
Uchwała Nr LVII/23/2014 
Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 
 

w sprawie: wzniesienia pomnika braci Radtke.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się wolę upamiętnienia postaci Jana i Stefana Radtke, urodzonych w Dębogórzu 
Gmina Kosakowo poprzez wzniesienie pomnika na terenie dz. nr 140/2  położonej w 
Dębogórzu, obręb Dębogórze. 
 
2..Fundatorem pomnika będzie Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego 
Gminne Kolo Sołtysów Gminy Kosakowo z siedzibą w Dębogórzu oraz Gmina Kosakowo. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Wzniesienie pomnika ku pamięci Jana i Stefana Radtke - rodowitych i zasłużonych mieszkańców Dębogórza jest 
inicjatywą mieszkańców sołectwa Dębogórze, którzy dla tej inicjatywy powołali na Zebraniu Wiejskim komitet 
budowy pomnika.  

Jan, urodzony 10.02.1872r. był sołtysem wsi i wójtem gminy gdyńskiej.  W czasie okupacji hitlerowskiej więzień 
obozu w Potulicach. Po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza w 1920r. rzecznik budowy portu wojennego i 
handlowego Gdyni. Jako komisaryczny wójt Gdyni wprowadził do urzędu język polski i wywiesił flagę polską. Z 
jego inspiracji Rada Gminna Gdyni występowała do władz Państwa o nadanie Gdyni praw miejskich. 

Stefan, urodzony 2.03.1890r. był księdzem katolickim. Więziony w czasie II wojny światowej w Olsztynku, 
Nowym Mieście, Brodnicy, Rypinie, Grudziądzu, w obozie koncentracyjnym w Stutthofie i Oranienburgu- 
Sachsenhausen. Jeden ze Sług Bożych, wobec których rozpoczął się proces beatyfikacyjny  

Z wnioskiem o upamiętnienie w/w osób poprzez wzniesienie pomnika zwróciło się do Wójta Gminy Kosakowo 
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo z siedzibą w 
Dębogórzu. 

Rada Gminy Kosakowo niniejszą uchwałą, wychodząc naprzeciw dążeniom społeczności gminnej, wyraża 
zgodę na upamiętnienie postaci braci Radtke wzniesieniem pomnika w miejscowości ich urodzenia.   


