
                  Załącznik do Uchwały Nr XV/143/08
       Rady Gminy Kruklanki

                   z dnia 05 grudnia 2008r.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XV/143/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany 
uchwały w sprawie wystąpienia  do Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  o dokonanie 
zmiany określenia rodzaju miejscowości, oraz zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych 
na terenie Gminy Kruklanki. 
 

W  związku  ze  stwierdzeniem  rozbieżności  w  nazwach  i  rodzajach  miejscowości 
położonych  na terenie gminy Kruklanki w stosunku do ,,Wykazu urzędowych nazw miejscowości 
w  Polsce”,  wprowadzonym  w  życie  zarządzeniem  Nr  15  Ministra  Administracji,  Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości 
w Polskiej Rzeczypospolitej  Ludowej (Dz.Urz.MAGTiOŚ Nr 4, poz.9), przeprowadzono analizę 
funkcjonowania  nazewnictwa  w  naszej  gminie.  Dodatkowo  przy  konstruowaniu  wniosku 
uwzględniono wskazówki Wojewody Warmińsko Mazurskiego, który przekazał je pismem z dnia 
13 sierpnia 2008r. znak NK.0410-12/08. Ostatecznie ustalono, iż należy wprowadzić następujące 
zmiany nazewnictwa miejscowości oraz określeń rodzajów miejscowości:  

1. Brożówka   -    zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś.
2. Czarcia Góra - zmianę nazwy urzędowej  na „Diabla Góra” oraz zmianę rodzaju określenia 
miejscowości w „ Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z gajówka  na osada wsi 
Żabinka. 
3. Grądy Kruklaneckie -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z wieś  na przysiółek wsi Kruklanki.
4. Jasieniec - zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości  
w Polsce”  z   osada  na  wieś.
5. Jurkowo Węgorzewskie      - zmianę nazwy urzędowej wsi „Jurkowo Węgorzewskie” na 
„ Jurkowo”, oraz  zmianę rodzaju określenia miejscowości  w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś Jurkowo.
6. Jurkówko -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  przysiółek   na osada wsi Jurkowo.
7. Lipowo      - pozostawienie w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce” tylko jednej 
miejscowości Lipowo, rodzaj – wieś, wykreślenie miejscowości Lipowo -  osada ( istnieje tylko  
wieś Lipowo).
8. Podleśne -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  wieś   na  osada wsi Żabinka. 
9. Żywki Małe      - zmianę rodzaju określenia miejscowości w „ Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada na  przysiółek wsi Żywki.
10. Żabinki - zmianę nazwy urzędowej miejscowości „Żabinki”  na „Żabinka”.

Dnia 14 lutego 2008r. wystąpiliśmy do Starosty Powiatu Giżyckiego, właściwego w 
sprawach geodezji i gospodarki gruntami o opinię w sprawie funkcjonowania tych nazw i rodzajów 
w  dokumentach  geodezyjnych.  Dodatkowo  podczas  analizowania  map  topograficznych 
stwierdzono,  że  miejscowość  oznaczona  jako  Czarcia  Góra w  rzeczywistości  oznacza  górę  o 
wysokości  203,8  m  nad  poziomem  morza  znajdującą  się  w  Puszczy  Boreckiej,  natomiast 
miejscowość dotychczas określana  jako  Czarcia Góra położona jest nad jeziorem Łękuk i powinna 
nosić nazwę „Diabla Góra”. Wobec powyższego dnia 17 marca 2008r.  ponownie wystąpiliśmy do 
Starosty o wydanie opinii w tej sprawie. Obie opinie przedkłada się w dokumentach załączonych do 



wniosku. W następnej kolejności w oparciu o uchwałę nr XXI/166/05 Rady Gminy Kruklanki z 
dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 
odnośnie  urzędowego  nazewnictwa  miejscowości,  przeprowadziliśmy  w  marcu  oraz  wrześniu 
2008 roku konsultacje z mieszkańcami tych miejscowości, zwołując na wniosek Wójta zebrania 
wiejskie. Do miejscowości zamieszkałych przez niewielką liczbę mieszkańców takich jak: Czarcia 
Góra,  Grądy  Kruklaneckie,  Jurkówko,  Podleśne,  Żywki  Małe,  przedstawiciele  Urzędu  Gminy 
pojechali osobiście i konsultacje przeprowadzono z każdym mieszkańcem z osobna.

