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W ankiecie wzięło udział 714 osoby w tym:  

na zadane pytanie: „W związku z zamiarem nadania nazwy ulicy dla 

tzw. "małej obwodnicy" zwracamy się do Państwa o wybranie lub 

zaproponowanie nazwy poprzez udostępnioną ankietę.” 

odp. 1: Księdza prałata Antoniego Gryczki 

odp. 2: Witolda Pileckiego 

odp. 3: Obwodowa 

odp. 4: Inne 
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#Metryczka 

 

1) Podział wg płci: 
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2) Podział wg miejsca zamieszkania: 
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3) Podział wg wykształcenia: 

 

 

 

 

 

 

 

4) Inne propozycje: 

 

email: zuza*******@onet.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 13 lat 

wykształcenie: podstawowe 

miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 

Mała Obwodnica 

email: jdij*******@wp.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 33 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Kamila Bednarka- zasługuje on na nadanie mu nazwy owej 

obwodnicy, osiągnał wiele i mam nadzieję że również moje 

dzieci będą w przyszłości z niego dumne i brać 

przykład.Pozdrawiam i licżę na pozytywne rozpatrzenie 

mojej propozycjii. 

email: 

maci*******@poczta.onet.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 46 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 

Mała obwodnica. Wydaje mi się, że najbardziej pasuje do 

charakteru tych terenów. 

email: nina*******@wp.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 57 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: inne 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zenon Zając ur.Wolsztyn,górnik kopalni "Wujek"poległy 

w pacyfikacji kopalni 16 grudnia 1981 roku 
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email: kred*******@o2.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 31 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Roberta Kubaczyk- tego, który aktualnie może rozsławiać 

dobre imię Wolsztyna. 

email: piej*******@gazeta.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 68 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Ulica imienia Pułkownika Stanisława Siudy. Uzasadnienie: 

Zorganizował w roku 1918 oddział w Błotnicy i 

Rakoniewicach. 2 stycznia 1919 na rozkaz K. Zenktelera 

zajął Rakoniewice. Kierował, jako dowódca odcinka 

wolsztyńskiego, zdobywaniem Wolsztyna (5 I 1919 roku), 

Kopanicy i Chobienic (11 I 1919 roku). 25 stycznia brał 

udział w zdobyciu Kargowy i Babimostu, 27 stycznia 

został mianowany dowódcą 4 baonu Grupy Zachodniej, a 

2-3 lutego walczył o Nowe Kramsko. Od 12 do 18 lutego 

odpierał silne ataki niemieckie na Kargowę i Babimost. Od 

6 marca po sformowaniu 2 Pułku Strzelców 

Wielkopolskich, dowodził 3 baonem. 5 maja mianowano 

go kapitanem (ze starszeństwem od 1 X 1918). Następnie z 

3 baonem 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 

56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej) przebywał na froncie 

wschodnim i brał udział we wszystkich walkach tego pułku 

(m.in. pod Połockiem, Bobrujskiem, Szaciłkami i 

Swobodą).Za kierowanie w Wolsztynie akcją powstańczą 

w 1919 roku(później był komendantem wojskowym 

miasta) w grudniu 1928 roku mianowany został 

HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA 

WOLSZTYNA. Przez prawie 100 lat nie doczekał się 

uhonorowania poza jednym uwidocznieniem Jego 

nazwiska na tablicy na budynku poczty. Uhonorujmy Go w 

100 lecie zrywu powstańczego w czasie najbardziej 

doniosłego dla Wolsztyna dnia 5 stycznia. Podał Jacek 

Piętka czł. Tow. Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919, czł. Wlkp.Tow. Gen. "Gniazdo" Mnichowo 

k/Gniezna. 

