
UCHWAŁA NR VI/69/2019
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2018.994 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Rondu położonemu u zbiegu ulic Zarzekowice i  Portowa w Sandomierzu nadaje się nazwę 

"Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości"

§ 2. 

Lokalizację ronda, o którym mowa w § 1,  przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza sie Bumistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VI/69/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym, podejmowanie

uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w

rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych należy do wyłącznej właściwości rady

gminy.

W ubiegłym roku Naród Polski obchodził bardzo ważną w Jego dziejach rocznicę - 100 lecie

Odzyskania Niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska znów wróciła na mapy swiata. Stało sie to za

sprawą wielkiego zbiorowego wysiłku i poświecenia kilku pokoleń naszych rodaków.

Sandomierz i Sandomierszczyzna ma w tym dziele doniosły udział i niezaprzeczalne osiągnięcia. Nasza

Ziemia Sandomierska była świadkiem krwawych zmagań o odzyskanie wolności w czasie Insurekcji

Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, walk Legionów Piłsudskiego. Na

wieki w świadomości Polaków zapiszą się takie miejscowości jak: Połaniec, Słupcza, Jurkowice, Opatów,

Konary. Synowie tej Ziemi na trwale wpisali się do historii Polski: Ks. Kotkowski, Ignacy Maciejowski,

Belina Prażmowski, Grzmot Skotnicki, Dowbór-Muśnicki. Ich poświęcenie, ryzykowanie życiem lub

osobistą wolnością pozwoliło po latach rozdarcia ziem polskich stworzyć niepodległe państwo polskie - II

Rzeczpospolitą.

Rok 2018 był również setną rocznicą połączenia w jedną całość Ziemi Sandomierskiej, rozdartej trzema

rozbiorami. Od 1815r. Wisła stanowiła granicę między zaborem austriackim na Królestwem Polskim. Wisła

dzieliła, ale też często była ratunkiem dla tych, którzy musieli uciekać z zaboru rosyjskiego przed

prześladowaniami ze strony rządów carskich. Po drugiej stronie rzeki, w galicyjskim Nadbrzeziu znajdowali

pomoc i ratunek. Mieszkańcy tej części Ziemi Sandomierskiej udzielali także wsparcia Polakom z zaboru

austriackiego spieszącym do zrywów niepodległościowych, zaopatrywali w odzież, zapasy, nierzadko sami

stawali sie żołnierzami. 18 listopada 1918r. po 123 latach rozdzielenia, dwa wiślane brzegi mogły się

połączyć i stworzyć jeden miejski organizm, jakim jest dziś nasz Sandomierz.

Nadbrzezie odegrało bardzo ważną rolę dla Sandomierza w początkowym okresie odrodzonego

Państwa. Dzięki projektowi Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, który powołał Centralny Okręg

Przemysłowy, a także działaniom powojennych pokoleń stworzona została ważna dla życia naszego miasta

dzielnica, będąca - śmiało można to powiedzieć- jego zapleczem gospodqarczym.

Nadanie nazwy 100-lecia Odzyskania Niepodległości będzie hołdem dla wszystkich Sandomierzan

walczących lub pracujących po obu stronach Wisły, a ponieważ rocznica, którą świetowaliśmy w 2018r. jest

droga każdemu Polakowi, ta nazwa zjednoczy wszystkich Sandomierzan.

Z wnioskami o nadanie rondu położonemu u zbiegu ulic Zarzekowice i Portowa nazwy 100 lecia

Odzyskania Niepodległości wystąpili: grupa Radnych, Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o w

Sandomierzu oraz Zwiazki Zawodowe Pracowników NSG Group. Wnioski te pozytywnie zaopiniowała

Komisja Praworządności.
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