
Uchwała Nr XVIII/89/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

 

w sprawie: nadania nazwy rondu znajdującemu się u zbiegu ulic Żeromskiego                          

i Chrzanowskiego we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011                       

z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, 

placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy 

Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rondu znajdującemu się u zbiegu ulic Żeromskiego i Chrzanowskiego w Kosakowie,                       

na terenie gminy Kosakowo,  położonemu na części działek: 

1. nr 135/1, 163/21 i 147/1 – właściciel Województwo Pomorskie, 

2. nr 115/4 i 118/3 – właściciel Gmina Kosakowo, 

nadaje się nazwę „Rondo im. ks. Alojzego Kaszubowskiego”.  

 

§ 2 

Lokalizacja ronda opisanego w § 1 została przedstawiona na załączniku graficznym                     

do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 18 ust . 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)  do wyłącznej właściwości                               

rady gminy należy 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 2015 r. poz. 460 ze zm.). Zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku  w sprawie: ustalenia zasad 

stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym 

oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo z wnioskiem o nadanie  imienia                           

ks. Alojzego Kaszubowskiego  rondu położonemu w Kosakowie u zbiegu ulic 

Chrzanowskiego i  Żeromskiego wystąpil i Sołtys  i  Rada Sołecka wsi Koskowo. 

Rondo znajduje się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych .  

Właściciele oraz zarządcy powyższych dróg nie wnieśli uwag 

co do zaproponowanej nazwy. 

Ksiądz Alojzy Kaszubowski urodził się 21 czerwca 1878 roku w Wał czu.                

W latach 1893-1901 kształcił się Collegium Marianum w Pelplinie, następnie 

odbywał naukę w gimnazjum w Wejherowie. Po studiach w Seminarium 

Duchownym w Pelplinie 21 marca 1909 roku otrzyma ł  święcenia kapłańskie. 

Pełnił  kolejno funkcję w ikariusza w parafiach w: Skórczu, Zblewie, Chełmży, 

Skarszewach i na Oksywiu.  Prowadził działalność w duchu patriotycznym. Był 

członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Z chwilą utworzenia 

samodzielnej placówki duszpasterskiej  w Pierwoszynie wydzielonej z  parafi i 

oksywskiej , został  ustanowiony jej pierwszym administratorem (04.08.1915 r.) .  

Przyczynił się do ożywienia życia religijnego przez zakładanie stowarzyszeń  

kościelnych. Działał  w ramach Towarzystwa Ludowego. W latach 1918 -1920 

organizowa ł  liczne wiece, informujące na temat toczącej się wojny i sytuacji  

polskiej . Utrzymywał łączność z działaczami polskimi m . in. z Antonim 

Abrahamem. W latach 1918-1920 zasiadał  w Powiatowej Radzie Ludowej                     

w Pucku. Po przeniesieniu siedziby parafii do  Kosakowa, wybudował nową 

plebanię i budynki gospodarcze. Rok 1937 to koniec budowy dużego kościoła                 

w stylu neobarokowym, który to kościół został zbu rzony przez Niemców                  

we wrześniu 1939 roku. Ksiądz Alojzy Kaszubowski był t ytularnym proboszczem, 

wizytatorem  nauki religii w dekanacie wejherowskim, a od 1933 roku również 

radcą duchowym. Otrzymał złoty Krzyż Zasługi. 27 października 1939 roku 

został aresztowany przez Niemców i  był więziony w  Wejherowie. Zginął                    

w Piaśnicy w pierwszych dniach l istopada 1939 roku. Symboliczna mogiła 

znajduje się na cmentarzu parafialnym w Kosakowie.  

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest nadanie rondu imienia                            

ks. Alojzego Kaszubowskiego jako zasłużone go dla Ojczyzny i z iemi 

kosakowskiej .  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablica z nazwą) w jednorazowej wysokości do 500 zł. 

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16791834

