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Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

Dotyczy: zmiany nazw ulic.

Przedmiotem wniosku jest propozycja zmiany naAN ulic: Tałdykina oraz Jurija
Gagarina znajdujących się w obrębie Osiedla nr 8 w Świdwinie na ulice o nazwach:
,,Gen. bryg. Witolda Urbanowicza" i,,Mjr Eugeniusza Horbaczewskiego".

uzasadnienie wniosku:
Powojenna historia Świdwina nierozerwalnie wiąze się z obecnością jednostek

wojskowych Polskich Sił Powietznych. Wśród mieszkańców miasta jest wielu byłych
oraz obecnych zołnierzy, którzy przez lata kształtowali wizerunek Sił Zbrojnych RP
i przez cały czas pozostają częścią lokalnej społeczności. Byli Oni świadkami wielu
zmian i przekształceń, które następowały na przestrzeni lat, a niejednokrotnie sami
tworzyli historię polskiego lotnictwa wojskowego oraz kultywowali chIubne jego tradycje,
których częścią są bohaterowie Bitwy o Anglię, piloci polskich dywizjonów lotniczych.

Proponowana przeze mnie zmiana nawiązuje do tych właśnie tradycji. Osiedle
nr 8, potocznie nazywane ,,Osied]em wojskowym", sytuowane jest w bezpośrednim
sąsiedztwie Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego l 21, Bazy Lotnictwa
Taktycznego.Z dumą szczycimy się i kulhrlwujemy tradycje jednostek polskiego lotnictwa
wojskowego, które zapisały się złotymi zgłoskami na kańach historii.

Gen. bryg. Witold Urbanowicz i mjr Eugeniusz Horbaczewski stanowią przykład
polskich żołnierzy - pilotów, którzy o wolną Polskę walczyli na frontach Il Wojny
Światowej, sławiąc imię Rzeczypospolitej Polskiej. lch dokonaniaorazpostawa zasługują
na pamięć iwdzięczność. Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków, na których spoczywa
odpowiedzialność za pamięć tamtych dni, pamięć o polskich bohaterach, któzy powinni
stanowić wzór dla nas i następnych pokoleń.

Mając powyższe na uwadze, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Wykonano w 3 ąz.
Egz.Nrl-a/a
Egz. Nr 2 - Pęewodniczący Bady Miasta Świdwin
Egz. Nr 3 - Burmistrz Miasta Swidwin

mjr Paweł Krawczak (tel. 261-532-195)
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