około  roku  2002  przez  siebie  projekt  dotyczący 
oznaczeń i estetyki w mieście. Wysyłałem w przeszłości do Urzędu Miasta i Pana Burmistrza listy z 
planami Wschowy, na których oznaczyłem nienazwane jeszcze ulice, zduplikowane nazwy (dwie 
lub  więcej  ulic  o  wspólnej  nazwie)  oraz  podobne  tego  typu  propozycje.   Nazwy przeze  mnie 
zaproponowane były i  są wynikiem obserwacji   warunków naturalnych i  charakteru zabudowy. 
Rozglądając się po naszym mieście dostrzegam wiele niejasności, związanych z nomenklaturą ulic. 
Dawno, dawno temu, najmniejsza nawet uliczka w królewskim Grodzie, miała swą nazwę. Jako 
przykład mogę podać ul. Zakątek Kamienny, ul. Kuśnierską, czy Garncarską. Po kilku wysłanych 
pismach  i  braku  jakiejkolwiek  reakcji,  zrezygnowałem.  Dziś  widząc,  że  inne  projekty  są 
realizowane, że miasto pięknieje, zaryzykowałem napisać po raz kolejny.

Wciąż niestety panuje ogromny chaos, zwłaszcza na peryferiach miasta. Obok Przyczyny 
Górnej  i  Dolnej,  które wiele  lat  temu zrosły się z miastem, powstała  samoistnie  trzecia  "wieś" 
znacznych  rozmiarów,  której  na  imię  Zacisze.  Jest  to  kilka  niezależnych  ulic,  którym  nadano 
wspólną nazwę z numeracją typu wiejskiego. W kilku miejscach ul. Zacisze krzyżuje się pod kątem 
prostym z... ul. Zacisze. 







Mógłbym  wstawić  jeszcze  kilkanaście  zdjęć,  lecz  uważam,  że  te  cztery  przykłady  są 
wystarczającym dowodem, że coś tutaj jest "nie tak", przejdźmy zatem do konkretów. Widzę, że 
trzeba działać szybko, stąd mój dokument może zawierać niewielkie niedopatrzenia.

== CZĘŚĆ ZACHODNIA MIASTA ==

Naszą podróż zaczniemy od kościoła na początku Przyczyny Górnej. Mijamy budowane 
rondo  i  przy  ul.  Reymonta  widzimy  Pierwsze  skrzyżowanie,  to  miejsce  oznaczone  na  planie 
(zamieszczonym pod  koniec  rozdziału  oraz  w  osobnym dokumencie)  literą   A  .  Od  niego  na 
południe odchodzi zabudowana już ulica dochodząca do bloków przy ul. Obrońców Warszawy (foto 
6), na północ natomiast droga jeszcze typu polnego, lecz zabudowa już jest blisko (domy na zdjęciu 
6 po prawej stoją przy ulicy Starowiejskiej). Droga od punktu  A . krzyżuje się  z ul. Starowiejską 
(foto 5) i ul. Zacisze. Wybiega ona do ul. Wolszyńskiej na poziomie ogródków działkowych, Ulica 
na południe (po lewej stronie zdjęcia) wychodzi od ul. Reymonta wcześniej niż ta na północ, więc 
powinny otrzymać odrębne nazwy. 



Jestem zdania, że ulice, czy podmiejskie drogi, nawet jeśli w najbliższym czasie nie planuje 
się tam zabudowy, powinny być nazwane i oznaczone tablicami, aby nie doszło do sytuacji,  że 
ludzie sami nadadzą tym miejscom przydomki, które wstyd wymówić. Tak było z supermarketem 
bez  nazwy przy  placu  Grunwaldu,  na  który ze  względu  na  niewyszukaną  architekturę  zaczęto 
mówić "stodoła". Później już było po fakcie, kierownictwo sklepu zaakceptowało to pejoratywne 
określenie, choć swego czasu sugerowałem im projekt i logo "Ypsilon", jako jedynego sklepu w 
Polsce na literę "Y", odpowiedź otrzymałem taką: "Stodoła już się przyjęła i ludzie wiedzą, gdzie to 
jest"...  Niestety,  "Stodoła"  upadła  i  utworzono tam "Polo",  mało  kto  teraz  mówi,  że  "idzie  do 
Stodoły". W znacznie gorszej sytuacji jest pub na przeciwko, na którego szybie właściciel dopiero 
po kilku latach od otwarcia nakleił  niezbyt  rzucający się w oczy napis "Pub Baza".  Za późno, 
mieszkańcy dużo wcześniej określili ten lokal jako "szambo", a takiego szyldu z pewnością żaden 
właściciel nie wywiesi.

