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ss-.46.,, 
Dla Pani Krystyny Siejnej Przewodnicz ącej Rady Miasta Katowice, dotycz ą ca prac Zespo ł u do spraw 

nazewnictwa ulic i placów Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  w  sk ładzie: 

przedstawiciel Muzeum Historii Katowic —  Pan Jerzy Dolinkiewicz — Przewodnicz ący Zespo łu, 

radny Rady Miasta Katowice — Pan Piotr Pietrasz 
spisana w dniu 18 maja 2016 r. 
W posiedzeniu, które odby ło si ę  w pok. nr  203 UMK przy ul. M ły ń skiej nr 4, od godz. 11.00 do godz. 

12:10, uczestniczyli równie ż :  Pani Barbara Lampart Naczelnik  Wydzia łu  Kszta łtowania Ś rodowiska 

UMK, Pan Łukasz Borys inspektor Wydzia łu Budynków i  Dróg  UMK, Pan Micha ł  D żwierzy ń ski 

podinspektor w Wydziale Geodezji  UMK  oraz Pan Jacek  Papoń  kierownik  w MZUiM w Katowicach. 

W posiedzeniu nie uczestniczył  członek Zespołu Pan  radny Witold  Witkowicz (nieobecno ść  
usprawiedliwiona). 
Porządek posiedzenia: 
I. Sprawy do zaopiniowania (rozpatrzenia) przez Zespó ł . 
II. Wstępne opiniowanie projektów uchwa ł . 
III. Sprawy w toku rozpatrywania, co  do  których zawnioskowano  ju ż  o  przygotowanie projektów 

uchwa ł . 
IV. REJESTR NAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy,  których rozpatrzenie  czasowo zawieszono. 

V. Lista aktualnie nienazwanych obiektów  (ulice, skwery,  place,  parki,  estakady,  bulwary) 

przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy. 
VI. Sprawy wniesione — wolne wnioski. 
VII. Ustalenie  terminu  kolejnego posiedzenia  Zespo łu. 

VIII. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad I. Sprawy do  zaopiniowania  (rozpatrzenia)  przez  Zespó ł : 
1) dot. nazwania terenu  (skweru)  przy skrzyżowaniu ulic ks. Wik  a  Siwka i Styczniowej w 
dzielnicy Dąbrówka Ma ła. 
Zespó ł  zapozna ł  si ę  z  pismem Pana Micha ła Bulsy z dnia 29 kwietnia 2016 r. wskazuj ącym skwer do 

nadania nazwy. 

Po dyskusji  Zespół  zawnioskowa ł  do  Komisji Organizacyjnej,  aby  wystą pi ła do  Prezydenta Miasta 
Katowice z wnioskiem o zbadanie  sytuacji terenowo-prawnej  oraz  w  zakresie uporz ądkowania 
skweru. 
Zespó ł  nie ustosunkowa ł  si ę  do ewentualnego patrona skweru. Lokalizacja wymaga 

przeprowadzenia wizji lokalnej. 

2) dot. zniesienia  nazwy  ul.  Energetyków. 

29 kwietnia 2016 r. dokonano wizji lokalnej i stwierdzono,  że  ul. Energetyków stanowi przed ł u żenie 

ul. Józefowskiej w kierunku po łudniowym, a po łożone przy niej budynki posiadaj ą  numeracj ę  
porz ądkową  od ul. Józefowskiej — nr 5, 6 i 10. 

Zespó ł  zapozna ł  si ę  z pismem  I  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Bogumi ła Sobuli z dnia 10 maja 

2016 r. przy którym przekazano wniosek firmy KPE NIERUCHOMOSCI  S.A.  z  dnia 19 kwietnia 2016 r. 

