
projekt 

UCHWAŁA NR                /16 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia                                 2016 roku. 

 

w sprawie nadania nazwy dla mostu. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                

o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) Rada Miejska                   

w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

 

§1. Postanawia się nadać nazwę dla mostu w Sochaczewie znajdującego się w śladzie 

ulic:  Warszawskiej i Płockiej nad rzeką Bzurą i nazwać go: 

- mostem im. mjr Feliksa Kozubowskiego. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Uzasadnienie 

 W związku pracami związanymi z konserwacją mostu – przeprawy przez rzekę Bzurę 

nadanie nazwy dla mostu jest zasadne. Nazwanie mostu związane jest z historią miasta 

Sochaczewa – kampania wrześniowa 1939 roku i pozwoli na upamiętnienie oraz 

pozostawienie w pamięci sochaczewian obrońcy miasta.   

 

 

Feliks Kozubowski (ur. 7 lutego 1894 r., poległ 15 września 1939 r.) 

– major Wojska Polskiego. W latach 1924 – 1928 pełnił służbę w 42 

Pułku Piechoty w Białymstoku, a następnie w Wojskowym 

Instytucie Przeciwgazowym w Warszawie. W kampanii 

wrześniowej 1939 r. dowodził II bat. 18 Pułku Piechoty ze 

Skierniewic. W godzinach rannych 13 września w czasie bitwy nad 

Bzurą dowodzony przez niego pododdział zluzował III/144 pp (rez.) 

i 67 Batalion Saperów na wschodnim brzegu Bzury. Rano 

następnego dnia wycofał się z miasta. Zawrócony przez płk dypl. 

Tadeusza Parafińskiego około godziny 10.00 natarł z marszu na 

miasto i odrzucił nieprzyjaciela. W godzinach popołudniowych 

został wyparty z zajmowanych stanowisk lecz po wprowadzeniu do 

walki odwodów odzyskał je na powrót. W trakcie ciężkich walk       

o miasto trwających dwie i pół doby, jego batalion stracił 80% stanu 

osobowego. Zginął rankiem 15 września podczas wycofywania się z 

miasta na przeprawie pontonowej przez Bzurę. Pochowany razem ze 

swoimi żołnierzami na cmentarzu św. Wawrzyńca w Sochaczewie.        

 

http://www.bohaterowie1939.pl/photo_epitaf/mjr-feliks-kozubowski.jpg


Załącznik 

     do uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr …/16 

     z dnia …….. 2016 

 

 

 

 

 
 


