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w sprawie nadania nazwy rondu przy z.biegu ~lic: Partyzantów i Edmunda"'~1~~·~ckie~J' _,J- ·, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z d1]ia 8 marca 1990 r. b samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada'Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rondu zlokalizowanemu w Opocznie przy zbiegu ulic: Partyzantów i Edmunda 
Biernackiego, nadaje się nazwę: Rotmistrza Henryka Mieroszewskiego; 

I 

2. Położenie ronda ilustruje załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędówym Województwa Łódzkiego, w 
miejscowej prasie, na stronie internetowej gminy oraz na słupach i tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Opocznie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Wiesław W ołkiewicz 
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Załącznik 
do Uchwały nr „.„.„, ... „ .. 

Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia ........................... . 

-;;: 
o· , . 

./;,. 

-i;'I 
.;. 
.::; 



Uzasadnienie 

dooprojektu uchwały"-'nadającej nazwę rondu 

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na s~H konferencyjpej Starostwa Powiatowego 
odbyła się uroczysta, pierwsza w historii, wspólna sesja Rady Powiatu 
Opoczyńskiego oraz Rady Miejskiej w Opocznie. Podczas sesji obie Rady 
podjęły wspólne stanowisko, w który~ radni wyrazili wolę upamiętnienia 
rotmistrza Henryka Mieroszewskiego, który sprawował urząd komisarza 
rządowego Opoczna w latach 1915-1917. Po.stanowiono upamiętnić postać 
rotmistrza poprzez nazwanie jego imieniem jedn'ej z ulic lub rond w Opocznie. 
Rotmistrz Henryk Mieroszewski był człowiekiem, który za swe zasługi dla 
Opoczna oraz repolonizację miasta w okresie niewoli, zasłużył na wdzięczność i 
pamięć. 

Henryk Wincenty Mieroszewski herbu Ślepowron ( 1867-1924 ), rotmistrz 13 C. 
i K. Pułku Ułanów. Karierę wojskową rozpoczął jako nastolatek wstępując do C. 
i K. Szkoły Kadetów Kawalerii w Branicach na Morawach i po jej ukończeniu 
w 1886 r. otrzymał przydział do wspomnianego 13 Pułku Ułanów, 

stacjonującego we Lwowie, a od 1888 r. w Złoczowie. Po 4 latach dosłużył się 
stopnia porucznika. W chwili wybuchu I wojny światowej, 47-letni porucznik 
rezerwy, właściciel dóbr Biskupice, Trąbki i Darszyce pod Wieliczką, zgłosił się 
na ochotnika i otrzymał przydział do 4 Dywizji Kawalerii. Nie brał czynnego 
udziału w działaniach boj owych. 1 7 grudnia 1914 r. otrzymał awans na 
rotmistrza rezerwy. 8 czerwca 1915 r. rozkazem C. i K. Komendy Wojskowej w 
Koszycach został mianowany adiutantem płk Tadeusza Wiktora przy nowo 
tworzonej C. i K. Komendzie Powiatowej w Opocznie. W dniu 23 sierpnia 
1915 r. powierzono mu urząd komisarza rządowego miasta Opoczna. Pełniąc tę 
funkcję przez 22 miesiące przyczynił się m.in. do rozwoju i rozbudowy 
infrastruktury miasta, uporządkował finanse i spłacił długi, urządził place 
targowe, organizował uroczystości patriotyczne, powołał polską policję miejską, 
dofinansował straż ogniową, wspierał kościół katolicki, podejmował także 
działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. 
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