Po dyskusji  Zespó ł  jednog łośnie zawnioskowa ł  do  Komisji Organizacyjnej,  aby wystą pi ła do 
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o  przygotowanie projektu  kompleksowej uchwa ły  w 

sprawie zniesienia  nazwy  „ul. Energetyków"  stanowi ącego w praktyce  przed ł u żenie ul. 
Józefowskiej w  kierunku po łudniowym  (numeracja  porządkowa budynków)  i nadania  temu 
odcinkowi nazwy  „Józefowska". 



3) dot. skweru Hippokratesa. 

Zespół  zapozna ł  si ę  z pismem Ś ląskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 maja 2016 r. 

W związku z pismem z dnia 12 maja 2016 r. Zespó ł  wnioskuje o wystąpienie do Ś ląskiej Izby 

Lekarskiej w celu uzupe łnienie wniosku o szczegó łowy  plan  sytuacyjny przedstawiaj ący teren 

skweru proponowany do nadania nazwy w rejonie dzielnicy Koszutka. 

4) dot. Jerzego Harald (Jana Liersza) (wniosek grupy radnych Rady Miasta Katowice) 

Zespół  zapozna ł  się  z pismem Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. przy 

którym przekazano opini ę  historyczn ą  dotycz ącą  Jerzego Haralda przygotowana przez Muzeum 

Historii Katowic, w której stwierdzono i ż  dorobek Jerzego Haralda i jego zas ługi w dziedzinie kultury 

są  znaczne. Nie zosta ły jednak dotąd szczegó łowo zbadane stąd jego osoba jest ma ło znana i nie 

doceniana. Pan dr Jacek Siebel w opinii historycznej podkre ś li ł , że warto sprawi ć, by poprzez 

upami ętnienie Jerzego Haralda zarówno upowszechni ć  wiedzę  na jego temat jak i odda ć  należny 

hołd jego zas ługom. 

Po dyskusji  Zespół  jednogłośnie zawnioskowa ł  do Komisji Organizacyjnej, aby wyst ąpiła do 
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwa ły, w którym dla 

wybudowanej ulicy bocznej od ulicy Henryka Miko łaja Góreckiego, a biegn ącej w kierunku wjazdu 
do gmachu NOSPR (o długości ok. 700 m) zostanie nadana nazwa  „  ul. Jerzego Haralda" (Jana 
Liersza) zgodnie  z  opinią  Muzeum Historii Katowic i wnioskiem  grupy  radnych Rady Miasta 

Katowice. 

5) dot. tablicy po święconej Wilhelmowi Szewczykowi 

Zespó ł  zapozna ł  si ę  z pismem Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

zawieraj ącym przygotowane przez Muzeum Historii Katowic propozycje lokalizacji tablicy 

pamiątkowej po święconej Wilhelmowi Szewczykowi oraz propozycji inskrypcji na tych tablicach. 

Ponadto Zespół  wysłucha ł  wyja śnień  Pani Barbary Lampart Naczelnika Wydzia łu Kszta łtowana 

Ś rodowiska UMK oraz zapozna ł  się  z pismem Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 18 stycznia 

2016  r.  oraz odpowiedzi ą  na nie  Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka  z  dnia 6 lutego 2016 r. 

Zespó ł  po przeanalizowaniu sprawy stwierdza, że tablica upami ę tniaj ąca Wilhelma Szewczyka nie 

może być  umieszczona na budynku przy ul. M łyńskiej 23, gdy ż  budynek ten stanowi w łasność  
prywatn ą . 

Również  zawieszenie tablicy pami ątkowej na budynku Plac Wilhelma Szewczyka nr 1 nie mo że być  
brane pod uwagę , gdyż  jest to budynek dworca kolejowego. 

