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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na wzniesienie pomnika Ludwika Sobolewskiego w 
najbliiszym otoczeniu Stadionu Miejskiego przy Al. Marszalka Jbzefa Pilsudskiego 138. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Dla uczczenia pamiqci Ludwika Sobolewskiego, Rada Miejska w Eodzi wyraia 

zgodq na wzniesienie pornnika ku jego parniqci wraz z urzqdzeniem jego otoczenia na dzialce 

40112 w obrqbie W-22. 

5 2. Wzniesienie pornnika zostanie sfinansowane ze Srodkow budietu miasta Lodzi. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 



Uzasadnienie 

Ludwik Sobolewski to legendarny prezes Widzewa L6di i faktyczny tw6rca potqgi 16dzkiego 

klubu. Urodzil siq i wychowal w Warszawie, ale to wlagnie w todzi zapisal najwakniejsza, 

kartq swojego iycia kierujqc dzialaniami RTSu w latach 1977-1 987,1992- 1993 i 1998. 

By1 wizjonerem i pionierem nowych rozwiqzah sportowych. Kreujqc nowe podejgcie 

organizacji klubu pilkarskiego, skutecznie je realizujqc wyprzedzal swoje czasy. Wielu 

znanych zawodnikbw zawdziqcza mu swoja, karierq, dla wielu zastqpowd rodzinq. 

Budowany przez Sobolewskiego Widzew stal siq trwalym elementem najlepszych chwil 

polskiego futbolu. Wybijajqc siq na wyzyny europejskiej pilki std siq jednoczeinie 

katalizatorem zmian towarzyszqcych spolecznoSci widzewskich kibicbw, mieszkahcbw Lodzi 

i calego regionu lodzkiego. 

Droga jakq wsp6lnie przeszli Ludwik Sobolewski i Widzew L6di nie byla jednak latwa. 

Towarzyszyla jej wspolna ciqzka praca zwiqzana z budowa, klubu praktycznie od postaw, 

wspolne awanse z trzeciej ligi do pienvszej. Przede wszystkim dziqki Sobolewskiemu wysilek 

nie poszedl na marne. Dwukrotnie zdobywany tytd Mistrza Polski, piqciokmtnie tytul 

wicemistrza Polski, zdobycie Pucharu Polski wreszcie awans do czw6rki najlepszych druzyn 

w Europie nie bylyby moiliwe bez widzewskiego Prezesa. 

Dla Ludwika Sobolewskiego ,,Widzew by1 calym gwiatem". Dla Widzewa i Lodzi, 

Sobolewski pozostanie niezapornnianq Legendq. 


