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RAPoRT z KoNSULTACJI sPoŁEczNYcH
DoTYczĄcYcH zMlAN NAZW ULlc 9-Go MAJA, BRUNoNA

JAslEŃsKlEGo, LEoNA KRUczKoWsKlEGo, osKARA LANGE,
WŁoDzlMlERzA STAHLA l LUCJANA SZENWALDA

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wydzielonego obszaru Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda

- Brynów CzęśćZachodnia, Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia - os. Zgrzebnioka,
Jednostki Pomocniczej nr L4 Dąbrówka Mała, Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki oraz Jednostki
Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec - przeprowadzono w przedmiocie zmian nazw ulic

upamiętniających osoby i daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, leżących w obrębie
danej Jed nostki Pomocniczej.

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały ws. zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta
Katowice, dla zmienianych nazw ulic proponowało się następujące brzmienie:

r w Piotrowicach - ochojcu: ulica Szenwalda zostałaby zamieniona na ulicę Bolesława Prusa,
a ulica Włodzimierza Stahla na ulicę Liliową,

. w Załęskiej Hałdzie - Brynowie CzęścZachodniej: ulica Brunona Jasieńskiego na ulicę Czesława
Miłosza;

. w Brynowie Części Wschodniej - os. Zgrzebnioka: ulica Leona Kruczkowskiego na ulicę
Zbigniewa Herberta;

. W Dąbrówce Małej: ulica 9 Maja na ulicę mjr Henryka Dobrzańskiego ''Hubala''

. w Murckach: ulica oskara Langego na ulicę Gwarecką'

CEL KONSULTACJI

Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii mieszkańców, podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji oraz kościołów i związków
wyznaniowych w sprawie zmiany nazwy ulicy, przy której mieszkają, mają siedzibę lub prowadzą

działalność gospodarczą.

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-654

www,konsultacie.katowice.eu
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zAsl ĘG TERYToRIALNY KoNsULTAcJl

Konsultacje społeczne miały charakter lokalny i skierowane były do mieszkańców nieruchomości,
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz
kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz dzialających w obrębie ulic: 9-go Maja,

Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, oskara Langego, Włodzimierza Stahla i Lucjana

Szenwalda.

OD POWI E DZIANY ZA PRZEPROWADZE N I E KONSU LTAC' I

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, który
wraz z indywidualnie skierowaną informacją ws. zmiany nazwy ulicy, a także wzorami wniosków
o wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz zaproszeniem do udziału w konsultacjach został
dostarczony do nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowych ulicach. Formularze zostały

dostarczone również podmiotom gospodarczym (firmom), które mają siedzibę lub prowadzą

działalność gospodarczą na ulicach, objętych konsultacjami. od dnia 11 do 13 września 2017 r.trwal
kolportaż materiałów konsultacyjnych wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

lnformacja o konsultacjach została również zwyczajowo zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miasta oraz przekazana mediom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy z objętych konsultacjami społecznymi nieruchomości

mogli zwrócić w terminie do 25 września 2oL7 r. na jeden z wybranych sposobów:

1) odesłanie listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultocje społeczne dot' zmiany nozwy
ulicy;
dostarczenie do Wydziału Komunikacji Społecznej, ll piętro (pokój 204), Rynek 13, 40-003
Katowice;
wrzucenie do urny dostępnej w filii Miejskiej BibIioteki Publicznej w Katowicach -
zlokalizowanej na terenie Jednostki Pomocniczej, w obrębie której znajduje się dana ulica;
wypełnienie formularza W formie elektronicznej, dostępnego pod adresem
www.konsultacie.katowice.eu

Wzór zaproszenia do konsultacji społecznych skierowany do mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do

niniejszego raportu, natomiast wzór zaproszenia do konsultacji społecznych skierowany do właścicieli
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oraz organizacji, które
mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą stanowi załącznik nr 3. Wzór formularza
konsultacyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144 ,32 2593-654
konsultacle@katowice,eu, www.konsultacie.katowice.eu
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ZEBRANE OPINIE

W ramach badania ankietowego zwrócono do Urzędu Miasta Katowice łącznie 68 formularzy
konsultacyjnych (28 formularzy wypełnionych online oraz 40 formularzy papierowych),
w tym:

o 3 formularze odesłano korespondencyjnie pod adres Urzędu Miasta Katowice;
o 7 formularzy dostarczono osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Katowice;
o 28 formularzy wypełniono online;
o 30 formularzy pozostawiono w filiach nr 8, 9, IO,20, 26 i 32 Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Katowicach.