Trzecia lokalizacja umieszczenia pami ątkowej tablicy proponowana przez Muzeum Historii Katowic 

to budynek przy ul. Plebiscytowej 17, który stanowi wspó łwłasność  prywatną ( elewacja wymaga 

remontu i obwieszona jest reklamami). 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że trzy proponowane lokalizacje tablicy pami ątkowej nie 
spełniają  wymogów formalnych — istniej ą  przeszkody w ich powieszeniu na elewacjach 
zewnętrznych budynków. Natomiast Plac Wilhelma Szewczyka zosta ł  w ostatnim okresie 
prawid łowo otablicowany tablicami z nazw ą  placu z pe łnym imieniem i nazwiskiem patrona co w 
zupełności wypełnia postulaty Zarządu Stowarzyszenia  im.  Wilhelma Szewczyka w Katowicach 
zawarte w pi śmie z dnia 6 lutego 2016 r. skierowanego do Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 
Mariusza Skiby. 

Zespół  zwraca się  do Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  z  wnioskiem o odstąpienie w 
bieżącym roku od wykonania tablic pami ątkowych na obiektach wskazanych przez Muzeum 
Historii Katowic. 
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Ad. II. Wstępne  opiniowanie projektów uchwa ł : 

Zespół  zapozna ł  si ę  z pismem Prezydenta Miast Katowice znak OZ-K.0053.1.49.2016.AD z dnia 27 

kwietnia 2016 r. przekazuj ącym projekt uchwa ły Rady Miasta Katowice w  sprawie nadania ulicy 

położonej na terenie  miasta  Katowice nazwy „Siewna"  w dzielnicy Burowiec. 

Przeanalizowano tre ść  projektu uchwa ły wraz z załącznikiem mapowym i uzasadnieniem. 

1)  Zespół  wstępnie  jednogłośnie  pozytywnie go zaopiniowa ł  wnosząc jednogłośnie,  aby 

Komisja Organizacyjna  również  pozytywnie go zaopiniowa ła. 

Ad. HI. Sprawy w  toku  rozpatrywania, co  do  których  zawnioskowano  ju ż  o  przygotowanie 

projektów  uchwa ł : 

• dot.  ul.  Wiertniczej (przed łużenie) —  Pan Inspektor Łukasz Borys poinformowa ł , że wystąpiono o 

zgod ę  na nadanie nazwy do Prezydenta Miasta Siemianowice Ś l ąskie z uwagi na własność  jednej z 

dzia łek pod nazywaną  drogą  — sprawa w toku 

• dot.  Pl.  Rady Europy  (poszerzenie)  —  ustalono, że trwa wymiana korespondencji — sprawa w toku 

• dot.  ul.  ks. Piotra  Skargi  (po  nowym ś ladzie)  —  ustalono, że projekt uchwa ły jest w przygotowaniu 

• dot. ul. Polnej —  ustalono, że trwaj ą  prace nad przygotowaniem projektu uchwa ły 

• dot.  Pl.  Pętla Stadionowa  (w  rejonie  WPKiW)—  ustalono, że trwaj ą  prace nad projektem (trwa 

sporządzanie opinii prawnej) 

• dot.  ul.  Pijarskiej  (przed łużenie) -  ustalono, że zako ń czyły si ę  konsultacje spo łeczne i projekt 

uchwa ły wpłynie prawdopodobnie na sesję  Rady Miasta Katowice w dniu 25 maja 2016 r. lub w 

czerwcu br. 

• dot. Skweru  Księdza  Wawrzyńca  Puchera (Dąbrówka Ma ła - plac przed kościołem)  —  ustalono, że 

trwaj ą  prace nad projektem (trwa sporz ądzanie opinii prawnej) 

• dot. Skweru  Edwarda Gryglewicza (ul.  Morawa  i  Bednarska) -  ustalono, że trwaj ą  prace nad 

projektem (trwa sporz ądzanie opinii prawnej) 

• dot. Skweru  Represjonowanych  Żołnierzy-Górników (ul. Miko łowska/róg  Gallusa)  —  ustalono, że 

trwaj ą  prace nad projektem (trwa sporz ądzanie opinii prawnej) 

• dot. Skweru  Ewalda Gawlika  (ul. Barbórki  i Wojciecha)  —  oczekiwanie na stanowisko Zak ładu 

