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Notatka służbowa Nr 15BRM ••••••••••••••••••••••••••••••••• =.Dla Pani Krystyny Siejnej Przewodniczącej Rady Miasta Katowice, dotycząca prac Zespołu do spraw

nazewnictwa ulic i placów Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice w składzie:
przedstawiciel Muzeum Historii Katowic - Pan Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Zespołu,
radny Rady Miasta Katowice - Pan Piotr Pietrasz
radny Rady Miasta Katowice - Pan Witold Witkowicz

spisana w dniu 17 października 2016 r.
W posiedzeniu, które odbyło się w pok. nr 203 UMK przy ul. Młyńskiej nr 4, od godz. 11.00 do godz.
12:05, uczestniczyli również: Pani Beata Seweryn Kierownik Referatu w Wydziale Geodezji UMK
Pan Łukasz Borys inspektor Wydziału Budynków i Dróg UMK, oraz Pan Jacek Papoń kierownik w
MZU iM w Katowicach.
Porządek posiedzenia:
I. Sprawy do zaopiniowania (rozpatrzenia) przez Zespół.
II. Wstępne opiniowanie projektów uchwał
III. Sprawy w toku rozpatrywania, co do których zawnioskowano już o przygotowanie projektów
uchwał.
IV.REJESTRNAZW - 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 Zespołu.
VIII. Zamknięcie posiedzenia.

I. Sprawy do zaopiniowania (rozpatrzenia) przez Zespół:
1) dot. uhonorowania ś.p. Pary Prezydenckiej Marii i lecha Kaczyńskich
- Zespół zapoznał się wnioskiem grupy radnych Rady Miasta Katowice z dnia 5 września 2016 r. w
sprawie uhonorowania ś.p. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich poprzez nadanie ich imienia
placowi lub ulicy na terenie miasta Katowice.

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby zwróciła się do
Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o wskazanie miejsca do nadania nazwy. Równocześnie
Zespół zawnioskował o przekazanie przedmiotowego wniosku do Muzeum Historii Katowic w celu
przygotowania pełnej opinii historycznej.

2) dot. wniosku Komisji Organizacyjnej z posiedzenia w dniu 13 września 2016 r. ws. rozeznania
prawnej możliwości przedkładania przez Pana Prezydenta projektów uchwał w sprawie nadania
nazw dla obiektów miejskich (czy też wznoszenia pomników, lokalizacji tablic itp.), których
integralną częścią będzie uzasadnienie z biogramem i informacjami tam umieszczonymi
- Zespół zapoznał się z pismem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobuli z
dnia 21 września 2016 r. zawierającym odpowiedź na ww. wniosek Komisji.

Po dyskusji Zespół stwierdził, iż biogram, patrona należy uznać jako opis o charakterze
specjalistycznym i wskazane jest zamieszczanie go w załączniku do uchwały. Sugeruje się przyjęcie
tego rozwiązania przez Komisję Organizacyjną.
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3) dot. wniosku Komisji Organizacyjnej z posiedzenia w dniu 13 września 2016 r. ws.
zarezerwowania w projekcie budżetu miasta Katowice na 2017 r. środków przeznaczonych na
wydanie przez Muzeum Historii Katowic kolejnej edycji publikacji "Patronowie katowickich ulic i
placów" z informacjami w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich do końca 2016 r.
- pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby z dnia 3 października 2016 r.
zawierające odpowiedź na ww. wniosek Komisji.

W nawiązaniu do pisma Pani Marzeny Szuby Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia
3 października 2016 r. znak KUL.0003.7.2016.1B i zawartych w nim wyjaśnień Pana Jacka Siebla
Dyrektora Muzeum Historii Katowic Zespół wnioskuje. aby Komisja Organizacyjna wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zarezerwowanie w projekcie budżetu miasta Katowice
na 2018 r. środków przeznaczonych na wydanie przez Muzeum Historii Katowic kolejnej edycji
publikacji "Patronowie katowickich ulic i placów" z uwagi na możliwości wydawnicze Muzeum
Historii Katowic oraz konieczność aktualizacji kolejnej edycji publikacji.

4) Do wiadomości Zespołu: dot. nazwy "Skwer Zofii Klimondy"
- Zespół zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg UMK Pana Romana Buły z dnia
30 września 2016 r. wraz z załączonym e-mailem P W K z dnia 17 wrzesnia 2016 r. z

Ad. II. Wstępne opiniowanie projektów uchwał:

1) Zespół zapoznał się z projektem uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta
Katowice nazwy .Jerzeqo Hara/da" i wstępnie jednogłośnie pozytywnie go zaopiniował
wnosząc jednocześnie, aby Komisja Organizacyjna również pozytywnie go zaopiniowała.

2) Zespół zapoznał się z projektem uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta
Katowice nazwy "Wiertnicza" i wstępnie jednogłośnie pozytywnie go zaopiniował wnosząc
jednocześnie, aby Komisja Organizacyjna również pozytywnie go zaopiniowała.

