~ r u NS
k 190
Projekt z dnia

1~

4 (A

i

P&,/

9

@/1 g F.

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia
w sprawie nadania rondu nazwy Waclawa Bobrowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gininnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Lodzi
uchwala, co nastqpuje:
tj 1. Rondu bez nazwy, zloltalizowanemu na czqiciach dzialek ewidencyjnych
o numerach 113 i 216, w obrqbie W-23, nadaje siq nazwq: Waclawa Bobrowskiego.
tj 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.

rj 3. Uchwala wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku

Urzqdowym Wojewbdztwa Lbdzkiego.

Przwodniczqcy
Rady Miejskiej w Lodzi

Hanna Zdanowska

Marcin GOLASZEWSKI

Projektodawcq jest
Prezydent Miasta Lodzi

Projekt zgodny z przepisarr~iprawa
opiniujq p o r y i y w n i s
pod wzgledem formalno-prawnym
KIEROWNIK

UZASADNIENIE
W zwiqzku z wybudowaniem i oddaniem do uzytku nowego ronda zasadnym jest
nadanie mu nazwy.
Waclaw Bobrowski - ingnier geodeta, urodzil siq 26 lutego 1889 r. w ~lobinie,zmarl
6 lipca 1959 r. W 1910 r. rozpoczql studia w Konstantynowskim Instytucie Mierniczym
w Moskwie. 5 czerwca 1916 r., Konferencja Instytutu Mierniczego przyznala mu tytul
inzyniera i dyplom ukonczenia studiow. We wrzeSniu 1917 roku wstqpil, jako ochotnik, do
organizowanej na wschodzie Legii Oficerskiej I Korpusu Polskiego gen. J6zefa DowborMuSnickiego. Po rozwiqzaniu Korpusu przyjechal do Lodzi, gdzie 15 sierpnia 1918 r.
rozpoczql pracq w Oddziale Pomiar6w Magistratu m. Lodzi na stanowisku geometry.
Naczelnik Franciszek Walicki powierzyl mu w6wczas nadzdr nad zalozeniem podstawy
(bazy) sieci triangulacyjnej. Wybuch wojny polsko-sowieckiej przerwal Bobrowskiemu
wykonywanie pomiar6w w Lodzi. Dnia 3 1 grudnia 1919 r. zostal powolany do sluzby
w wojskach kolejowych.
W lutym 1922 r. ponownie rozpoczql pracq w Magistracie, jako inzynier geodeta.
Po odejSciu Franciszka Walickiego w polowie 1922 r., sprawowal funkcjq pelniqcego
obowiqzki kierownika Oddzialu Pomiar6w Magistratu m. Lodzi, ostatecznie zostal jego
szefem od 1 maja 1923 r. Kontynuowal szczeg6lowe pomiary miasta, w oparciu o ktore
powstaly mapy w skali 1:250 i 1:500 o kroju sekcyjnym.
Dnia 20 lutego 1924 r. Bobrowski otrzymal dyplom mierniczego przysiqglego.
Rozpoczql w6wczas wykonywanie, za zgodq Magistratu, prywatnych robot pomiarowych.
Ich efektem bylo powstanie wielu opracowan wykorzystywanych do cel6w prawnych oraz
parcelacji gruntow i majqtk6w w Lodzi oraz jej okolicach.
W latach 1932-1935 Bobrowski, jako kierownik Oddzialu, stanql przed bardzo
powaznym zadaniem. Zaszla wowczas potrzeba analizy dokladnoici l6dzkiej sieci
triangulacyjnej. We wrzeSniu 1933 r. dokonano pod jego nadzorem powt6rnego pomiaru
dlugoSci bazy na ul. Zagajnikowej. Sygnalizacjq punktow triangulacyjnych wykonano
w lecie, zaS obserwacje kqtowe we wrzeSniu i paidzierniku 1934 r. Zimq 193%.
przeprowadzono w Oddziale Pomiar6w Scisle wyrownanie sieci, uzyskujqc zadowalajqcq
ocenq dokladnoici pomiar6w.
W tym samym roku zdecydowano siq rowniez na zalozenie mapy zasadniczej miasta
w skali 1:1000, w ukladzie sekcyjnym, na planszach aluminiowych. Dla obszaru sr6dmieScia
utrzymano jednak mapq w skali 1:250 na arkuszach kartonowych. Mapy te byly uzywane dla
potrzeb miasta az do drugiej polowy lat 70. XX w., do czasu, kiedy zaczqly by6 stopniowo
wypierane przez map? zasadniczq w skali 1:500.
Bobrowski zostal odznaczony m.in. Medalem Dziesiqciolecia Odzyskania
NiepodlegloSci oraz Srebrnym Krzyzem Zaslugi.
Kiedy do miasta 19 stycznia 1945 r., wkroczyly oddzialy arrnii sowieckiej Waclaw
Bobrowski, wraz z pozostalymi pracownikami, zabezpieczyl sprzqt pomiarowy wraz
z archiwum geodezyjnym.
Za swojq powojennq pracq zostal odznaczony w 1957 r. Zlotym Krzyzem Zaslugi.

