UCHWAŁA NR ........................................
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia ........................................ 2021 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372), Rada Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, biegnącej od ronda
przy ul. Denkowskiej w kierunku południowym do ulicy łączącej ul. Leona
Chrzanowskiego z ul. Furmańską, usytuowanej na działce nr 15 (obr. 34, ark. 1),
stannowiącej część drogi publicznej gminnej, nadaje się nazwę "Jakuba
Gawrońskiego".
2. Ulica, o której mowa w ust. 1, oznaczona jest kolorem zielonym na mapie
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
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§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia.

Projektodawca – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy – Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego
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Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
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UZASADNIENIE
Celem uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest nadanie nazwy ulicy
stanowiącej część drogi publicznej gminnej biegnącej od ul. Denkowskiej do ulicy łączącej
ul. Leona Chrzanowskiego z ul. Furmańską, zlokalizowanej na działce nr 15 (obr. 34, ark. 1)
będącą własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Propozycja nadania nazwy – Jakuba Gawrońskiego – zainicjowana została przez
Zespół ds. nazewnictwa ulic i placów w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby uhonorować
pierwszego założyciela Ostrowca Świętokrzyskiego, który pod koniec XVI wieku wyznaczył
miejsce pod lokalizację naszego miasta.
Jakub Gawroński herbu Rawicz (przydomek Rawita), pochodził ze starej zasłużonej
małopolskiej rodziny rycerskiej. W 1595 roku jako właściciel Chmielowa, Biechowa
i Jędrzejowa wszedł również w posiadanie wsi Ostrów nad Kamienną, którą odstąpił mu
kasztelan sandomierski Stanisław Tarnowski. Była to, na tamte czasy, niewielka wieś
z kilkunastoma zagrodnikami. Jakub Gawroński poprzez tzw. publiczną proklamację
sprowadził w ten rejon i osiedlił nowych osadników. W ten sposób rozpoczął budowę nowego
miasta na skraju lasów ostrowskich na lewym brzegu Kamiennej. Teren planowany pod nowe
miasto wykarczowano i wypalono lasy, następnie wymierzono rynek i rozplanowano ulice
oraz place dla mieszczan. Wiadomo, że jesienią 1597 roku było już kilka domów. Samowolna
akcja osadnicza Jakuba Gawrońskiego znalazła swój epilog w sądzie ziemskim
sandomierskim a następnie w Trybunale Koronnym w Lublinie, który w 1598 roku sprawę
oddalił. Wówczas Jakub Gawroński nie był już właścicielem nowo powstałego miasta
określanego jako Ostrów, Ostrowiec lub Tarnowiec, bowiem włości odzyskał Stanisław
Tarnowski. Ich współwłaścicielami byli wówczas także bracia Tworowscy z Buczacza oraz
książę Janusz Ostrogski, któremu przypisuje się oficjalną lokację Ostrowca na mocy
przywileju uzyskanego od króla Zygmunta III Wazy.
Nadanie nazwy wskazanej w uchwale ulicy pozwoli godnie uczcić pamięć
i uhonorować zasługi dla naszego miasta – jednego z założycieli Ostrowca Świętokrzyskiego.

