
UCHWAŁA NR III/26/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żyrzyn do podjęcia działań mających na celu nadanie 

nazwy mostowi realizowanemu na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin. 

Mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia budowy nowej przeprawy mostowej na rzece 

Wieprz w miejscowości Kośmin oraz wagę tego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Żyrzyn, 

turystów i potencjalnych inwestorów, uznając za istotne dla Gminy nadanie nazwy nowemu 

mostowi na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) - Rada Gminy Żyrzyn, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnić Wójta Gminy Żyrzyn do podjęcia działań w celu wystąpienia do Dyrektora Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nadanie imienia „Zofii Kossak” mostowi realizowanemu 

na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin w ciągu drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

Do Wójta Gminy Żyrzyn wpłynął wniosek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” 

o nadanie imienia Zofii Kossak dla realizowanego na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin 

nowego mostu. 

Wójt w pełni aprobując prośbę skierowaną przez stowarzyszenie przedłożył w tej sprawie stosowną 

uchwałę. 

Motywem wskazującym na zasadność podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Żyrzyn do podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy mostowi realizowanemu na rzece 

Wieprz w miejscowości Kośmin imienia Zofii Kossak jest przypadająca w 2019 roku 130-rocznica 

urodzin Zofii Kossak. 

Zofia Kossak była jedną z najwybitniejszych pisarek XX wieku, publicystką, współzałożycielką 

społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 

Urodziła się i spędziła pierwsze dwadzieścia lat swojego życia w Kośminie nad Wieprzem. Tam 

w rodzinnym domu kształtowała się jej osobowość pisarki, patriotki i społeczniczki. Szerzyła 

oświatę wśród mieszkańców Kośmina i sama nasiąkała lokalną tradycją i zwyczajami, czemu dała 

wyraz w jednym ze swoich utworów, w poetyckim kalendarzu pt. „Rok Polski”, w którym opisała 

dawne obyczaje na wsi. 

O Kośminie i jej mieszkańcach wspominała w swojej twórczości literackiej w takich dziełach jak: 

„Pożoga” czy „Trembowla”. W tej ostatniej przedstawiła m.in. kośmiński dwór, nadwieprzańskie 

krajobrazy, królewski gościniec wiodący z Lublina do Warszawy i okoliczne miejscowości. 

Zofia Kossak 11 listopada 2018 r. została pośmiertnie uhonorowana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej 

niepodległości. 

Z uwagi na wybitne zasługi pisarki dla kultury polskiej, budowanie tożsamości narodowej poprzez 

dzieła literackie i działalność społeczną, która była związana z Kośminem zasadnym byłoby 

upamiętnienie związku Zofii Kossak z Kośminem i Lubelszczyzną. 

W Kośminie do dziś istnieje odrestaurowany zabytkowy dworek, w którym urodziła się i mieszkała 

Zofia Kossak, znajdujący się w pobliżu budowanego nowego mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi 

ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne. 

Siedzibę na terenie dawnego majątku Kossaków ma Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zielony Pierścień”. Funkcjonuje tam również izba pamięci tzw. Salonik Zofii Kossak. W dworku 

i na terenie przyległym działa punkt informacji turystycznej, izba produktów regionalnych, centrum 

edukacyjne, zlokalizowane jest także miejsce wypoczynku dla turystów - kemping „Zielona 

Dolina”. 

Mieszkańcy Kośmina prowadzą działalność w zakresie agroturystyki i wspólnie 

ze stowarzyszeniem „Zielony Pierścień” organizują spływy kajakowe, spacery nordic walking, 

wyprawy rowerowe, wycieczki ornitologiczne, czy przejażdżki konne. 



Dawny dwór Kossaków i miejscowość Kośmin dzięki temu, że pobliski most będzie nosił imię 

Zofii Kossak, stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalny jako miejsce na terenie Gminy Żyrzyn, 

które warto odwiedzać w drodze do słynnego Kazimierza nad Wisłą, Puław, czy Nałęczowa. 