Ad. III. Sprawy w toku rozpatrywania. co do których zawnioskowano już o przygotowanie
projektów uchwał:

• dot. PI. Rady Europy (poszerzenie) - ustalono, że projekt uchwały jest w przygotowaniu -
obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

• dot. ul. ks. Piotra Skargi (po nowym śladzie) - ustalono, że projekt uchwały zostanie
przygotowany na sesję Rady Miasta Katowice w grudniu

• dot. PI. Pętla Stadionowa (w rejonie WPKiW) - ustalono, że projekt uchwały jest w
przygotowaniu - obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie WSA w Gliwicach

• dot. Skweru Ewalda Gawlika (ul. Barbórki i Wojciecha) - ustalono, że projekt uchwały zostanie
przygotowany na sesję Rady Miasta Katowice w dniu 26 października 2016 r.

• dot. Bulwaru prof. Jana Czochraiskiego (pomiędzy ul. Monte Cassino. a ul. Bogucicką) - ustalono,
że projekt uchwały jest w przygotowaniu - obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie WSA w
Gliwicach

• dot. ul. Józefowskiej (zniesienie nazwy "Energetyków - przedłużenie w kierunku południowym)
- ustalono, że projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję Rady Miasta Katowice w
listopadzie

• dot. ul. Nad Kłodnicą (boczna od ul. Kuźnickiej) - Pan Łukasz Borys inspektor Wydziału Budynków
i Dróg UMK poinformował, że na chwilę obecną brak jest zgody dwóch właścicieli nieruchomości
położonych przy przedmiotowej ulicy. Pisma z prośbą o wyrażenie zgody zostaną ponownie
wysłane do Zainteresowanych
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• dot. ul. Park Bażantów - ustalono, że projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję Rady
Miasta Katowice w listopadzie lub grudniu

IV. REJESTRNAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy, których rozpatrzenie zawieszono:
1) dot. Roberta Jarczyka (wniosek Muzeum Historii Katowic)
Potrzeba znalezienia obiektu na nadanie ww. nazwy na terenie Podlesia.
2) dot. Jerzego Kukuczki (postulat Dyrektora i społeczności szkolnej Gimnazjum nr 10)
Komisja Organizacyjna umieściła ww. nazwę w Banku Nazw na posiedzeniu w dniu 30 października
2012 r. Niezbędne jest znalezienie ulicy lub placu do nadania nazwy. Imię Jerzego Kukuczki nosi już
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 ul. do ew. wykorzystania (np. z uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/884/13 z dn. 26
czerwca 2013 r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic położonych na terenie miasta Katowice):
Składowa, Komunalna, Radlińska, Rudnicka, Kolorowa.

4) dot. Raoula Wallenberga
Komisja Organizacyjna umieściła ww. nazwę w rejestrze na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 r.

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu
położonego pomiędzy ul. Francuską, a budynkami przy ul. Rybnickiej nr 13-17 zostanie nadana
nazwa "Skwer Raoula Wallenberga". Równocześnie wnioskuje się o wystąpienie do Muzeum
Historii Katowic o przygotowanie opinii historycznej wraz z biogramem proponowanego patrona.

5) potencjalni patroni obiektów miejskich zaproponowani przez katowickie koła Ruchu Autonomii
Śląska
Umieszczono w rejestrze nazw: Ernsta Motzko, Franciszka Fessera, Ignatza i Maxa Grunfeldów,
Ernesta Wilimowskiego, Hansa Bellmera, Karola Schayera, Andrzeja Urbanowicza, Romana Pająka,
rodzinę Tiele-Wincklerów i Michała Smolorza. Muzeum Historii Katowic przygotowało biogramy
ww. osób.
6) dot. Piotra Szmitke (postulat Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc)
Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r. umieściła postulat upamiętnienia w
rejestrze nazw.

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu
położonego w rejonie budynków przy ul. Obroki 51-a-c, 55 a-d i 57 a-c na Osiedlu Witosa zostanie
nadana nazwa "Skwer Piotra Szmitke". Równocześnie wnioskuje się o wystąpienie do Muzeum
Historii Katowic o przygotowanie opinii historycznej wraz z biogramem proponowanego patrona.

7) dot. Georga von Giesche
Komisja Organizacyjna ponownie umieściła ww. nazwę w rejestrze na posiedzeniu w dniu 26 stycznia
2016 r.
8) dot. Friedricha Bernhardiego (postulat portalu Szopienice.org)
Brak obiektu do nadania nazwy - na wskazanym terenie (rejon skweru Janiny Klatt, ul. Konnej i ul.
Kuśnierskiej, firmy Baterpol i ogródków działkowych) przewidziane jest powstanie jednego z
obiektów w ramach planowanego zadania pn. "Budowa trzech basenów w dzielnicach".
9) dot. Stanisława Ochodka
Umieszczono w rejestrze nazw na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej w dniu 23 czerwca 2015 r.
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Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. zawnioskowała do Prezydenta
Miasta Katowice o zlecenie Muzeum Historii Katowic opracowania pełnej opinii historycznej
Stanisława Ochodka.
10) dot. ul. Krystyny Bochenek
W związku ze wstrzymaniem inwestycji Zespół postanowił wycofać się z nazywania jej imieniem
krótkiego odcinka ulicy bocznej od ul. Olimpijskiej w rejonie Strefy Kultury (do czasu zakończenia
inwestycji)
11) dot. ks. Wawrzyńca Puchera
Komisja Organizacyjna umieściła ww. nazwę w rejestrze na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016 r. W
chwili obecnej w dzielnicy Dąbrówka Mała brak jest obiektu do nadania ww. nazwy.
12) dot. nadania nazwy "Skwer Prymasowski"
Wniosek grupy radnych Rady Miasta Katowice z dnia 8 lipca 2016 r.

