UCHWAŁA NR LVIII/461/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ks. Jana Müllera CR dla ronda położonego na terenie miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ks. Jana Müllera CR dla ronda położonego w obrębie 06 miasta Kościerzyna na
skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Józefa Wybickiego, Świętojańskiej, Romualda Traugutta,
przedstawionego na załączniku graficznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Gierszewski
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników należy do
wyłącznej właściwości rady gminy. Proboszcz Parafii Rzymsko–Katolickiej pod wezwaniem „Zmartwychwstania
Pańskiego” w Kościerzynie Ks. Ryszard Bazylak CR wystąpił do Rady Miasta Kościerzyna z wnioskiem o nadanie
nazwy: „Rondo ks. Jana Müllera CR” dla ronda budowanego nieopodal kościoła. Praca tego zasłużonego dla
społeczności kościerskiej kapłana na trwale wpisała się w pamięci mieszkańców Kościerzyny. Przybył do tego
miasta w dniu 04.07.1947 roku z Gniewu organizując nauczanie religii w kościerskich szkołach. Został mianowany
pierwszym rektorem kościoła szkolnego p. w. Św. Jana, przejmując opuszczony poewangelicki kościół stojący
przy ulicy Świętojańskiej. Był on również przełożonym kościerskiego domu zakonnego, ojcem duchownym
dekanatu kościerskiego, spowiednikiem Sióstr Elżbietanek i Niepokalanek w Kościerzynie oraz kapelanem
w szpitalu, funkcjonującym przez lata, tu nieopodal kościoła. Był człowiekiem pełnym wyrzeczeń i poświęcenia,
za jego duszpasterską pracę był wysoko oceniany przez księdza biskupa Ordynariusza i Księży diecezjalnych. Był
powszechnie szanowanym i lubianym przez społeczność kościerska kapłanem. Funkcję rektora kościoła pełnił
w tutejszym ośrodku w okresie 1947-1960 roku, a swoja żarliwą i wzorową pracą duszpasterską budował
podwaliny pod utworzenie przyszłej parafii. Troszczył się o pogłębienie wiary w naszym kościerskim
społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży; dbał o materialny wygląd kościoła, remontując jego wnętrza
i wyposażenie oraz stawiając nowe ołtarze wykonane przez miejscowego artystę rzeźbiarza Franciszka Grenkego.
Ks. Jan Müller CR urodził się 3 stycznia 1905 r. w Warzeniu, w powiecie kartuskim. Święcenia kapłańskie przyjął
we Lwowie 30.06.1935 r. Do wybuchu wojny pracował jako katecheta w Skole na Podkarpaciu. Następnie w latach
1941-1946 pracował we Lwowie, gdzie od 1944 r. pełnił urząd przełożonego domu zakonnego. W wyniku zmian
jakie zaszły w tamtym okresie na arenie politycznej naszego kraju, opuścił Lwów i przybył do Krakowa. Skąd
delegowany został na północ Polski do Gniewu nad Wisłą. Po roku przeprowadził się do Kościerzyny. Tu spędził
lata 1947-1962 oraz już jako rezydent lata 1970-1973. Zmarł 10.08.1973 roku, przeżywszy 68 lat, w tym 38 lat
w kapłaństwie, żyjąc 18 lat na gościnnej ziemi kaszubskiej. Pochowany został na kościerskim cmentarzu, na
wydzielonym miejscu kapłańskim, nieopodal centralnego krzyża. Już podczas swojej posługi duszpasterskiej ks.
Jerzy Rolka CR planował, aby jedną z kościerskich ulic nazwać imieniem tego gorliwego kapłana, człowieka
o wielkim i bardzo życzliwym wszystkim sercu. Wówczas nie było ku temu sposobności i godnej lokalizacji.
Obecna inwestycja daje taką sposobność. Tak więc, budowane przy kościele pod wezwaniem "Zmartwychwstania
Pańskiego" rondo, poprawiające w przyszłości, ogólne bezpieczeństwo również osób uczęszczających do kościoła
może zostać nazwane im. Ks. Jana Müllera CR. Uhonorowanie tego szanowanego przez kościerską społeczność
księdza jest też i gorącą prośbą obecnego Proboszcza oraz całej zmartwychwstańczej Wspólnoty.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/461/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 maja 2010 r.
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