Ostatecznie,  w  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  mieszkańcy  następujących 
miejscowości  zadecydowali  o  konieczności  wystąpienia  o  zmianę,  bądź  ustalenie  nazwy 
miejscowości,  a także  rodzaju miejscowości w której mieszkają.

Poniżej  przedstawiamy  wyniki  konsultacji  z  mieszkańcami,  którzy  chcą 
usankcjonowania nazw i rodzajów dotychczas stosowanych w Gminie Kruklanki, przedstawiają się 
one następująco:

1. Brożówka    -     Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w  „Wykazie  
Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś.

     Wg  przekazu  historycznego  –  opracowanie  z  1968r.  Andrzeja  Wakara  i  Bohdana 
Wilamowskiego ,,Węgorzewo z dziejów miasta  i  powiatu”,   wieś zapoczątkowała swoje 
istnienie  9  grudnia  1562  roku,  kiedy  to  książę  Albrecht  nadał  swojemu  sekretarzowi 
Baltazarowi Gansowi, protoplaście rodziny von Gansenów 60 włók lasu, na którego terenie 
powstała wieś Brożówka. W 1737 roku w Brożówce powstała szkoła, jej istnienie wg wyżej 
wymienionej  publikacji  (s.  248  –  Tablica  28  –  Szkoły  Podstawowe  na  wsi  Powiatu 
Węgorzewskiego w granicach z 1961 roku) datuje się jeszcze w latach od 1958 - 1961r., 
była wówczas szkołą 4 – klasową.  Według spisu z 1858 roku Brożówka stanowiła majątek 
szlachecki o 31 włókach, zamieszkały przez 237 osób. Zabudowa miejscowości Brożówka 
skupia się nad  jeziorem o tej  samej  nazwie.  Według publikacji  “Zabytki  architektury i 
budownictwa w Polsce, województwo suwalskie” - Brożówka stanowi zespół dworski z: 
dworem murowanym z drugiej połowy XIX w. przebudowanym około 1960 r. budynkiem 
gospodarczym murowanym z drugiej połowy XIX w. oraz parku dworskiego datowanego na 
przełom  XIX  i XX  wieku.  W  miejscowości  znajduje  się  również  cmentarz  dworski. 
Zachowało się tu 8 grobów obramowanych betonem z metalowymi krzyżami. Cmentarz ma 
kształt  zbliżony do koła,  wokół  zachowały się  resztki  muru  z  ogrodzenia.   Przed  1939 
rokiem wieś miała niemiecką nazwę urzędową Gansenstein.
         Po 1945 roku do lat 90-tych w Brożówce funkcjonował PGR, obecnie majątek stanowi 
własność prywatną. 
Uchwałą  nr  XXIII/151/93  Rady Gminy Kruklanki  z  dnia  22  grudnia  1993r.  w sprawie 
zmiany podziału  gminy Kruklanki  na  sołectwa,  utworzono sołectwo  Brożówka w skład 
którego wchodzą miejscowość Brożówka i osada Chmielewo.
Brożówka  jest  samodzielną  jednostką  osadniczą  posiadającą  odrębną  numerację 
nieruchomości  oraz  własny  obręb  ewidencyjny.  W  miejscowości  jest  37  budynków 
mieszkalnych z czego budynki o numeracji od 1 do 21 tworzą zwartą zabudowę zamieszkałą 
w  większości  przez  byłych  pracowników  Państwowego  Gospodarstwa  Rolnego  i  ich 
rodziny. Kilka gospodarstw położonych jest poza zwartą zabudową wsi. Pozostałe budynki 
mieszkalne, położone również w granicach miejscowości, to budynki nowo wybudowane na 
działkach, które zostały sprzedane przez Gminę oraz przez prywatnych właścicieli.
Mieszkańcy  utrzymują  się  głównie  z  pracy  własnych  rąk,  czyli  z  rolnictwa  i  usług 
turystycznych.  W miejscowości  powstało  wiele  gospodarstw  agroturystycznych  które  są 
ciągle doskonalone. 
Funkcję usługową pełni również jeden sklep spożywczy.
Brożówka jest zamieszkała  przez 150 osób. 
W dniu 5 marca 2008r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/08 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 