6 formularzy konsultacyjnych unieważniono z powodów formalnych - w 2 formularzach uczestnicy
konsultacji podali adresy zamieszkania niezwiązane z ulicami, które objęte były konsultacjami
społecznymi, 4 kolejne formularze były złożone anonimowo lub dane kontaktowe były wypełnione
niekompletnie.

Dane ilośclowe pozyskane W konsultacjach

W konsultacjach społecznych łącznie wzięły udział 84 osoby, które wyraziły swoje opinie
za pośrednictwem 68 wypełnionych formularzy.

Zgodnie z pozyskanym od Wydziału Spraw obywatelskich dokumentem statystycznym opracowanym
na dzień 5 września 2oI7 r. i obejmującym wykaz nieruchomości (punktów adresowych), w których
zamieszkują zameldowane tam osoby - nalezało dostarczyć do skrzynek pocztowych następującą liczbę

listów:

Ul. 9 Maja - 28 punktów adresowych;

Ul. Brunona Jasieńskiego _ 32 punktów adresowych;

Ul. Leona Kruczkowskiego - 37 punktów adresowych;

Ul. oskara Langego - 14 punktów adresowych;

Ul. Włodzimierza Stahla - 11 punktów adresowych;

Ul. Lucjana Szenwalda _ 328 punktów adresowych.

Ponadto listy konsultacyjne dedykowane przedsiębiorcom były kolportowane również w punktach

usługowych i firmach, zlokalizowanych przy przedmiotowych ulicach.

W wyniku konsultacji zebrano opinie, których podział ilościowy ze względu na zgodę wobec zmiany

nazwy ulicy lub jej sprzeciw, przedstawiony został w tabel nr 1. oprócz kategorycznych wyrazów

zarówno akceptacji jak i sprzeciwu pojawiły się również opinie o bardziej neutralnym wydŹwięku _

tzn. wyrażające sprzeciw wobec planów zmiany ulicy przy jednoczesnej akceptacji nowego brzmienia

nazwy ulicy-w przypadku braku mozliwościodstąpienia od planówwdrożenia przedmiotowejzmiany.
Zauważono również trend dotyczący wyrażenia negatywnej opinii wobec proponowanej nowej nazwy

ulicy - wskazujący, że nowa nazwa powinna mieć zupełnie inne brzmienie niż zaproponowana
(tak/inne).

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 Ż593-654
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Tabela 1. llościowy rozkład opiniiw podziaIe na ulice

9 Maja

Nowa nazwa ulicy:
mjr Henryka Dobrzańskiego''Hubala''

1_ nieważny _

(niezgodny adres
zamieszkania)

Brunona Jasieńskiego

Nowa nazwa ulicy:

Czesława Miłosza

Tak-5

Tak/inne - 14

Nie-7

Leona Kruczkowskiego

Nowa nazwa ulicy:

Zbigniewa Herberta

1.4

(+ 2 nieważne -
1 niezgodny adres

zamieszkania,
l anonim)

16

(+ 2 nieważne -
1 niezgodny adres

zamieszkania,
1" anonim)

Tak/inne - 1

Nie - 15

Oskara Langego

Nowa nazwa ulicy:

Gwarecka

Tak/inna -2

Włodzimierza Stahla

Nowa nazwa ulicy:

Liliowa

Tak-6

Nie-2

Lucjana Szenwalda

Nowa nazwa ulicy:

Bolesława Prusa

19-
(+ 3 nieważne -

anonim/niepełne
dane)

26_
(+ 3 nieważne

anonim/niepełne
dane)

Tak-6

Tak/inne -

Nie - 19

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144 ,32 2593-654
konsultacie@katowice.eu,



!trona l5

Dane jakościowe pozyskane W konsultacjach

L. Dotyczące zmiany nazwy ulicy 9 maja na ulicę mjr Henryka Dobrzańskiego ''Hubala'':

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi ze strony mieszkańców
tej ulicy.

2. Dotyczące zmiany nazwy ulicy Brunona Jasieńskiego na ulicę Czesława Miłosza:

o osobiście wolałbym, aby nie zmieniano nazwy ulicy. Dla mnie każda zmiana pociqga
za sobq konieczność zmiany adresu w wielu dokumentach; prywatnych, firmowych,
branżowych.

o Jestem przeciwna zmianie nazwy ulicy ze względu na zamieszanie wynikajqce
z konieczności zmian w dokumentacji.

Jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy, to tylko kłopot dla mieszkańców.

W zwiqzku z utrudnieniami organizacyjnymi nie zgadzam się na zmianę nazwy ulicy.

Nie zgadzam się na zmianę nazwy ulicy.

Uważam tę zmianę za ca|kowicie bezsensowne niosqcy niepotrzebne koszty i kłopoty
mieszkańców.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zmiany nozwy ulicy! Brunon Jasieński
był pisarzem, poetq i ważnq osobq w polskiej kulturze' Miał burzliwy życiorys, bo żył
w burzliwych czasach! lPN wykazuje się stronniczościq, brakiem rzetelności itolerancji
oraz antysemityzmem! Ten sam lPN już w 2009 roku przepraszam mieszkańców
rodzinnego Klimontowa (miejsce urodzenia Jasieńskiego)za błędy swoich nadgorliwych
pracowników i potwierdził, że Bruno Jasieński był ważnq postaciq polskiej kultury.

Czesław Miłosz to wielki polski poeta - w mojej ocenie nie powinno nazywać się jego
imieniem małej podrzędnej osiedlowej ulicy. Proponuję nazwę zgodnie z przyjętq
nomenklaturq nazw ulic w tym rejonie pochodzenia od ptakow na ulica PAPUG.
Szanowni Państwo - nowiqzujqc do zmiany nazwy ulicy na mojq propozycję PAPUG
proszę również rozważyć zmianę numeracji. obecnie domy sq od 7L, 1L4, LL8, LLc,
17D - prościej jest zrobić kolejne numery zgodnie z porzqdkiem numeracji: 1-1- _ 1-1', 1-1'A

- L3, 1_1.8 - 1-5, 1-1-C - L7, 1_LD - 19, 1,3 - 21, itd.

Proponujemy neutralnq nazwę ulicy - Popug.
Czesław Miłosz jest zacnym patronem, jednak chciałbym zaproponować upamiętnienie
osoby, która na naszej ulicy mieszkała do śmierci w 1-997 r. - wybitnego ślqskiego

fotografika p. Edwarda Poloczka.
Przez ponad 40 lat członkowie naszej rodziny sq mieszkańcami ulicy Jasieńskiego.
Pomijajqc osobę potrona nozwa ulicy miała dotychczas bardzo ładne brzmienie'
Zmiana nazwy na Miłosza to brzmienie na gorsze zmieni. Nie zgadzamy się na
jakqkolwiek zmionę nozwy ulicy ale jeżeli zostaniemy do zmiany zmuszeni akceptujemy
Państwo propozycję: ulica ,,Czesławo Miłosza". Korzystajqc

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-654
konsultacje@katowice.eu, www.konsultacie.katowice.eu
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z okazji proszę o wzięcie pod uwagę ustawienia przy naszej ulicy znaku drogowego
informujqcego o ,,zakazie ruchu wszelkich pojazdow - nie dotyczy mieszkańców
i dojazdow do posesji". Taki znak widnieje na naszym osiedlu na ulicy równoległej do
ulicy Kościuszki. Ulica Jasieńskiego jest jednokierunkowq, bardzo wqskq ulicq, która jest
obecnie zamieszkiwana głównie przez osoby w podeszłym wieku, które spacerujq
powoli ze swoimi psami oraz rodziny z małymi dziećmi, ktore się na ulicy bawiq, jeżdżq

na rowerze, deskorolce itp. od dłuższego czasu nasza ulica jest traktowana przez
kierowców jako droga ,,tranzytowa, szczególnie w godzinach szczytu mnóstwo
kierowców chcqc skrocić sobie stonie w korku korzysta z przejazdu noszq ulicq, jadqc z
nadmiernq prędkościq, nie zwracajqc uwagi na bezpieczeństwo i nie przestrzegajqc
obowiqzujqcego ograniczenia prędkości!!! Prędkość z jakq poruszajq się pojazdy ,,nie
mieszkańców osiedlo" jest przerażajqca i stonowiZAGRoŻENlE BEZP\ECZEŃsrwn otn
MtEszKAŃcÓW". Kwestiq czosu jest tytko wypadek, do ktorego prędzej czy poźniej

dojdzie, a w którym ktoś może stracić życie, jeżeli Państwo nic z tym nie zrobicie.

