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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 17 - Kawaleryjskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 17 – Kawaleryjskie w obrębie nr 9 – Nowe Miasto, 
obejmującemu część działki o numerze geodezyjnym 133/2, oznaczonemu kolorem żółtym na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Rondo Maksymiliana Ludertowicza. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie rondu na osiedlu Kawaleryjskie imienia Maksymiliana Ludertowicza podyktowane
jest chęcią uhonorowania wybitnego człowieka, zasłużonego białostockiego propagatora sportu i jednego z
założycieli Jagiellonii.

Maksymilian Ludertowicz urodził się w 1895 r. w Bogumiłowicach koło Tarnowa. Do Białegostoku
przyjechał w 1919 r. Pracował jako nauczyciel gimnastyki w Szkole Handlowej. W latach dwudziestych
zaliczany był do czołowych białostockich piłkarzy. Występował w drużynie Kresowców, WKS 42 PP. Po
zakończeniu kariery sportowej został sędzią piłkarskim.

Był wybitnym znawcą i propagatorem sportu, zaangażowanym w rozwój wielu dyscyplin, dzięki
niemu w okresie międzywojennym ogromne sukcesy odnosili białostoccy lekkoatleci. Organizował
działalność klubów sportowych i zabiegał o stworzenie warunków do uprawiania sportu. Był zaangażowany
w budowę pierwszych stadionów w naszym mieście. Przedwojenna prasa nazywała go „chodzącą
encyklopedią sportu” i w stwierdzeniu tym nie było przesady.

W 1932 roku prowadzony przez niego Związek Młodzieży Wiejskiej wspólnie z Wojskowym
Klubem Sportowym 42 Pułku Piechoty dał początek Jagiellonii. Maksymilian Ludertowicz został
sekretarzem klubu i kierownikiem sekcji lekkoatletycznej. Uważany jest też za jednego z twórców
klubowego herbu, czyli słynnej ,,J”.

Po wybuchu II wojny światowej Maksymilian Ludertowicz działał w konspiracji, za swoją
działalność został aresztowany przez gestapo, a 25 lutego 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego w
Auschwitz, gdzie został zamordowany.

Proponowane do nazwania rondo położone jest w obrębie nr 9 – Nowe Miasto na części działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 133/2, stanowiącej własność Gminy Białystok.
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