Potraktujmy to jako ostrzeżenie i wróćmy do ulic Wschowy. Pomiędzy ulicami Starowiejską 
a Reymonta od wielu już lat jest zabudowana ulica, prawie równoległa do ul. Słowackiego (na 
planie oznaczona  B  - zdjęcie 8). Obecnie domy przy niej stojące mają numerację ul. Reymonta, co 
jest nie do przyjęcia, z uwagi, że ul. Reymonta biegnie dalej. Gdyby kończyła się w tym miejscu, a 
od niej odchodziła tamta, w ostateczności można by takie rozwiązanie zaakceptować. 

Korzystając z wolnego miejsca na stronie znów odbiegnę na chwilę od tematu. Po północnej 
stronie  ul.  Reymonta,  za  zabudową  mieszkalną,  a  przed  planowanym  rondem  jest  duży 
niewykorzystany  plac.  To  miejsce  widzę  jako  idealne  pod  budowę  nowego  supermarketu. 
Mieszkańcy  osiedli  Korczaka  i  Przyczyny  Górnej  z  pewnością  przyznaliby  rację.  Dla  nich 
najbliższe miejsca na zakupy to Intermarche, Biedronka/Polo i Eko – czyli minimum kilometr do 
dowolnego z nich. 



Na zdjęciu nr 9 przedstawiona jest ul. B. Prusa, stoi przy niej jeden dom, trochę w głębi.  
Kiedyś tam była tabliczka, od kilkunastu lat jest nieoznaczona.

Fotografia  nr 10,  na planie litera   C   – tutaj  żegnamy cywilizację,  a witamy "Zacisze", 
pierwszą z co najmniej pięciu ulic o tej nazwie,. Do niedawna była ona niezabudowana, jednak, co 
widać na zdjęciu nr 11, pierwsze domy już tam powstają – i tutaj trzeba działać szybko, zanim 
budynek  o  numerze  Zacisze  758c  zostanie  oddany  do  użytku.  Jak  działać?  Nadać  tej  ulicy  i 
okolicznym unikalne nazwy. Podejrzewam, że na początku Zacisze było planowaną nazwą osiedla z 
właściwą ulicą Zacisze pomiędzy innymi, lecz komuś musiało zabraknąć pomysłów i całe osiedle 
otrzymało  nazwę  jednej  ulicy.  Na  mapie  Targeo  http://mapa.targeo.pl/ wschowskie  Zacisze 
oznaczone  jest  jako  absurd.  Proszę  spojrzeć  choćby  na  numerację:  nr  4  obok  nr  35,  a  nr  4a 
kilkadziesiąt metrów dalej.

http://mapa.targeo.pl/




Z ulicy na zdjęciu 11, w kierunku zachodnim buduje się kolejna (foto 12,  D ), mniej więcej 
równoległa do ul. Starowiejskiej. Nie jest nawet zaznaczona na planie "Miasto i Gmina Wschowa" 
wydanym przez UMiG Wschowa w 2009. Domy w głębi zdjęcia natomiast, to już "prawdziwa", 
najstarsza ulica Zacisze.

 Teraz wrócimy do punktu  C ,  udamy się ul.  Starowiejską w kierunku zachodnim. Tam 
znajdziemy kolejne trzy niewydrukowane na planie i nienazwane, powoli zabudowywane uliczki, 
wraz z poprzecznymi przejazdami, przy których też już rosną nowe domy  F, G, H , i odpowiednio 
fotografie 13, 14, 15. Na zdjęciu nr 15 droga na pierwszym planie to druga z poprzecznych, zaś 
miejsce oznaczone jako  H ,  to droga poziomo, w połowie wysokości zdjęcia, natomiast domy stoją 
przy ulicy od  A  na północ.



Skręcając w prawo (na północ) wreszcie trafiamy na właściwą ulicę Zacisze (foto 16.), jest 
ona  najbardziej  zabudowana i  nie  do pomylenia  z  inną.  Podążając  nią  w kierunku centrum,  w 
punkcie  J  krzyżuje się ona z prostopadłą ulicą, ta z kolei dalej od lewej strony (północnej) zakręca 
stając się drogą przy której stoi gimnazjum (Foto 17, 18), jednakże prawdopodobnie w przyszłości 
droga od  J  dojdzie aż do ul. Wolsztyńskiej. W miejscu oznaczonym  K  znajduje się zamieszczone 
na początku dokumentu, bardzo wpływające na pojęcie gospodarności uczniów Gimnazjum nr 2 
skrzyżowanie Zacisze/Zacisze.





Dalej jest krótki łącznik między ulicą, przy której stoi szkoła, a ul. Zacisze. Nie stoi przy 
niej żaden dom, lecz kiedyś może zostać wybudowany (foto 19).