Zieleni Miejskiej ws. rozpoczęcia rewitalizacji przedmiotowego skweru w Giszowcu 

• dot. ul. Augustyna  Halotty  (boczna  od  ul.  Karolinki) —  sprawa w toku - do dnia 3 czerwca 2016 

oczekuje si ę  na opinię  Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec 

IV. REJESTR NAZW  - tzw. lista  rezerwowa  oraz sprawy,  których  rozpatrzenie  czasowo zawieszono: 

1) dot. Roberta  Jarczyka  (wniosek Muzeum Historii Katowic) 

Potrzeba znalezienia obiektu na nadanie ww. nazwy wyłacznie na terenie Podlesia. 

W trakcie posiedzenia Pan Łukasz Borys inspektor Wydzia łu Budynków i Dróg poinformowa ł , że trwa 

wykupywanie gruntów pod projektowan ą  drogę . 

2) dot. Jerzego Kukuczki (postulat Dyrektora i spo łeczno ści szkolnej Gimnazjum nr 10 w Bogucicach 

na Osiedlu Kukuczki) 

Komisja Organizacyjna umie ści ła ww. nazwę  w rejestrze na posiedzeniu w dniu 30 pa ździernika 2012 

r. Niezbędne jest obecnie znalezienie ulicy lub placu do nadania nazwy w rejonie Bogucic. Zaznaczy ć  
należy, i ż  imi ę  Jerzego Kukuczki nosi ju ż  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz 

Gimnazjum nr 10 w Bogucicach. Natomiast dotychczas nie nadano nazwy Jerzego Kukuczki dla żadnej 

ulicy czy też  placu w Katowicach. 

3) nazwy ulic proponowane do ewentualnego wykorzystania (np. z uchwa ły Rady Miasta Katowice nr 

XXXVIII/884/13 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic po łożonych na 
terenie miasta Katowice): Składowa,  Komunalna, Radli ń ska, Rudnicka, Kolorowa. 
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4) dot. Raoula  Wallenberga 
Komisja Organizacyjna umie ści ła ww. nazwę  w rejestrze na posiedzeniu  w  dniu 26 listopada 2013 r. 

W chwili obecnej brak jest godnego obiektu do nadania ww. nazwy. 

5) potencjalni  patroni obiektów miejskich  zaproponowani  przez katowickie  koła  Ruchu  Autonomii 

Ś ląska. 
Umieszczono w rejestrze nazw:  Ernsta  Motzko, Franciszka Fessera,  lgnatza  i Maxa GrOnfeldów, 

Ernesta  Wilimowskiego, Hansa  Bellmera, Karola  Schayera,  Andrzeja Urbanowicza,  Romana Paj ąka, 

rodzinę  Tiele-Wincklerów i Micha ła Smolorza. Muzeum Historii Katowic przygotowa ło częściowo 

biogramy ww. osób. 

6) dot. Piotra  Szmitke (postulat Stowarzyszenia Wspó łpracy i Przyja ź ni Katowice-Miszkolc) 

Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 9 wrze śnia 2014 r. umie ści ła postulat upami ętnienia w 

rejestrze nazw. Istnieje potrzeba znalezienia godnego obiektu odpowiedniego do uhonorowania 

imieniem ww. 

7) dot. Georga  von Giesche 
Komisja Organizacyjna ponownie umie ści ła ww. nazwę  w rejestrze na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 

2016 r. 

8) dot.  ul.  prof.  Jana  Czochralskiego 
Postulat Politechniki Ś ląskiej w Gliwicach z dnia 10 marca 2014 r. 