20 lutego  2008r.  przeprowadzono  konsultacje  społeczne  z  mieszkańcami  sołectwa 
Brożówka  odnośnie  zmiany  rodzaju  miejscowości.  W  zebraniu  wzięło  udział  15 
mieszkańców. Pod głosowanie poddano wniosek o zmianę rodzaju miejscowości Brożówka 
z „osada” na „wieś”. Spośród 123 osób uprawnionych do głosowania  w głosowaniu wzięło 
udział 15 osób i wszystkie wypowiedziały się za utrzymaniem tego rodzaju miejscowości, 
określając ją jako wieś.
 

2. Czarcia   Góra – W toku analizowania kwestii nazewniczych miejscowości występujących na 
terenie gminy Kruklanki stwierdzono, że miejscowość  Czarcia Góra występuje w  Spisie  
Miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności) 
z 1968 r. oraz w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce wprowadzonym w życie 
zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia  10  lipca  1980r.(Dz.Urz.MAGTiOŚ  Nr  4,poz.9).  Nazwa  ta  występuje  na  mapie 
topograficznej określając faktycznie górę o wysokości 203,8 m nad poziomem morza. Góra 
znajduje się w środku Puszczy Boreckiej i z całą pewnością nie jest nazwą przypisaną dla 
żadnej  miejscowości.  W  danych  ewidencyjnych  Urzędu  Gminy,  w  stosunku  do 
miejscowości funkcjonuje zapis „Czarcia Góra”, który jest niepoprawny i powstał w wyniku 
błędu, a nie w oparciu o dane historyczne. Miejscowość Czarcia Góra, winna nazywać się 
Diablą Górą. Na terenie naszej gminy nazwa Diabla Góra funkcjonuje zarówno w tradycji 
ustnej jak i na starych mapach topograficznych. Diabla Góra to miejscowość położona w 
Puszczy Boreckiej w pobliżu jeziora Łękuk, składająca się z dwóch budynków z których 
jeden  to  leśniczówka  należąca  do  Nadleśnictwa  Borki  a  drugi,  to  Stacja  Badawcza 
stanowiąca  własność  Instytutu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie.  Tylko  w  budynku 
nadleśnictwa  znajduje  się  mieszkanie  zamieszkałe  przez   miejscowego  podleśniczego. 
Zameldowana tam rodzina składa się z 5 osób, w tym tylko dwie osoby posiadają czynne 
prawo wyborcze.  Zmiana  nazwy „Czarcia  Góra”  na  „Diabla  Góra”  będzie  skutkowała 
zmianą  2  dowodów  osobistych,  ewentualnie  wymianą  prawa  jazdy  i dowodu 
rejestracyjnego.  Koszty  związane  ze  zmianą  powyższych  dokumentów  poniesie  Urząd 
Gminy  w Kruklankach.  Wprowadzenie  nazwy Diabla  Góra  usankcjonuje  istniejący  stan 
rzeczy,  korygując  błąd  jaki  zaistniał  w  przeszłości.  Ponadto  w  celu  wyeliminowania 
rozbieżności  w  rodzajach  miejscowości  występujących  na  terenie  gminy  Kruklanki  w 
stosunku  do  „Wykazu  urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce”,  proponuje  się  także 
zmianę rodzaju miejscowości Diabla Góra  z „gajówka” na osada wsi Żabinka. 
Propozycję  zmiany  przedstawiono  zarówno  mieszkańcom  Leśniczówki  jak  i 
administratorowi budynku tj. Nadleśnictwu Borki z siedzibą w Kruklankach. Obie strony 
zaakceptowały proponowaną zmianę.

