
UCHWAŁA NR XLII/269/14
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Leżajska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje nazwę „Rondo Orląt Lwowskich” rondu zlokalizowanemu przy obwodnicy miasta 
Leżajska u wylotu ulicy Warszawskiej.

§ 2. Szczegółowy opis położenia ronda oraz uzasadnienie nazwy zawarty jest
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/14

Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 13 listopada 2014 r.

Rondo Orląt Lwowskich

Opis położenia, charakter, funkcja:
Rondo Orląt Lwowskich usytuowane jest przy obwodnicy miasta Leżajska u wylotu ulicy 

Warszawskiej.
Uzasadnienie nazwy:

Wniosek o nadanie imienia „Orląt Lwowskich” – rondu, ulicy, placu lub obwodnicy w Leżajsku 
wpłynął od Prezesa Zarządu Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich w Leżajsku Eugeniusza Matkowskiego.

Nadanie nazwy rondu ma na celu upamiętnienie młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–
1920 w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919) i polsko-bolszewickiej (1920).

Mianem Orląt Lwowskich określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku
we Lwowie regularnych oddziałów wojskowych Wojska Polskiego , w listopadzie 
1918 r. ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich . Młodzi ochotnicy walczyli też 
na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko bolszewickiej latem 1920 roku.

W skład oddziałów ochotniczych wchodzili studenci, robotnicy, urzędnicy, uczniowie, chłopcy 
i dziewczęta. Najmłodszy obrońca Lwowa miał 9 lat, najstarszy - 17 lat.

Orlęta nie tylko walczyły ramię w ramię z dorosłymi. Były doskonałymi łącznikami - przenosiły 
meldunki, rozkazy, sprawdzały pozycje wroga. Dzięki ich odwadze i męstwu odzyskano najpierw 
część miasta, a 23 listopada, po nadejściu odsieczy, cały Lwów. Jako jedyne miasto w Polsce został 
odznaczony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari - za niespotykane 
męstwo i dzielność. Poległym w walce Lwowskim Orlętom Polacy wystawili przepiękny cmentarz, 
z rzędami jednakowych mogił, z kolumnadą, przez którą biegnie napis: "Polegli, abyśmy żyli wolni". 
Bezimienne Lwowskie Orlę spoczywa natomiast w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 
wzniesionym w hołdzie wszystkim obrońcom Ojczyzny.
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 MIASTO LEŻAJSK Załącznik Nr 2 

 Orientacja ulic  do uchwały NR XLII/269/14 

 Skala 1 : 10000 Rady Miejskiej w Leżajsku. 

  z dnia 13 listopada 2014 r. 
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