Uprzejmie proszę o przekazonie tego maila osobom odpowiedzialnym za ruch drogowy.
(pod wypowiedzią podpisały się 3 osoby, sprawa ustawienia znaku drogowego została
przekazana do Wydziału Transportu w dn. Ż8.o9'ŻoI7).
J este m bezwzg l ęd ni e przeciw na !

W ostateczności proponuję zmianę nazwy ulicy na Edwordo Poloczka'
Nazwę ulicy należy zmienić. Zmiana nazwy na ulicę Czesłowa Miłosza jest do przyjęcia'
Nie mniej mieszkańcu ulicy proponujq rozważyć jako patrona ulicy Pana Poloczka -

działacza na rzecz Katowic.

Proponujemy nawę: Edward Poloczek (nasz były sqsiad).

lmieniem noblisty możno nazwać dowolnq ulicę. Naszo ulica jest szczególna, chcę aby
jej patronem była osoba zwiqzana ze Ślqskiem, społecznik i potriota tokatny.

Chciałabym, żeby ulica została ulicq Edwarda Poloczka.
Nie zgadzom się z decyzjq o konieczności zmiony nazwy ulicy Josieńskiego. Jeślijednak
nie ma możliwości pozostania przy dotychczasowej nozwie, popieram inicjatywę
zmiany nozwy ulicy na Edworda Poloczka, fotografa i społecznika, który przez długie
lata mieszkał przy ulicy Jasieńskiego.

KIIONKATADEUSZ poeta.

Skoro zmiana nazwy ulicy jest konieczna to proponuję nazwę Edwarda Poloczka. Był to
wieloletni zasłużony dla nas mieszkańców ulicy sqsiad, wybitny, znany fotografik,
ni ezwy kle u czy n ny, wspa n i ały człowi e k.

Proponuję naZWę nie zwiqzanq z nazwiskiem kogokolwiek (aby nie zmieniać co kilka
lat). Moja propozycja to nazwa kwiatow, drzew, zwierzqt itp.

Nie zgadzam się na propozycję. Jeżelijuż koniecznie musi nastqpić zmiana nazwy naszej

ulicy, to W grę może chodzić jedynie imię człowieka zasłużonego dta Ślqska i to
absolutnie Ślqzaka. Jako lokalni patrioci szanujemy znane osoby z noszego regionu,

a takich nam nie brakuje. Moja propozycja: ul. Tadeusza Kijonki (mieszkał przy

środkowej _ ścieżka _ odnoga Jasieńskiego), ul. Edworda Poloczka (znany artysta _

fotografik, mieszkał przy Jasieńskiego), ul. Aleksondry Ślqskiej - wielka aktorka ślqska,

o

a

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-554

konsultacie@katowice.eu, www.konsultacie.katowice.eu
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z zasłużonej rodziny, córka powstońca, nie ma nigdzie po Niej śladu' To propozycja jest
najmocniejsza i nojbardziej przez nas oczekiwana!
Akceptujemy zmianę nazwy naszej ulicy na nazwę Czesława Miłosza. Nie zqadzamv sie
na inne propozvcie nazwv ulicv. a zwłaszcza p. Poloczka _ było osobq kontrowersyjnq i
niegrzecznq _ W stosunku do śp. mojej mamy i wobec mojego męża. Wydaje mi się, że
osoba wzbudzajqca negatywne emocje w części mieszkańców ul. Jasieńskiego nie
powinno być patronem ulicy (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Proponujemy zmienić nazwę ul. B. Jasieńskiego na Edwordo Poloczko _ byłego
mieszkańca ulicy pod nr 24 (rog Jasieńskiego i Skiby). To znany fotogtrafik i społecznik,

filmowiec. W 7948r' organizowoł ruch fotogroficzny _ Katowicki oddział Polskiego
Towarzystwa Fotograficznego' Współorganizował kotowicki oddzioł Telewizji Polskiej.
Wieloletni prezes okręgu śl. ZPAF (aż do śmierci 1-997). lnicjator pomnika Wojciecha
Korfantego na Pl. Sejmu Śtqskiego (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