3. Grądy  Kruklaneckie   -   Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w 
„Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce” - z wieś, na przysiółek wsi Kruklanki.
    
      Miejscowość,  zgodnie  z  nadaną  jej  nazwą a zwłaszcza  jej  pierwszym członem – 
„Grądy” który oznacza wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu 
z domieszką lipy, jawora i świerku, jest miejscowością położoną właśnie w takim lesie poza 
zabudową wsi Kruklanki (około 2 km), ale stanowi jej integralną część. Przez kilkadziesiąt 
lat  w  miejscowości  istniały  dwa  budynki  mieszkalne  w  tym  ,,czworak”  który  uległ 
całkowitej likwidacji. Obecnie zabudowę tworzą jeden budynek mieszkalny oraz budynki 
gospodarcze.  Właściciele  nieruchomości  prowadzą  tam  gospodarstwo  agroturystyczne. 
Projekt  zmiany  rodzaju  miejscowości  został  mieszkańcom  przedstawiony.  W  Grądach 
Kruklaneckich  zameldowana  jest  tylko  1  osoba  posiadająca  czynne  prawo  wyborcze, 
proponowana zmiana jest przez tego mieszkańca w pełni akceptowana.

4. Jasieniec   -     to miejscowość zamieszkała przez 94 mieszkańców, posiada zwartą zabudowę 
składającą się z 7 budynków, które do 1990 roku należały do Państwowego Gospodarstwa 



Rolnego  Jasieniec.  W  związku  z  likwidacją  PGR,  zatwierdzono  utworzenie  sołectwa 
Jasieniec (Uchwała nr XX/151/93 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 22 grudnia 1993r . w 
sprawie  zmiany  podziału  gminy  Kruklanki  na  sołectwa).  W zebraniu  wzięło  udział  13 
mieszkańców. Pod głosowanie poddano wniosek o zmianę rodzaju miejscowości  Jasieniec 
z „osada” na „wieś”. Spośród 67 osób uprawnionych do głosowania  w głosowaniu wzięło 
udział  13  osób  i  wszystkie  wypowiedziały  się  za  utrzymaniem  rodzaju  miejscowości, 
określając ją jako wieś.

5. Jurkowo  Węgorzewskie   –  Wnioskuje  się  o  zmianę  nazwy  urzędowej  wsi  „Jurkowo 
Węgorzewskie” na „ Jurkowo”, oraz  zmianę rodzaju określenia miejscowości  w „Wykazie  
Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś Jurkowo.

