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Projekt z dnia 21 wrzehnia 2016 r. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie nadania rondu nazwy Boleslawa Fichny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Rondu bez nazwy, zlokalizowanemu na czqSci dzidek 7912, 7613, 7714 
w obrqbie W-46 oraz na czqSci dzidek 37615 i 9714 w obrqbie W-48, polozonemu na 
skrzyzowaniu ulicy Brzeziriskiej oraz wjazdu na autostradq A-1 nadak nazwq: 

Rondo Boleslawa Fichny. 

5 2.Wykonanie uchwdy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

8 3. Uchwda wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
Projektodawcami uchwaly sq radni: 

RABCA PRAWNP 

dr Mar 



Boleslaw Fichna (us. 23 lutego 1891 w todzi, z t ~ .  22 kv,ieenia 1945 w Kh, F'tos:er~b:,ii-P: L 

ad\bol;at. dzia1ac.z polityczny okresu dwudziestoIecia miedzywo-jetinego. poset na S:)il-. 
L,'stawodawczy ( 19 19-1 922) i III kadencji ( 1930-1 935) oraz senator RP 5' kaderzc-ji i l 4bSX- 
3 939). 

Naukq rozpoczql w Ginlnazjunl Meskim przy ul. Mikolajewskiej, obect~yiza l1 f LO im. 
Tadeusza Kosciuszki w todzi. W 19 10 roku zostal wydalony z KrbBestwa Polskiego, a matuo'$ 
zdal po powrocic w Gimnazjun~ Polskim przy ul. Nowcacegielnianej (obecnie i I,iccttri: 
Ogol~~oksztafcace im. Mikolaja Kopernika - byl jednyrn z szesciu ~~czniow, kt6rzy w I91 1 
roku jako pierwsi zdali mature w tej szkole). Nastepnie studiowa4 prawo na Ui~iwersytecic 
Jagielloliskili~ w Krakowie, gdzie naleial do ,,ZniczaW. W latach 19 14-1 91 6, jako iegionistz 
J6zefa Pilsudskiego. bra1 udzial w walce o niepodlegioif. Polski - by1 jedirym z t ~ c h .  
ktcirzy 6 sierpnia 1914 roku pod wodzq Marszaika wyruszyli z krakowskich Oleandrbw. 

Do todzi  powrocii w 1916 roku jako oficer Legionow Polskich. Od T9f 7 roku 
byk kon~endan~em Polskiej Organizacji Wojskowej w Lodzi. W roku 1918 obronii doktorat 
w Uniuersytecie Jagiellonskim . W czasie wo-jny polsko-bolszewickiej jako ocE.rstnik wsrqpii 
do wo-jska (sluibq zakoliczyl w seopniu kapitma). po wqjnie pow~bcit do L,odzi. 
Bj/! dzialaczern Narodowego Zwiqzku Robotnziczcgo oraz poslem tla Sejm Usta~vvdac~czjl 
(1919-1932). 

ti' latach 1 923-1 927 by# przewodniczqcym l6dzkiej Rady Miejskie-j - z jego lanicjatywy Rada 
podjqla uchwalre o budowie Grobu Nieznanego Zolnierza. Dziatai nn.in. w Rotary Cliib. 
akademickim Towarzystwie Oswiaty Ludowej . Od 1924 roku growadzi! w todzi praktl~kq 
adwokackq. W latach 1930-1 935 byl postern nm Se-jm IBI kadencji, a w 1938 rokri zostai 
senatorern RP V kadencji (1938-1939). W 1936 rokte by1 jedraym z zatozycieli Towarzystwz 
Przy.jaci6il todzi. 

8 d  I940 roku, czasie okupacji niemieckiej, dziaEd w Nrarszawie w podziemi~. gdzie by! 
dzia?aczem Konwentu Organizacji. PCP powstaniu warszawskim ts.ai;lr do i4bi>ztr 
koiicentracy-jnego w Dachau, a nastqpnie do Flcrssenbiirg, gdzie zginql puciczas EEkwidaqji 
o bozi~. 


