
Projekt

z dnia  21 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się wewnętrzej drodze gminnej nazwę ulicy „Józefa Cebuli”, położonej w Malni, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym jako działki 3267, 274/1 i 3268 k.m. 1 obręb Malnia.

§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.      

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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Uzasadnienie

Józef Cebula urodził się 23 marca 1902 r. w Malni. Wychowywał się w rodzinie tradycyjnie religijnej. Szkołę
podstawową ukończył w Malni. Uczęszczał do Seminarium Nauczycielskim w Opolu. Pod koniec 1918 r. ciężko
zachorował na zapalenie opłucnej, co spowodowało, że musiał przerwać edukację. Kontynuował ją w nowo
utworzonym oblackim gimnazjum w Lublińcu. Związał się już wtedy na stałe ze zgromadzeniem Ojców Oblatów
Maryi Niepokalanej. Wieczyste śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1925 r., a święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca
1927 r. Prymicyjną Mszę św. sprawował 13 czerwca 1927 r. w kościele parafialnym w Otmęcie. Po święceniach
kapłańskich skierowany został do pracy w Lublińcu, a następnie do Markowic k. Inowrocławia, gdzie we wrześniu
1939r. zastosowano zakaz odprawiania Mszy św. w tygodniu. Po roku czasu otrzymał pozwolenie na sprawowanie
jednej Mszy św. niedzielnej. Nie wolno mu jednak było udzielać żadnych sakramentów świętych. Do tych
rozkazów jednak się nie dostosował. Wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, w cywilnym ubraniu, odwiedzał
chorych, spowiadał wiernych, chrzcił dzieci i błogosławił małżeństwa. Codziennie nocą odprawiał Eucharystię.
Został zadenuncjowany. Świadomy był tego, co mu groziło. Został aresztowany i wywieziony do obozu w
Inowrocławiu (02.–07.04.1941), skąd deportowano go do Mauthausen k. Linz’u w Austrii. Był tam torturowany,
skazany na ciężkie roboty i wreszcie rozstrzelany. Oficjalnie jako dzień śmierci o. Józefa podano rodzinie datę
9 maja 1941r. Natomiast 13 czerwca 1999 r., papież Jan Paweł II, wyniósł go do chwały ołtarzy.

Nazwa ulicy „Józefa Cebuli” dla mieszkańców Malni jest szczególnie ważna, gdyż upamiętnia ich
parafianina Ojca Józefa. Postawa oraz wartości, które wyznawał są dla nas szczególnie bliskie. Odwaga,
poświęcenie, wiara aż pomęczeństwo jest wzorem do naśladowania. Poprzez nadanie nazwy ulicy mieszkńcy
Malni chcą upamiętnić i podtrzymywać kult Józefa Cebuli w tej miejscowości.

Działki 3267, 274/1, 3268 z k.m. 1 obręb Malnia stanowią własność Gminy Gogolin.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych "Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów na których jest ona
zlokalizowana".

W myśl art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym w kompetencji Rady Miejskiej należy nadawanie
nazw ulic drogom węwnętrznym.
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