        Konieczność wystąpienia  w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  z ,,osada” na 
,,wieś” wynika z potrzeby uregulowania rozbieżności jakie występują w zapisach ,,Wykazu 
Urzędowych nazw miejscowości w Polsce” oraz wykazu TERYT. 
Wieś  Jurkowo  Węgorzewskie  wg  opracowania  z  1968r.  Andrzeja  Wakara  i  Bohdana 
Wilamowskiego ,,Węgorzewo z dziejów miasta i powiatu”, założono 12 lipca 1713 roku w 
ramach tzw. osadnictwa szkatułowego. Była to wieś królewska. W 1781 roku powstała tam 
szkoła, która istnieje do dnia dzisiejszego. Do roku 1999 była szkołą 8 – klasową,   obecnie 
w budynku stanowiącym filię Szkoły Podstawowej w Boćwince uczą się dzieci klas  0 – 3, 
mieści  się  tam również  świetlica  wiejska.  W roku  1947  we  wsi  w  czynie  społecznym 
wybudowano remizę, dziś mieści się tam kaplica rzymsko- katolicka. Miejscowość stanowi 
jednostkę  osadniczą  o  zwartej  zabudowie  składającą  się  z  różnych  obiektów w tym 32 
budynków  mieszkalnych  położonych  po  obydwu  stronach  drogi  asfaltowej  łączącej 
miejscowości Kruklanki – Lipowo. Miejscowość jest zamieszkała przez 145 mieszkańców, 
którzy utrzymują się głównie z pracy na roli oraz pracy w Nadleśnictwie.  
Funkcję usługową spełnia jeden sklep spożywczy.
      Miejscowość  Jurkowo Węgorzewskie została wpisana do urzędowego wykazu nazw 
miejscowości  w  Polsce  wprowadzonego  w  życie  zarządzeniem  nr  15  Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w 
sprawie  ustalenia  wykazu  miejscowości  w  Polskiej  Rzeczpospolitej  Ludowej 
(Dz.Urz.MAGTiOŚ Nr 4,poz.9) w brzmieniu Jurkowo Węgorzewskie – osada. Na terenie 
naszej gminy funkcjonuje nazwa Jurkowo (bez drugiego członu ,,Węgorzewskie”) zarówno 
w tradycji ustnej jak i danych ewidencyjnych Urzędu Gminy w Kruklankach. Również na 
dokumentach takich jak:  Mapa L. Schroettera (1796-1802), Mapa Rehmansa (1848), Mapa 
„Kreiskarte Lotzen 1:25 000” (pocz. XX w.znajduje się w zbiorach archiwalnych Twierdzy 
Boyen  w  Giżycku),  Mapa  „Karte  des  Deutschen  1:100  000”  (1939)  oraz  Planach 
geodezyjnych  wsi  (ok.  1850  r.),  miejscowość  Jurkowo  występuje  jako  ,,Jorken”  lub 
,,Jurkowen”, człon „Węgorzewskie” jak widać doszedł po II wojnie światowej w związku z 
przynależnością do powiatu węgorzewskiego.
     Zmiana usankcjonuje tylko  istniejący stan rzeczy i  nie będzie  skutkowała żadnymi 
wydatkami finansowymi zarówno ze strony mieszkańców  jak i gminy.   W prowadzonej 
przez  Gminę  ewidencji  ludności  i  dowodów  osobistych,  aktach  urodzeń,  zgonów, 
dokumentach  wyborczych,  dokumentach  szkolnych,  dwuczłonowa  nazwa  Jurkowo 
Węgorzewskie nie występuje.  
W  związku  z  proponowaną  zmianą  przeprowadzono  konsultacje  z  mieszkańcami.  Na 
wniosek Wójta zostało zwołane zebranie wiejskie, wszyscy mieszkańcy zostali  należycie 
poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania. W zebraniu wzięło udział 17 osób. 
Pod głosowanie poddano wniosek o zmianę nazwy miejscowości  Jurkowo Węgorzewskie 
na  Jurkowo  i  zmianę  rodzaju  miejscowości  z  „osada”  na  „wieś”.  Spośród  118  osób 
uprawnionych do głosowania  w głosowaniu wzięło udział 17 osób. 16 osób opowiedziało 
się  za  utrzymaniem  nazwy  Jurkowo –  bez  drugiego  członu  ,,Węgorzewskie”,  1  osoba 



wstrzymała się od głosu. Za utrzymaniem rodzaju miejscowości,  określając ją jako  wieś 
opowiedzieli się wszyscy zebrani.
 

6. Jurkówko    –   Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w  „Wykazie  
Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z  przysiółek   na osada wsi Jurkowo.