3. Dotyczące zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Zbigniewa Herberta.

Wnoszę o zmianę nozwy mojej ulicy na: Marszalko lózefa Piłsudskiego, w hołdzie dla
jego zasług dla Polski oraz uczczenia 1"00-lecia odzyskania państwowości

i niepodległości po wieloletniej niewoli pod zaborami. Gdyby z jokiś powodów Urzqd
Miasta Katowice nie chciał się przychylić do mojej prośby podaję propozycję kolejnych
nazw ulicy Kruczkowskiego: Melchiora Wańkowiczd _ znany pisarz, lana Długoszd _

historyk, kronikarz polski, Bolesław Prus _ pisarz, literat, nawiqzujqcy w swej
literaturze do problematyki niepodległościowej i walki z niemieckimi zaborcami.
Proponuję także nazwy: Cypriano Kamilo Norwida, okólna, Ptasia, Kolorowa.
Nie wyrażam zgody na nazwę Zbigniewa Herberta, gdyż większość swojego życia
spędził za granicq, a przyjmujqc zasadę uczestnictwa w ruchu Solidarności można by
nazwiskiem każdego członka Solidarności uhonorować ulicę. Tez byłam członkiem
solidarności
Nie akceptuję nowej nazwy ulicy. Chcę pozostać przy ul' Kruczkowskiego Leona.

Zbigniew Herbert mało znany pisarz

Uważam, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób starszych mieszkajqcych no tej
ulicy by zmieniać nazwę. Mieszkamy 50 lat i nigdy nazwisko Kruczkowskiego nie
sprawioło wstydu gdyż był pisarzem, poetq. Nikt nie liczy się z nomi, kto będzie
załatwial zmiany nazwy ulicy w PZU, banku, księgach wieczystych, prawach jazdy itp.

Nie wyrożam zgody na zmianę ngzwy ulicy Kruczkowskiego
Jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy Kruczkowskiego

Nie zgadzam się na zmianę nazwy ulicy. Leon Kruczkowskijest dobrym patronem naszej
ulicy
Proszę o pozostowienie ul. Kruczkowskiego (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Nie widzę powodu, aby zmieniać nazwę ul' Kruczkowskiego na innego osobnika
Nie wyrażamy zgody na proponowanq zmianę nazwy ulicy L. Kruczkowskiego nazwa
tej ulicy nam odpowiada (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
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Nie zgadzam się no zmianę ul. L. Kruczkowskiego.
Nie wyrażamy zgody na przemianowanie nazwy ulicy z następujqcych powodów:
7. Na ul. Kruczkowskiego zomieszkujemy od L951 r., a obecny wiek mieszkańców to
około 70 _ 75 lat; 2. W osobie L. Kruczkowskiego nie widzimy żadnych stron ujemnych,
a jedyna przynoleżność do PZPR nie może przekreślać doświadczeń życiowych, których
to poeta miał wiele; 3. Poza tym ze względu na wiek i przebyte choroby nie widzimy
możliwości za|atwienia wszystkich formalności zwiqzanych ze zmianq nazwy ulicy (pod
wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy' Uważam, że zmiana przyniesie tylko
niepotrzebne nikomu problemy(wymiana dokumentów). Mieszkojq tu ludzie
w większości w podeszłym wieku. Więc będzie uciqżliwe dlo nich zmienioć wszędzie
adres. (szpitale, przychodnie, kliniki). To że Leon Kruczkowski był w PZPR niczego nie
zmienia, każdy ma jakieś poglqdy. Nie był oprowcq, nie pracował w IJB. Był przede
wszystkim pisarzem, dramaturgiem. Jego powieść została tłumaczone na wiele
języków' Dlatego moja rodzina ija, jesteśmy przeciwni zmianie nazwy ulicy.

Na wstępie pragnę zaakcentować, iż jestem jednq z wielu mieszkańców naszej ulicy
zdecydowanie przeciwnych zmianie nazwy. Znom życiorys Leona Kruczkowskiego
i uwożom, że w całej rozciqgfości jego działalność głównie jako wielkiego pisarza
i Polaka, który część życia spędził w obozie niemieckim (o nie jak Zbigniew Herbert ktory
większość czasu mieszkał poza granicomikraju!!). Zasługuje na upamiętnienie!!!!Jego
życiorys wskazuje, iż był przede wszystkim wielkim pisorzem, który wiele zdziałał
w kulturze a to że by| w lewicy to nie znaczy, że działał w złej sprawie, może był właśnie
dlatego żeby zmienić coś na lepsze!! Czy nikt o tym nie pomyślał? Przecież nie można
wrzucić wszystkich do jednego worka.