Ostatnią ulicą bez nazwy w tej części miasta jest wychodząca z punktu  L ulica, przy której 
stoi Powiatowe Centrum Rehabilitacji, a po drugiej stronie są garaże (foto 20). Wbiega ona do ul. 
Kościuszki. Łączy się ona z ul. Pustą przez krótkie dróżki, przy których stoją po 1-2 domy, lecz 
tutaj chyba nie ma potrzeby uznawać ich jako oddzielne ulice. 

Zbliżając się do końca tematu, wspomnę jeszcze o ul. Osiedle. Prywatne domy, które stoją 
po zachodniej stronie mają adres ul. Osiedle, natomiast stojące po drugiej stronie ulicy spółdzielcze 
bloki  mają  dopisek  "Jagiellonów".  Numeracja  domów  i  bloków  nie  koliduje  ze  sobą,  więc 
wypadałoby zunifikować adresy domów i bloków. Prawdopodobnie stoją za tym prawa własności, 
które utrudniają jednoznaczne określenie nazwy tej ulicy, ja osobiście jestem za dodaniem członu 
"Jagiellonów" do domów z adresem ul. Osiedle.



Przyznam, że rozpracowanie tego "labiryntu" było moją najtrudniejszą pracą, jaką zrobiłem 
dotąd dla miasta, z innymi osiedlami było znacznie łatwiej, ponieważ większość ulic na nich jest 
już nazwana. Mamy zatem na osiedlu Zacisze 10 bezimiennych ulic. Dla dwu nazwy nasuwają się 
same: ulica przy której stoi Gimnazjum nr 2 niech będzie Szkolną, a ta przy której są garaże i 
Centrum Rehabilitacji – Garażową. Dla pozostałych proponuję kontynuować tematykę rozpoczętą 
na osiedlu Korczaka i nadać nowym ulicom patronat kolejnych polskich uznanych literatów. 

Nie mam zamiaru narzucać władzom, która z ulic jest ważniejsza, która zasługuje na czyje 
nazwisko, przytoczę tylko kilka propozycji: J. Kochanowski, S. Żeromski, S. Wyspiański, L. Staff, 
J. Tuwim, A. Fredro, S. Lem, W. Bogusławski, T. Miciński, W. Gombrowicz, S. Iwaszkiewicz, Z. 
Herbert, Cz. Miłosz. Nie zalecam Krasińskiego ani Krasickiego, gdyż mogą być mylone z istniejącą 
Kraszewskiego. Dla poprawności  można którejś  z ulic nadać nazwisko jakiejś  sławnej  kobiety-
pisarki. 

Ideałem  byłoby  przeniesienie  odosobnionej  nazwy  ulicy  A.  Mickiewicza  spod  dworca 
kolejowego w te rejony w dwóch etapach. Najpierw przemianować istniejąca ul. Mickiewicza na 
inną, najlepiej któregoś z Piastów – za tym przemawia sąsiedztwo ul. Kazimierza Wielkiego. W 
drugim etapie jedną z ulic osiedla Zacisze, np. istniejącą ul. Zacisze zmienić na Mickiewicza. Zdaję 
sobie doskonale sprawę, że wiązałoby się to z kosztami zarówno ze strony władz i mieszkańców, 
jednak uważan, że nic bardziej nie dezorganizuje zarządzania, niż chaos w bazie danych.

Proponuję  jak  najszybciej,  jeśli  wybór  zostanie  dokonany,  ustawić  tablice,  chociażby te 
tymczasowe  niebieskie  –  jest  tam  jeszcze  duży  ruch  związany  z  transportem  materiałów 
budowlanych i te droższe, białe z herbem mogłyby szybko ulec uszkodzeniu. Sugeruję również, aby 
tablice z nazwami ulic dedykowanych osobom, miały wydrukowaną choćby pierwszą literę imienia. 
Obok cmentarza parafialnego znajduje się ul. Piłsudskiego, a było dwóch sławnych Polaków, braci 
o tym nazwisku.   

Nie  wiem,  czy budowana obwodnica  podlega  pod miasto,  powiat  czy województwo,  w 
każdym razie uważam, że także powinna być nazwana (oba ronda również) i włączona w granice 
Wschowy.  Propozycji  mam  kilka  (wymyślonych  na  poczekaniu,  lecz  neutralnych):  Prosta, 
Krańcowa, Skrajna, Zachodnia... Jeśli ma być to droga szybkiego ruchu, konieczna będzie budowa 
ścieżki dla rowerów od strony miasta. Po drugiej stronie mile widziane będzie zadrzewienie przez 
całą długość – nie polecam po tej stronie zabudowy, gdyż byłoby mnóstwo wypadków.

Domyślam się, że nie wszystkie poruszone tutaj sprawy leżą w kompetencji Urzędu Miasta i 
Gminy, dlatego wysłałem dokument w formie elektronicznej, który można kopiować i przesyłać 
dalej.

Z poważaniem
Autor



 


