
 
Uchwała Nr LII/434/06  

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 30 sierpnia 2006 roku  

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie ście Drezdenko. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U.         

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i  Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102  poz. 1055 i Nr 116 poz. 

1203, Dz. U.  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 

 
uchwala si ę co nast ępuje : 

 
§  1. 

 
Nadaje się ulicy w mieście Drezdenko łączącej ulicę 11 Listopada z ulicą Milicką nazwę                 

- ulica Lema ,  zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 
§  2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
 

§  3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie: 
 
Wydzielenie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną spowodowano powstanie 
nowych terenów komunikacyjnych (dróg), a co za tym idzie konieczność nadania im nazwy. 
Nadanie nazwy powstałej ulicy jest niezbędne do wprowadzenie numeracji porządkowej dla 
powstałych nieruchomości.  
 
 
 
 
 
 
Stanisław Lem 
 
Pisarz, filozof, futurolog i satyryk. 

Uważany za jednego z najbardziej znanych polskich twórców na świecie. Jego książki 
zostały przetłumaczone na 41 języków i sprzedaży się w ponad 27 milionach egzemplarzy. 
Były też wielokrotnie filmowane, między innymi w Hollywood. Twórczość Lema ma ogromny 
wpływ zarówno na polską jak i światową literaturę fantastyczno – naukową. 
 
Biografia 
 

Urodził się we Lwowie 12 września 1921 roku, jako syn zamożnego lekarza – 
laryngologa. Był uczniem II Gimnazjum im. Karola Szajnochy. W okupowanym przez wojska 
radzieckie Lwowie próbował dostać się na politechnikę, jednak mimo zdanego egzaminu nie 
został przyjęty ze względu na pochodzenie. Studia rozpoczyna na Uniwersytecie 
Medycznym, które przerywa najazd hitlerowski. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako 
mechanik samochodowy i spawacz. Był członkiem ruchu oporu. Od 1944 roku, po 
ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej, kontynuował studia. 

W 1946 roku wraz z całą rodziną, zostaje repatriowany do Krakowa, gdzie podjął 
studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów nie przystąpił do 
egzaminu końcowego, aby uniknąć służby jako lekarz wojskowy. Otrzymał jedynie dyplom 
ukończenia uczelni.  

W latach 1947 – 1950 pracował jako młodszy asystent w Konserwatorium 
Naukoznawczym prowadzonym przez doktora Mieczysława Choynowskiego. W 1953 roku 
ożenił się z Barbarą Leśniak, zaś w 1968 roku urodził się jego syn – Tomasz. 

Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie, mając 84 lata.  
 



 



 