W każdej formacji politycznej sq dobrzy i źli ludzie. A co do proponowonego patrona
jestem na NlE. Przeczytałam uzasodnienie i myślę że pomimo swojego dorobku ktory
jest dosyć skromny, a przede wszystkim faktu iż wiele lat spędził za granicq korzystajqc
z tamtych dobr - nie wyróżnił się niczym niezwykłym. Póki co jestem dumna,
że mieszkom na ul. im. Leona Kruczkowskiego i nie chciałobym aby ten adres się
zmienił'

4. Dotyczące zmiany nazwy uIicy Włodzimierza Stahla na ulicę Liliową.

C Wyrażamy opinię pozytywnq. Nazwa ulicy do zaokceptowania (pod wypowiedzią
podpisały się 3 osoby).

o Jestem mieszkańcem w/w ulicy, prowadzimy z żonq pod tym adresem dwie działolności
gospodorcze, dla nas ta zmiana to tylko same kłopoty idodatkowe wydatki !!! -

(dezinformacja dla naszych klientow, zmiany wszystkich reklam, pieczqtki, wszystkie
dokumenty firmowe, umowy które mam podpisane z innymifirmami, nasze dokumenty
osobiste itp.! ). Te wszystkie zmiany mało że wiqżq się z finansami to jeszcze ze stratq
czasu!!! My nie jesteśmy zainteresowani zmianq ulicy!!! i nie interesuje nos kto to był
W.STAHL, dla mnie to jakaś bzdura i kolejne pieniqdze Wyrzucone w błoto MŻJE jak i

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
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URZĘDOWE! - dla ulicy która ma roptem kilka domów na krzyż ! Jeżeli lnstytut Pamięci
Narodowej jest taki bogaty to ja proszę o refundację kosztów tej zmiany ulicy! (pod
wypowiedzią podpisały się 2 osoby)'

Jestem zo zmianq nazwy ulicy na Liliowq.

Jestem za ul. Liliowq.

Jestem za ulicq LlLloWĄ.

5. Dotyczące zmiany nazwy ulicy oskara Langego na ulicę Gwarecką.

o Na osiedlu sq ulice aktorów,'więc może ul. Danuty Szaflorskiej zmorłej niedawno
aktorki. Wpasuje się. Gwarecka _ w ostateczności.

. Gdy powstawało osiedle miała to być ul. Tuwima, ale też jq zmieniono, więc może
Tuwima tok jak na poczqtku. Gwarecka - nie.

6. Dotyczące zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na ulicę Boleslawa Prusa.

MŻJA oPlNlA JEsT NA9TEPUJĄCA: mieszkam na tej ulicy od 40 lat i nie wiem dlaczego
chcecie jq zmienić na innq? Czy Lucjan Szenwald czymś zawinił że należy go usunqć
...'.nie wydaje mi się ....to też poeta tylko z innej epoki, a że tomte czasy były inne to
uczyliśmy się tym na historii.

NIE PODOBA Mt StE NOWA NAZWA ! wole LUAANA SZENWALDA. DLACZEGO AKURAT
NASZA ULICA CZYLI JEJ NAZWA MUSI BYC ZMIENIONA ? TYLE ULIC JEST
W KAToWlCAcH cZY KTos NAs PYTAŁ o ZDAN|E WCZE'N|EJ NlE ...USTAWA USTAWĄ
NlE ZGADZAM slE NA ZMIANĘ!
Moim zdaniem zmiana nazwy ulicy jest pozbawiono sensu a pieniqdze, które trzeba"

wydać na pokrycie fanaberii obecnie rzqdzqcych można wydatkować w bardziej
rozsqdny sposób.

Proponuję pozostać przy dotychczosowej nozwie i zojqć się ważniejszymi sprawami
dotyczqcymitej ulicy.

Uprzejmie dziękuję za możliwość przedstawienia mojej opinii dotyczqcejzmiony nozwy
ulicy, przy której mieszkam. Pochodzę spoza Ślqska, ale tutaj zdobyłam wyższe
wykształcenie i tutaj pracuję' Jestem zwolenniczkq uczczenia nazwq ulicy lokalnego
twórcę, człowieka zwiqzanego lub kojarzonego ze Ślqskiem/Katowicami. A może
człowieka, ktorego właśnie nie kojarzymy ze Ślqskiem, a stqd pochodzi lub tutaj
procował (np. laureat Nagrody Nobla).