     Zgodnie  z  Art.2 pkt  8  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003r.  o  urzędowych  nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166, poz. 1612 ze zm.) pod pojęciem 
osada należy rozumieć ,,niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym 
(wyróżniającym  się)  charakterze  zabudowy albo  zamieszkaną  przez  ludność  związaną  z 
określonym miejscem lub rodzajem pracy”. 
Jurkówko jest niewielką jednostką osadniczą, zabudowę tworzy jeden budynek mieszkalny 
oraz budynki gospodarcze. Miejscowość jest położona w lesie, w odległości około 4 km od 
Jurkowa Węgorzewskiego. Jest to typowa osada leśna zamieszkiwana przez pracowników 
leśnych. Według przekazów historycznych mieścił się tam tzw. ,,park konny“ należący do 
Nadleśnictwa,  w którym były hodowane konie wykorzystywane przy pracach związanych 
ze  zrywką  drzewa.  Nieruchomości  w  Jurkówku  nadal  należą  do  Nadleśnictwa  Borki. 
W wynajmowanych  przez  Nadleśnictwo  mieszkaniach  są  zameldowane  dwie  osoby 
posiadające czynne prawo wyborcze. 
Miejscowość Jurkówko w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, figuruje jako 
przysiółek,  natomiast  w  wykazie  gminy  jako  osada.  Zasadnym  jest,  aby  ten  rodzaj 
miejscowości  utrzymać.  W  związku  z  czym  zapytano  mieszkańców  czy  akceptują 
proponowaną  zmianę.  W  przedmiotowej  sprawie  nie  było  sprzeciwu,  obaj  mieszkańcy 
wyrazili zgodę na utrzymanie  rodzaju miejscowości - osada wsi Jurkowo.

7. Lipowo -     Wnioskuje się o pozostawienie w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w 
Polsce”  tylko  jednej miejscowości  Lipowo,  rodzaj  –  wieś, wykreślenie  miejscowości 
Lipowo -  osada ( istnieje tylko wieś Lipowo).

       Wnioskuje się o zniesienie  nazwy Lipowo - rodzaj osada a pozostawienie nazwy 
Lipowo – rodzaj wieś. Na terenie gminy istnieje tylko jedna miejscowość o nazwie Lipowo. 
W „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce” figurują dwie takie same nazwy 
Lipowo, z których jedna wskazuje wieś, druga zaś osadę.
Wieś Lipowo  wg opracowania z 1966r. Andrzeja Wakara i Tadeusza Willana ,,Giżycko z 
dziejów  miasta  i  powiatu”  Wydawnictwa  Pojezierze,  ,,wieś  Lipowo  założył 
w 1550 r.Lipiński z Dupek. Miejscowa szkoła istniała przed 1945 rokiem. W 1928r.  nazwę 
wsi ( urzędowo: Lipowen, dawniej też Lipinsken) przemianowano na Lindenheim.” 
     Wieś  Lipowo  do  31  grudnia  1972r.  leżała  w  granicach  administracyjnych  gminy 
Wydminy.  Znajdujący  się  w pobliżu  tej  wsi  jeden  budynek,  położony  był  w  granicach 
administracyjnych gminy Kruklanki i określano go jako Lipowo – osada. 
1 stycznia 1973 r. wieś Lipowo została odłączona od gminy Wydminy i zaczęła przynależeć 
do gminy Kruklanki. Budynek określany jako Lipowo -  osada, został wciągnięty do ciągłej 
numeracji  Lipowo-  wieś.  W 1978 roku nadano  mu  numer  35,  budynek  znajduje  się  w 
jednym obrębie ewidencyjnym. Obecnie zamieszkują w nim 4 osoby. Na dzień dzisiejszy 
miejscowość jest  zamieszkała  przez  142 osoby.  Fakt,  że  w  ,,Wykazie  urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  występują  dwie  takie  same  nazwy  Lipowo -   wieś  i  Lipowo -  
osada, należy traktować jako błąd i wnioskuje się o jego sprostowanie.
W  związku  z  proponowaną  zmianą  przeprowadzono  konsultacje  z  mieszkańcami.  Na 
wniosek Wójta zostało zwołane zebranie wiejskie, wszyscy mieszkańcy zostali  należycie 
poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania. W zebraniu wzięło udział 7 osób. 
Pod  głosowanie  poddano  wniosek  o  zniesienie  nazwy  Lipowo  -  rodzaj  osada 
a pozostawienie  nazwy  Lipowo  –  rodzaj  wieś. Spośród  102  osób  uprawnionych  do 



głosowania  w głosowaniu wzięło udział 7 osób. Za wprowadzeniem proponowanej zmiany 
opowiedzieli się wszyscy zebrani. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się od 
głosu.