Po dyskusji  Zespół  jednogłośnie zawnioskowa ł  do  Komisji  Organizacyjnej, aby wystąpi ła do 
Prezydenta  Miasta Katowice z wnioskiem  o  przygotowanie projektu  uchwa ły,  w  którym dla 
obiektu  miejskiego  (teren  zielony, bulwar) po łożonego po  północnej  stronie rzeki Rawy 
posiadaj ącego  charakter promenadowy (pomi ędzy  ul.  Monte Cassino  a  ul.  Bogucicką) zostanie 
nadana nazwa  „Bulwar prof. Jana Czochralskiego". 
9) dot. Friedricha  Bernhardiego (postulat portalu Szopienice.org ) 

Wskazanie — plac (park) przy ul. Hallera w rejonie skweru Janiny Klatt,  ul.  Konnej i ul. Ku śnierskiej, 

firmy Baterpol i ogródków dzia łkowych. Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 

r. zawnioskowa ła o urz ądzenie obiektu w ziele ń  urządzoną . W chwili obecnej brak opinii w tej 

sprawie z Zak ładu Zieleni Miejskiej. 

10) dot. Stanisława  Ochodka 
Umieszczono w rejestrze nazw na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej  w  dniu 23 czerwca 2015 r. 

Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. zawnioskowa ła do Prezydenta 

Miasta Katowice o zlecenie Muzeum Historii Katowic opracowania pe łnej opinii  historycznej 

Stanisława Ochodka  —  sprawa w toku. 

Zespó ł  zapozna ł  się  z  pismem Pana  Micha ła Maliny  redaktora  naczelnego Portalu  SZOPIENICE.ORG  z 

dnia 16 maja 2016 r. w którym zawarto pro śbę  o  wystąpienie do Fundacji PRO-EKO Szopienice o 

opini ę  ws. Stanisława Ochodka. 

Ustalono, że  wystąpienie  do  Fundacji  PRO-EKO  Szopienice  zostanie rozwa żone po uzyskaniu  opinii  z 

Muzeum Historii Katowic. 

O powyższych  ustaleniach  powiadomi ć  nale ży Redakcj ę  portalu SZOPIENICE.ORG  

11) dot. ul.  Krystyny Bochenek 
Po przeprowadzonej wizji  lokalnej  przez cz łonków Zespo łu  w  dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w  związku 

ze wstrzymaniem inwestycji Zespó ł  postanowi ł  wycofa ć  si ę  z nazywania jej imieniem krótkiego 
odcinka ulicy  bocznej  od ul.  Olimpijskiej  w  rejonie Strefy Kultury.  Rozwa ża si ę  znalezienie  innej 

lokalizacji w przysz łości dla nadania nazwy „im. Krystyny Bochenek" skwerowi lub placowi 

położonemu w  Katowicach. 
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V. Lista aktualnie nienazwanych obiektów (ulice, skwery, place, parki) przeznaczonych potencjalnie 

do nadania nazwy (w tym z wizji lokalnej w dniu 29 kwietnia 2016 r.): 

1) skwer  przy  ul.  Rolnej, w  sąsiedztwie  budynku  Wyższej  Szkoły Technicznej  i  Miejskiego  Przedszkola 

nr 55  — skwer jest urz ądzony i posiada  m.in.  infrastrukturę  dla dzieci 

2) skwer przy ul. S łonecznej (rejon budynków nr  65  i  67)  wraz  z  ci ągiem  pieszo-jezdnym, łączącym 

ulice:  Słoneczną  i ks.  Ściegiennego  —  zarezerwowane dla dra Leona G łogowskiego — lekarza  z 

Józefowca 

3) ulica boczna  od ul.  Ku źnickiej w Starych  Panewnikach  — zakwalifikowana w trakcie objazdu w 

dniu 29 kwietnia  2016  r. 

VI. Sprawy wniesione — wolne wnioski. 
Nie wniesiono. 

VII. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespo łu. 

Uzgodniono, że kolejne posiedzenie Zespo łu odbędzie się  w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 11:00. 

VIII.  Zamknięcie  posiedzenia. 

Po wyczerpaniu porz ądku posiedzenia Przewodnicz ący  Zespołu  zamknął  je. 

Przewodnicz ący  Zespo łu: 

Jerzy  Dolinkiewicz. 

Not
:ł  •  ządzi ł  

Cukasz  B  gie ł  
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