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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Ludwika Krzywickiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579), Rada Mie-jska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Odcinkowi ulicy Ludwika Krzywickiego, zlokalizowanemu na dziatkach o numerach 
ewidencyjnycli 12511 0, 12512, 12516, w obrebie S-4, odchodzqcemu od ulicy Prezydenta 
Gabriela Narutowicza i biegnqcemu w kierunku poi-nocnym, nadaje siq 
nazwq: Henryka Debicha. 

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

$3.  Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia 
w Dzienniku Urzqdowym Wojewddztwa Lbdzkiego. 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej 
w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest: 

Komisja Kultury Rady Miejskiej w Lodzi 
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Komisja Kultury Rady Miejskiej w todzi, zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarzqdu Radia t 6 d i  
S.A.. przedstawia propozycjq zmiany obecnej nazwy fiagmentu ulicy Henryka Krzywickiego. 
Wnioskowana nazwa brzmi: ulica Henryka Debicha. 

Osoba dyrektora Henryka Debicha nierozlq~znie zwiwana jest z naszym miastem, 
a mkszcza z Rozgloiniq L6dzkq. 

Henryk Debich by1 jednym z zalozycieli, a p6iniej wieloletnim dyrektorem Orkiestry 
Polskiego Radia i Telewizji. Przez kierowane przez H. Debicha studio przewinqla siq plejada gwiazd 
polskiej piosenki. Dyrektor wielokrotnie dyrygowal Mdzkq orkiestrq podczas festiwali piosenki w 
Sopocie, Opolu i Kobbrzegu. Pod jego batutq nagrano liczne przeboje muzyki klasycznej i 
rozrywkowej. 

Przy proponowanym do nazwania odcinku ulicy zlokalizowana jest siedziba Polskiego Radia 
w todzi. Historyczna siedziba Radia L6di mieSciC siq wiqc bqdzie na skrzyzowaniu ulic Gabriela 
Narutowicza i Henryka Debicha. Przypomnienie sylwetki i nanvanie imieniem Henryka Debicha 
fiagmentu wspomnianej ulicy wpisze siq doskonale w obchody 85- lecia Radia t 6d i .  

Komisja Kultury na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. poparla propozycjq Prezesa 
Zarzqdu Radia L6di zmierzajqcq do upamiqtnienia osoby i zaslug Henryka Debicha. 

Fragment ulicy objqty propozycjq zmiany nazwy jest niezamieszkany i nie zawiera zadnego 
nulneru porzqdkowego. 

Mapa (opis graficzny) przedstawia przebieg ulicy, o kt6rej mowa w projekcie uchwaly. 
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