8.  Podleśne  -   W Wykazie  urzędowych  nazw miejscowości  w Polsce, figuruje  jako wieś, 
ponieważ  jest  to  niewielka  jednostka  osadnicza   składająca  się  z  jednego  budynku 
(dawniejsza  zabudowa  przestała  istnieć)  zasadne  wydaje  się  dokonanie  zmiany  rodzaju 
miejscowości na osada wsi Żabinka. Mieszkańcy tej miejscowości to jedna rodzina Tylko 
jedna  osoba  posiada  czynne  prawo  wyborcze.  Zapytana  o  proponowaną  zmianę 
wypowiedziała się, że w pełni ją akceptuje.

9. Żywki  Małe     -  Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w „  Wykazie  
Urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce”   z   osada  na   przysiółek  wsi  Żywki.
Miejscowość  jest  oddalona  około  1,5  km od  wsi  Żywki  i  stanowi  jej  integralną  część. 
Składa się z dwóch budynków zamieszkałych  przez trzy rodziny spokrewnione ze sobą. W 
celu  przeprowadzenia  konsultacji,  przedstawiciele  Urzędu  Gminy  dotarli  do  każdego 
mieszkańca z osobna ( trzech, z czynnym prawem wyborczym), uzyskując ich aprobatę w 
sprawie zachowania rodzaju miejscowości w brzmieniu przysiółek wsi Żywki. 

10. Żabinki  –  Wnioskuje  się  o  zmianę  nazwy  urzędowej  miejscowości  „Żabinki”  na 
„Żabinka”.

     Wieś Żabinki wg opracowania z 1968r. Andrzeja Wakara i Bohdana Wilamowskiego 
,,Węgorzewo z dziejów miasta i powiatu” powstała 22 listopada 1713 roku. Była to wieś 
królewska  o  obszarze  20  włók.  Skarb  państwa  wydzierżawiał  ją  rodzinom szlacheckim 
wśród których wymienia się rodzinę Wysockich i Żabińskich.
W 1938 roku urzędową nazwę wsi Zabinken zmieniono na Hochsee.
Miejscowość Żabinki została wpisana do urzędowego wykazu nazw miejscowości w Polsce 
wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości 
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  (Dz.Urz.MAGTiOŚ Nr 4,poz.9) w brzmieniu Żabinki. 
Na  terenie  naszej  gminy  funkcjonuje  nazwa  Żabinka,  zarówno  w tradycji  ustnej  jak  i 
danych  ewidencyjnych  Urzędu  Gminy  w  Kruklankach.  W  prowadzonej  przez  Gminę 
ewidencji  ludności  i  dowodów  osobistych,  aktach  urodzeń,  zgonów,  dokumentach 
wyborczych, dokumentach szkolnych, nazwa Żabinki nie występuje. 
         Ponadto z dostępnych w gminie materiałów wynika, iż stan wykazany w urzędowym 
zbiorze nazw miejscowości wskazujący nazwy Żabinki nie jest stanem odwołującym się do 
nazewnictwa historycznego.
       Mapy ewidencji gruntów opracowane na materiałach źródłowych z 1959r. wykreślono 
dla obrębu Żabinka, wg niniejszej mapy również znajdujące się w sąsiedztwie wsi jezioro 
nosi  nazwę Żabinka  (Jezioro  zostało  sztucznie  wydzielone  z  akwenu jeziora  Gołdapiwo 
Jeszcze  do  1938r.  na  mapach  widnieje  jako  jeden  zbiornik  wodny  o  jednej  nazwie. 
W tamtym  okresie  został  usypany  nasyp  po  którym  do dnia  dzisiejszego  biegnie  droga 
skracająca  dojazd  do  miejscowości  Jakunówko.  Nasyp  podzielił  w/w  jezioro  na  dwa 
zbiorniki wodne.)  
W księgach wieczystych znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Giżycku widnieją wpisy 
stanowiące oznaczenie ewidencyjne nieruchomości w brzmieniu ,,Obręb Żabinka”.
       Ponadto prześledzono strukturę terytorialną rzymsko-katolickiej  Parafii  Kruklanki, 
która została utworzona18 kwietnia 1957r.oraz zapisy w księgach metrykalnych kościoła. 
Do  1945  roku  kościół  w  Kruklankach  należał  do  protestantów,  następnie  w  1946r. 
Świątynię przejęli katolicy.  Obecnie zasięg terytorium parafii pokrywa się prawie w całości 
z granicami Gminy Kruklanki i obejmuje również miejscowość Żabinki, które od czasów 



