
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 zmiany: poz. 1579, poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "Ofiar Wołynia" dla ronda u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Al. 800-lecia Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 2.  Granice ronda zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.

mapa z naniesionymi granicami ronda
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UZASADNIENIE

Z wnioskiem o nadanie nazwy "Ofiar Wołynia" dla ronda zwrócił się w listopadzie 2011 r. Pan
Przemysław Winiarski Radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Na wniosek Komisji Oświaty
i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23.11.2011 r. nazwa ta została umieszczona
w rejestrze proponowanych nazw ulic i placów.

Proponuje się nadać nazwę „Ofiar Wołynia” dla nowo wybudowanego ronda u zbiegu ul. Wojska
Polskiego i Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Nazwa ma na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej. Dla polskich historyków tzw. rzeź wołyńska z lat 1943-44, która swoim zasięgiem objęła także
tereny południowo-wschodnich województw II RP, była ludobójczą czystką etniczną liczącą ponad 100 tys.
ofiar (są też szacunki mówiące o ok. 120-130 tys. ofiar). Zbrodnia dokonana została na bezbronnych
obywatelach polskich (Polakach, Ukraińcach, Czechach, Ormianach), zamieszkujących tereny ówczesnego
państwa polskiego.

Nadanie nazwy „Ofiar Wołynia” dla nowego ronda w godny sposób upamiętni wyjątkowo ważne
wydarzenia z historii Polski, w tym ofiarę z życia poniesioną przez naszych Rodaków. Nazwa ronda na
trwale pobudzać będzie do refleksji i zastanowienia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz
podróżnych przejeżdżających przez nasze Miasto.
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