
UCHWAŁA NR VII/98/2019
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 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.2019.506) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Rondu położonemu przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu nadaje sie nazwę "płk. pil. Wacława 

Króla"

§ 2. 

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

uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

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

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VII/98/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych należy do
wyłącznej własności rady gminy.

Z wnioskiem o nadanie rondu położonemu przy ulicy Baczyńskiego nazwy " płk. pil. Wacława
Króla" wystąpił Jakub Szostek wraz z grupą sygnatariuszy

Wacław Szczepan Król - polski lotnik wojskowy, publicysta lotniczy i historyk lotnistwa.
Urodził się 25 grudnia 1915 r. we wsi Krakówka koło Sandomierza, obecnie części miasta. Jego
rodzice - Jan i Marianna z domu Kędziora - mieli tam gospodarstwo rolne.

Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Sandomierzu, gdzie w 1934 r. zdał maturę. Zdecydował się na karierę zawodowego wojskowego:
ukończył szkolenie szybowcowe w Ustianowej, po czym wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty
w Różanie na kurs unitarny. Następnie rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Lotnictwa w
Dęblinie, gdzie szkolony był na pilota myśliwskiego. 15 października 1937 r. został promowany na
podporucznika. Przydzielono go do 123 Eskadry Myśliwskiej, a później do 121 Eskadry w 2 Pułku
Lotniczym w Krakowie.

Na początku sierpnia 1940 r., po drobnych perypetiach, otrzymał przydział do Leconfield,
gdzie formował się właśnie 302 Dywizjon Myśliwski "Poznański" w którego w składzie wziął
udział w bitwie o Anglię. 15 października 1940 r. nad Londynem strącił jednego Bf 109, a 13
marca 1941 r. po starcie alarmowym i wytycznych otrzymywanych z naziemnego stanowiska
naprowadzania, wspólnie z ppor. Marcelim Neyderem i ppor. Bronisławem Bernasiem uszkodził
nad morzem lecącego samotnie Junkersa 88.

Walka w ramach Dywizjony 302 oraz uczestwictwo w bitwie o Anglie są godnę
uchonorowania pamięci o tym bohaterze.

Pułkownik Wacław Król jest także autorem wielu książek o tematyce historyczno-lotniczej
m. in:
- Mój Spritfire WX-L (1968)
- Lotnicy spod znaku poznańskiego kruka (1971)
- Polskie Dywizjony Lotnicze Wielkiej Brytani 1940-1945 (1976)
- Polacy w bitwie o Atlantyk
- Walczyłem pod niebem Europy i Afryki (1991)
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