zakończenia  II  wojny  światowej  przynależały  do  Parafii  Pozezdrze.  Akta  protestanckie 
stanowiące zasób archiwalny nie zachowały się w parafiach, ponieważ zostały wywiezione.
          Poszukując informacji na temat miejscowości Żabinki prześledzono księgi metrykalne 
dwóch parafii: Kruklanki i Pozezdrze. 
W parafii  Pozezdrze,  pierwsze  po II  wojnie  światowej  księgi  chrztów,  księgi  zmarłych, 
księgi  małżeństw rzymsko katolickiej  parafii,  zostały założone w 1947r.  We wszystkich 
księgach (od 1947r. do 1957r.)  zapisy zawierające informacje o osobach  i związane z tym 
dane dotyczące miejsca zamieszkania, urodzenia, zgonu itp. wskazywały na miejscowość 
Żabinka.
Z chwilą powstania parafii  Kruklanki od 1957 roku do dnia dzisiejszego, we wszystkich 
księgach  metrykalnych  zawierających  zapisy  o  mieszkańcach  Żabinki,  niniejsza 
miejscowość określana jest   jako Żabinka. 
           Na stronach dostępnych w internecie można znaleźć informację, że ,,Żabinki” to 
również  nazwa  Międzynarodowego  Obozu Studenckiego,  organizowanego  cyklicznie  od 
2002 r. Należy podkreślić, że Ośrodek Wczasowy ,,Żabinka” w którym ten obóz się odbywa 
jest  położony  w  granicach  administracyjnych  sąsiedniej  Gminy  Pozezdrze,  w  obrębie 
Jakunówko.  Funkcjonowanie  niniejszej  imprezy  przypisuje  się  więc  błędnie  do 
miejscowości znajdującej się na terenie naszej gminy.
        Rada Gminy Kruklanki złożony wniosek uważa za zasadny, zwłaszcza, że utrzymanie 
dotychczas  obowiązującej  nazwy  nie  wyeliminuje  z  użycia  przez  mieszkańców  gminy 
głęboko zakorzenionych zwrotów językowych.  Zmiana usankcjonuje tylko istniejący stan 
rzeczy  i  nie  będzie  skutkowała  żadnymi  wydatkami  finansowymi  zarówno  ze  strony 
mieszkańców  jak i gminy. W związku z proponowaną zmianą przeprowadzono konsultacje 
z mieszkańcami. Na wniosek Wójta zostało zwołane zebranie wiejskie, wszyscy mieszkańcy 
zostali należycie poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania. Obecnie we wsi 
zamieszkuje 89 osób. W zebraniu wzięło udział 12 osób. Pod głosowanie poddano wniosek 
o zmianę nazwy miejscowości  Żabinki na  Żabinka. Spośród 71 osób uprawnionych do 
głosowania  w głosowaniu wzięło udział 12 osób. ,,Za” wnioskiem w sprawie zmiany na 
,,Żabinka” głosowało 12 osób, nie było ,,wstrzymujących się”  od głosu i osób ,,przeciw” 
wnioskowi. Tym samym wniosek w przedmiotowej sprawie został podjęty jednomyślnie.

Należy  podkreślić,  że  stosowane  w  naszej  gminie  nazewnictwo  miejscowości  wraz  z 
określeniem ich rodzajów jest zgodne z terminami,  których znaczenie  określa ustawa z dnia 29 
sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166, 
poz. 1612 z późn.zm.).  


