
UCHWAŁA NR LVI/417/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami 
St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nadanie nazw ulicom, położonym pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą 
i 8 Marca, przedstawionym na złączniku graficznym: 

1. 31 stycznia 1920 r. drodze łączącej ulicę St. Staszica z ulicą 8 Marca, położonej na działkach ozn. nr 
geodez. 239/22, 417/9, 277/8 oraz na części działki 1440, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

2. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty drodze położonej na części działki ozn. nr geodez. 1440 oraz na części 
działki ozn. nr geodez. 350/79, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

3. Kupiecka drodze położonej na działkach ozn. nr geodez. 1041, 285/1,  na części działki ozn. nr geodez. 
350/79 oraz na części działki ozn. nr 1440, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXXI/248/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie 
nadania nowej nazwy ulicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek o nadanie nazwy 31 stycznia 1920 r. dla nowowybudowanej
drogi łączącej ulicę St. Staszica z ulicą 8 Marca.
Dzień 31 stycznia 1920 r. był ważnym wydarzeniem dla miasta Kościerzyna, bowiem tego dnia po 148 latach
pruskiego (niemieckiego) panowania Kościerzyna, wraz z całym powiatem powróciła do odrodzonego w 1918 roku
państwa polskiego. 30 stycznia 1920 r. ostatnie szwadrony niemieckich huzarów wymaszerowały z Kościerzyny i
opuściły granice powiatu a lokalny rzemieślnik na polecenieChrystiana Ignacego Jereczka ściął stojący na kościerskim
rynku Dąb Willhelma. Ten symboliczny akt wyraził ogólną wolę Polaków mieszkającychw Kościerzynie do odcięcia
się od dotychczasowego zaborcy. Następnego dnia, 31 stycznia 1920 r. do miasta wkroczyły oddziały polskich
żołnierzy – 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich pod dowództwem pułkownika Stefana Suszyńskiego owacyjnie
witanej przez polską społeczność miasta oraz już przez polskie władze w osobach burmistrza Klemensa Lniskiego, ks.
Kownackiego – prezesa Rady Ludowej oraz dra Jana Pellowskiego. W ciągu najbliższych kilku dni mieszkańcy
uwidocznili swoją radość z włączenia miasta z powrotem do Macierzy Polskiej, bawiąc się na urządzonych w mieście
rautach, zabawach tanecznych, akademiach i koncertach. Wojsko polskie przebywało w Kościerzynie do 4 lutego.
Wtedy to udali się w dalszą drogą przez Kartuzy w kierunku Pucka, gdzie 10 lutego odbyła się oficjalna uroczystość
zaślubin Polski z morzem, których dokonał gen. Józef Haller przy udziale delegacji ze wszystkich rodzajów wojsk
biorących udział w operacji zajmowania Pomorza w 1920 r. Akt ten ostatecznie zakończył proces zajmowania Pomorza
i oficjalnegoprzyłączenia go do odrodzonegoPaństwa Polskiego.
Jednocześnie zasadne jest, aby w tym rejonie kolejną drogę łączącą wyżej opisaną drogę z ulicą Miodową nazwać
imieniem 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. Decydujące starcia tegoż Pułku pomogły wyzwolić Polskę z pruskiego
panowania. 66 Kaszubski Pułk Piechoty miał znaczący udział w historii wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Jego
początki sięgają powstania wielkopolskiego, kiedy to powstańców zasilali przedzierający się z Kaszub ochotnicy
chcący bić się z Niemcami. Z tych ochotników w październiku 1919 r. zaczęto formować kaszubski pułk strzelców
pomorskich, nad którym osobisty patronat objął NaczelnyWódz Józef Piłsudski. Pułk ten w styczniu i lutym 1920 r.
przejmował od Niemców przyznaną Polsce na mocy traktatu wersalskiego część Pomorza. W czerwcu 1920 r. 66
Kaszubski Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego został wysłanyna front wojnypolsko-bolszewickiej,gdzie zasłynął w
walkach pod Bobrujkami, w ofensywiesierpniowej znad Wieprza oraz bitwie o Horodec.
Trzecia nazwa drogi ul. Kupiecka została już nadana uchwałą Nr XXXI/248/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20
grudnia 2000 r. Jednakże po zrealizowaniu inwestycjidrogowejw tym rejoniemiasta zmianie uległ jej przebieg.
Tymsamym podjęcie przedmiotowejuchwały jest zasadne.
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