email: 

tzak*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 95 lat 

wykształcenie: podstawowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Dr Czesława Śmiałka. Bezgranicznie oddany swemu 

powołaniu, lekarz medycyny o wielu kierunkach 

specjalizacji. Całą swoją działalność poświęcił 

mieszkańcom Wolsztyna, Rakoniewic i okolicy. Udzielając 

pomocy o każdej porze dnia i nocy. Zasługuje na 

uhonorowanie tym bardziej jako rodowity mieszkaniec 

naszego powiatu. 

email: pana*******@o2.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 36 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

 

 

Uzasadnienie: 

opcja 1. Smoleńska 2. Ojca Rydzyka, 3. Braci Kaczyńskich 

- PIS-owcy sie ucieszą!!!! 
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email: bari*******@op.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 39 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Maciej Wojciechowski, lekarz. Za wieloletnią dobrą 

opiekę, dbanie o dobro pacjentów, zaangażowanie 

społeczne w sprwy powiatu. 

email: FAJK*******@WP.PL 

płeć: mężczyzna 

wiek: 40 lat 

wykształcenie: zawodowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

BOHATERÓW DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.BO 

TAKIEJ ULICY JESZCZE NIE MA A MOGŁA BY BYĆ  

email: zokw*******@op.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 47 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

ul.Rozwojowa -dużo pól które z czasem zostaną 

przekształcone na ziemię pod inwestycje,zostaną 

zbudowane nowe firmy które będą się rozwijać i stworzą 

nowe nowe miejsca pracy.  

email: 

zell*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 28 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

W związku z tym, iż do drogi przynależą zakłady 

przemysłowe, proponuje: ulica Robotnicza. 

email: 

jaku*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 22 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 

Ryszard Słomski - wielki polski profesor, który 

zrewolucjonizował polską naukę. Jako pierwsza osoba 

wprowadził do Polski między innymi reakcję PCR. 

Obecnie prowadzi badania nad hodowlą świń do 

ksenotransplantacji, czyli hodowanych do przeszczepów 

organów ze zwierząt do ludzi. 

email: 

zene*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 63 lat 

wykształcenie: zawodowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

ZŁAMANIEC 

email: 

patr*******@gmail.com 
płeć: kobieta 

wiek: 95 lat 

wykształcenie: podstawowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

im. Patryka Piosika  

email: tzo********@onet.eu 

płeć: mężczyzna 

wiek: 43 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Europejska - ze względu estetykę na standard wykonania 

oraz zastosowania rozwiązania urbanistyczne 
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email: tomn*******@wp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 41 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 

Proponowana nazwa: "Wygodna". Uzasadnienie: - nazwa 

oddaje znaczenie komunikacyjne ulicy, która tworzy nową, 

wygodną alternatywę dla osób poruszających się w obrębie 

aglomeracji wolsztyńskiej i tranzytem przez jej teren - 

nazwa krótka, przyjemna dla ucha, łatwa do zapamiętania - 

ulica przebiega przez obszar inwestycji przemysłowych - 

nazwa tworzy pozytywne skojarzenia dla potencjalnych 

inwestorów, którzy mieliby zagospodarować oferowane 

działki iwnestycyjne 

email: kaki*******@op.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 30 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Nazwa od pomysłodawców którym najbardziej się ona 

przydała :-) ul. Krzyśka i Andrzejka  

email: zakt*******@op.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 23 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Sierżanta Bobkiewicza - dowodził on oddziałem 

walczącym podczas Powstania Wielkopolskiego w 

Wolsztynie. Oddział wyruszył z Rakoniewic. Uderzyli na 

miasto od strony południowej, wchodząc do Wolsztyna od 

wzdłuż jeziora Berezyńskiego. Droga ta podobnie obiega 

Wolsztyn, więc myślę, że będzie lepszą nazwą niż te 

proponowane. Wydarzenie to było bardzo ważne dla 

naszego miasta, warto więc o nim pamiętać i wspominać 

jego bohaterów.  

email: zbic*******@wp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 36 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Ludwika Wróbla - jedneg z najbardziej zasłużonych 

mieszkańców przedwojennego Wolsztyna. Działacza 

społecznego, właściciela i wydawcy Orędownika na powiat 

wolsztyński. Pochownego na wolsztyńskim cmentarzu. 

