UCHWAŁA NR /
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Lubartowie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z
2016r., poz. 446 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIX1272114 Rady Miasta Lubartów z dnia
25 lipca 2014r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym
terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Miasta Lubartów (Dz.
Urz. Woj. Lubel. z 2014r. poz. 2873) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Nadaje nazwę: Rondo im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - dla ronda
położonego w granicach administracyjnych miasta Lubartów, u zbiegu ulic:
ul. Słowackiego, ul. Wierzbowej i ul. Batalionów Chłopskich.
§2

Lokalizację ronda oznaczono kolorem zielonym na załączniku graficznym do niniejszej
uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Mikołaj Tomasiak

UZASADNIENIE
DO UCHWAL Y RADY MIASTA LUBARTÓW
W SPRAWIE NADANIA NAZWY DLA RONDA W LUBARTOWIE
Z wnioskiem o nadanie nazwy dla ronda w Lubartowie u zbiegu ulic: ul. Słowackiego,
ul. Wierzbowa i ul. Batalionów Chłopskich wystąpił Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg
Wołyński Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz poparty wnioskiem
Klubu Radnych Wspólny Lubartów, proponując upamiętnienie zasług Dywizji dla miasta Lubartów
oraz okolicznych miejscowości poprzez nadanie nazwy: "Rondo im. 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK".
W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca informuje:
27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (27 DP AK) - wielka jednostka piechoty Armii
Krajowej utworzona z sił Okręgu Wołyń w ramach akcji "Burza". W marcu 1944 roku liczyła około
6000 żołnierzy. W reakcji na rzeź wołyńską dowództwo Armii Krajowej podjęło decyzję o
skierowaniu sił konspiracyjnych do walki z Ukraińską Powstańczą Armią. 20 lipca 1943 roku
Komendant Okręgu Wołyńskiego AK wydał rozkaz powołania oddziałów partyzanckich, których
celem miała być ochrona ludności polskiej przed UPA. Powstało 9 oddziałów: "Bomby",
"Drzazgi", "Gzymsa", ,Jastrzębia", "Korda", .Piotrusia", "Ryszarda", "Sokoła" i "Strzemienia"
liczących łącznie około 1200 żołnierzy. Drugą polską siłą bojową na Wołyniu stanowiły oddziały
samoobrony w liczbie około 3600 ludzi stacjonujące wokoło stu placówkach. Żołnierze tych
formacji stali się trzonem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
4 stycznia 1944 roku woj ska l Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej przekroczyły granicę ZSRR z
Polską w rejonie Rokitna. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyńzdecydowało się przystąpić
do realizacji planu "Burza" na Wołyniu. Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński .Luboń" planował
stworzenie jednostki bojowej wielkości korpusu, której zadaniem byłaby walka z cofającymi się
Niemcami i wystąpienie wobec Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia.
Zasługi 27 WDPAK wniesione dla powiatów: włodawskiego, parczewskiego, a szczególnie
lubartowskiego w zakresie wyzwalania tych ziem spod okupacji niemieckiej - są nie do
przecemema.
Dywizja po wyjściu z okrążenia niemieckiego w lasach parczewskich ("akcja wirbelsturm") - w
swym dalszym szlaku bitewnym już na ziemi lubartowskiej wyzwoliła kolejno szereg
miejscowości: Firlej, Kock, Wolę Filipowską, Hutę Firlej, Majdan Sobolewski, Sobolew,
Czerwonkę-Gozdów, Michów, Kamionkę, Skrobów, Kozłówkę i wreszcie Lubartów (22.07.1944) z
udziałem miejscowego oddziału Armii Krajowej.
Zasługi Dywizji w naszym regionie są upamiętnione w formie: tablicy okolicznościowej w kościele
pw. Św. Anny w Lubartowie, takażu na frontonie pałacu Zamojskich w Kozłówcje oraz tablicy
pamiątkowej na budynku stacyjnym PKP w Lubartowie.
Proponowana nazwa została pozytywnie zaopiniowana
Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów.
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