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby zwróciła się do
Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o wystąpienie do Archidiecezji Katowickiej o wyrażenie
zgody na nadanie nazwy "Skwer Prymasowski" placowi położnemu u zbiegu ulic Wita Stwosza i
Henryka Jordana w Katowicach w związku z rozpoczęciem procedury nadania imienia.

13) dot. ul. Augustyna Halotty (boczna od ul. Karolinki)
Komisja Organizacyjna umieściła ww. nazwę w rejestrze na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 r.
W chwili obecnej w dzielnicy Giszowiec brak jest obiektu do nadania ww. nazwy.
14) dot. skweru Hippokratesa (postulat Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach)
Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 r. zgodnie postanowiła wstrzymać się
od formułowania wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały
nadającej wskazanemu obiektowi nazwę, do czasu rewitalizacji tego obiektu i zakończenia rozmów
Pana Prezydenta w tej sprawie z Okręgową Izbą Lekarską w Katowicach. Poza tym postanowiono
wstrzymać się od nadawania nazw dla skwerów niestanowiących w całości własności miasta
Katowice do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia WSA w Gliwicach na skargi ws. rozstrzygnięć
nadzorczych Wojewody Śląskiego (sprawa zawieszona).
15) dot. skweru dra Leona Głogowskiego (postulat II Wicewojewody Śląskiego Pana Mariusza
Trepki)
Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 r. zgodnie postanowiła iż w chwili
obecnej, wg. rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. (nr
NPI1.4131.1.419.3016 oraz nr NPII.4131.1.420.3016) nie ma możliwości nadania nazwy "Skwer dr.
Leona Głogowskiego" dla placu położonego w rejonie cmentarza i budynków mieszkalnych przy ul.
Słonecznej w dzielnicy Wełnowiec, z uwagi na to, że teren ten stanowi współwłasność miasta
Katowice oraz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Na ww. rozstrzygnięcia
złożone zostaną skargi do WSA w Gliwicach i do czasu wydania prawomocnych orzeczeń sprawa
nadania nazwy zostaje zawieszona.

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 51- skwer jest urządzony i posiada m.in. infrastrukturę dla dzieci
2) rondo u zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w dzielnicy Murcki

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla nowo
wybudowanego ronda zlokalizowanego przy zbiegu ulic Kołodzieja i Bielskiej w dzielnicy Murcki
zostanie nadana nazwa "Rondo Książąt Pszczyńskich".
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3) skwer przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie budynków: ul. Chrobrego 2 i Tysiąclecia 78,
4) skwer w rejonie Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz budynków przy ul. Tysiąclecia 88, 90 i 92,

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu
położonego w rejonie Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz budynków przy ul. Tysiąclecia 88, 90 i 92
zostanie nadana nazwa "Skwer Szwoleżerów". Równocześnie wnioskuje się o wystąpienie do
Muzeum Historii Katowic o przygotowanie opisu historycznego dla tej formacji w dziejach oręża
polskiego.

S) skwer w rejonie ulic: Stanisława Kossutha, Wincentego Witosa oraz ul. Obroki obok budynku przy
ul. Obroki 47 a-c - część terenu stanowi własność Skarbu Państwa
6) skwer w rejonie ulic: Macieja Rataja, Piotra Bardowskiego i Ignacego Mościckiego w sąsiedztwie
ZSO nr 7 w Katowicach na Osiedlu Witosa

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla placu
położonego w rejonie ulic: Macieja Rataja, Piotra Bardowskiego i Ignacego Mościckiego w
sąsiedztwie ZSO nr 7 w Katowicach na Osiedlu Witosa zostanie nadana nazwa "Skwer Danuty
Siedzikówny "Inki". Równocześnie wnioskuje się o wystąpienie do Muzeum Historii Katowic o
przygotowanie opinii historycznej wraz z biogramem proponowanej patronki.

VI. Sprawy wniesione - wolne wnioski.
Nie wniesiono.

VII. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu.
Uzgodniono, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 11:00.

VIII. Zamknięcie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Zespołu zamknął je.

Przewodniczący Zespołu: .

Jerzy DOI;nk;ew;,,~~~.~ I
NOt;J.~_ SłUibO~ą S~ił.J~1o,?
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