email: rafa*******@wp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 50 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

nazwa drogi - "Mała Obwodnica" Nazwa drogi biegnącej w 

przysłowiowym "polu" nie przystoi tak znanym postaciom. 

email: bern*******@onet.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 53 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Berzynowa 
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email: 

bart*******@poczta.onet.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 25 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Berzynowa 

email: ebar*******@vp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 28 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Berzynowa 

email: 

domi*******@onsmail.nl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 37 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Witam Serdecznie, Proponuje nazwe "malej obwodnicy" 

imienia Jerzego Antkowiaka. Pan Jerzy Antkowiak to 

zalozyciej "Mody Polskiej", najwybitniejszy Polski 

projektant w dziejach kraju. Uznawany i szanowany artysta 

i co najwazniejsze "Wolsztynianin z krwi i kosci". Mysle, 

ze czas najwyzszy wspomniec w jakis sposob o Panu 

Jerzym Antkowiaku bo to przeciez najlepsza wizytowka w 

promowaniu miasta. Pozdrawiam, Domicjan Szmatula  

email: gras*******@interia.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 60 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Antoniego Weissa. Mieszkał w Wolsztynie lata. Był 

wieloletnim handlowcem i nawet w czasach, gdy prywatna 

inicjatywa była niszczona, on nie poddawał się. Znają go 

cale pokolenia naszego miasta i okolic. Ma tablicę, ale 

tablica, to tylko tafla na ścianie, którà wielu mija i nawet 

nie zauważa. Obwodnica zaś jest długa i piękna, jak życie 

pana Weissa. 

email: andy*******@wp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 34 lat 

wykształcenie: zawodowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Antoniego  

email: 

adam*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 

wiek: 31 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Każde pokolenie Moim zdanie " MAŁA OBWODNICA " 

powinna nosić nazwę KAŻDE POKOLENIE ponieważ 

zostanie ona już na długi czas i będą nią jezdzić , biegać 

wszystkie pokolenia , które będą wspominać jak mój 

ojciec,dziadek ,brat ,znajomy dołączył sie do budowy 

obwodnicy . 
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email: 

chev*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 23 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Obwodnica imienia MACIEJA CHOJNACKIEGO – 

sportowiec, koszykarz 1 ligowego Lecha Poznań i Wisły 

Kraków, wielokrotny reprezentant Polski na arenie 

międzynarodowej, brązowy medalista Mistrzostw Europy 

w koszykówce mężczyzn – Finlandia – Helsinki 1967. 

Powołany na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku 1968. 

Miejmy na uwadze postacie historyczne związane z 

Wolsztynem. Warto też wspomnieć o tych ludziach o 

których nikt jeszcze nie słyszał, będzie to dobra forma 

dokształcenia Wolsztyniaków.  

email: anka*******@wp.pl 

płeć: kobieta 

wiek: 21 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Autostrada...fajnie by było, gdyby wprowadzili państwo 

ograniczenie prędkości do 70 km/h a nie 50 

km/h...szczerze...i tak wszyscy jadą taką prędkością, jak nie 

większą 

email: g.sz*******@op.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 62 lat 

wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Wolsztynianka-nazwa obwodnicy. Kojarzy się 

jednoznacznie,ponad czasowo i z daną miejscowością. 

email: siur*******@wp.pl 

płeć: mężczyzna 

wiek: 23 lat 

wykształcenie: podstawowe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Ludzi Pozytywnie Zakręconych 

email: 

hube*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 23 lat 

wykształcenie: wyższe 

miejscowość: Miasto i Gmina 

Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Proponuję ulicę nazwać imieniem marszałka Józefa 

Piłsudskiego lub generała Władysława Andersa. 

Uzasadniam to niewątpliwymi zasługami dla naszego kraju 

wartymi uhonorowania. 

 


