
UcITvyAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA

zdnia .ż020r.

w sprawie nadania naawy Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939 - 1945

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekstjednoli§, z
20ż0 r. poz, 7l3), UchwĄ NR L/l1ż6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia ż7 marca 2014 r. w sprawie zasad
stosowanych przy nadawaniu nazw ulico, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom
wewnętrzrym w Gdńsku (Dz. Urz. Wojewódnwa Pomorskiego z20l4 r" poz. 1534; zm. zża|7 r: poz. 1849)
uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gdansku - Matarni rondu położonemu w pasie drogowym ulicy Juliusza Słowackiego, którego
lokalizację określa ZŃącmik Nr 1 do niniejszej uchwĄ nadaje się nazwę Rondo Ofiar F'irogi i Klukowa
1939 _ 1945.

§ 2. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wpjewództwa PÓmorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak
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ZŃącznik do rrchwĄ Nr ..,....,,..........,

Rady Miasta Gdańska

z dnia .. ż020 r,

Gdańsk - MATAR}IIA

Lokalizacja

Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939 - 1945
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uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazry Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939 - 1945 wystąpiło
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Gdńsku oraz Rada Dzieinicy Matamia.

Nazwa ronda, w zamyśle wnioskujących, upamiętleiać ma zarówno losy mieszkańców,
którzy zostali zamordowani ptzez Niemców, ale też utrwalić nazewnictwo starych,
kaszubskich miejscowości, dziś osiedli Gdńska, które z roku na rok zmieniają swój
charakter. W wielu miejscach na Pomorzu spotykamy nazry rond, ulic, miejsc
upamiętniających lokalne wydarzenia, lokalnych dzińaczy, związarrych z konkretną
miejscowością. Tak też i mieszkańcy Firogi, Klukowa, Matarni, Bysewa i innych dawnych
wsi kaszubskich, (w rym również potomkowie ofiar niemieckich zbrodni), Ieżących
na pograniczu Polski i Wolnego Miasta Gdńska chcieliby upamiętnió lokalną tragedię,
która wydarzyła się w czasie trwania, a szczegóInie w pierwszych miesiącach II Wojny
Światowej - tzw.,,zbrodnia pomorska".
Nadanie nazw spełniać będzie oczekiwania zainteresowanych stron, tj:
-będzie oddany hołd i pamięó pomordowffiyffi,
- napis będzie uwzględniał nie tylko rok 1939, ale cały okres II Wojny Światowej,
- nazwawskazuje, że ofiary to głównie Kaszubi i że dramat rozgrywń się na terenach
kaszubskich, należących do Polski w okresie międzywojennym,

się przyczynić do pogłębienia znajomości historii Kaszub i Polski.

Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o nadaniu
1939 - 1945.Ofiar Firogi i Klukowa
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Zaakceptował:

Bogumił KoczotąJ-

Radcy
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