Nazwo ulicy mogłoby także pochodzić od dziedziny życia czy zawodu lub przyrody'

Szanujqc Bolesława Prusa nie widzę zwiqzku Jego życia, działalności literackiej
i społecznej ze Ślqskiem.

Zgadzamy się na zmianę ulicy (pod wypowiedzią podpisały się 3 osoby).

Nie wyrażom zgody na zmianę nazwy ulic z powodu kosztów.
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Nie zgadzamy się na zmianę ulicy, obecno nazwa mnie przeszkadza mnie osobiście. Tyle

lat istnieje, nic nie mam do nazwiska Lucjana Szenwolda (pod wypowiedzią podpisały
się 2 osoby).

Jeżeli ma to uszczęśliwić rzqd proszę zmienić. Szkoda: większość życia spędziłem przy
ul. Szenwalda, a umrę przy B. Prusa. Znam życiorysy itworczość obu Panów.

o Wyrażam negatywny stosunek dot' zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda
no Bolesłowa Prusa.

Nie zgadzam się na zmianę ulicy, dlatego że wiqże się z kosztomi zmian dokumentach,
ksiqg wieczystych w PKo i wiele innych spraw. Nie przeszkadzało mi przez czterdzieści
lat i teraz też nie przeszkadza.

Nie zgadzam się na zmianę nazwy ulicy, przy której mieszkam od wielu lat. Dodatkowo
zmiana ulicy wiqże się z wymiana licznych dokumentów, a z racji tego, ze większość
osób mieszkajqcych no ulicy Szenwalda to osoby starsze, więc wymiana dokumentów
będzie dodatkowym problemem. Poza tym zmiana nazwy ulicy to pieniqdze wydane
w zły sposób i to pieniqdze nasze _ mieszkańców Katowic (pod wypowiedzią podpisały

się 2 osoby).

Nie jestem za zmianq ul. L. Szenwalda na ul. B. Prusa.

Jestem za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy, ponieważ nie za dużo
dokonywania zmian w dokumentach PZU, ZUS, własnościowe akta notarialne itp' Pon

Szenwald zginqł w wypadku pod koniec ll wojny i obecnie żyjqcym nie wyrzqdził
żadnych krzywd. Koszty zmian można przeznaczyć na bardziej pożyteczne sprawy'
Posiadamy nowe dowody bez adresu zamieszkania i trudno będzie udowodnić gdzie
jestem zameldowany (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Jesteśmy przeciwni zmiany ulicy Szenwalda. Był poetq, walczył pod Lenino o wolność
Polski. Był Polokiem i walczył o sprawiedliwość spolecznq i wyzyskiem biednych.
Uważamy, że Bolesław Prus jest też zasłużony dla Polski, lecz powstojq nowe ulice ,

więc je można nazwać jego imieniem (pod wypowiedzią podpisały się 2 osoby).

Przychylam się do zmiany nozwy ulicy Lucjana Szenwalda na ulice Bolesłowa Prusa.

Nie wyrażam zgody na zmianę nazwy ulicy' Proponuję część kosztów przeznaczyć na
remont (rozbiorkę) kamienicy 2-piętrowej pod numerem Szenwalda 41- oraz rozbiórkę
domku pod numerem Szenwaldo 46.

Jestem przerażona norzuconq odgornie listq zmian patronów ulic czy szkół _ ludzi
stojqcych W pewnym okresie po stronie, ocenianej obecnie, jako niewłaściwa. Bolesław
Prus jest z pewnościq znaczqcq postaciq w literaturze polskiej, ale był niq także Leon

Kruczkowski. Jednak nagle okazał się przy tak istotnych historycznie dziełach, twórcq
niegodnym. W wypadku Lucjana Szenwalda _ młodego literata, ktory chciał tworzyć,

a jeszcze miał kaprys tłumaczenia i to zarówno Puszkina jaki i Szekspira, to dość
dziwnym jest doszukiwanie się na siłę jego ciemnych stron w tak krotkim czasie. Przykro

z kolei jest z jednego powodu, ze urzqd oddaje bezdyskusyjnie pole do wprowadzania
zmian zamiast starać się o wysuwanie argumentóW przemawiajqcych zo
podkreśleniem dobrych stron tej czy innej postaci. Dzisiejsze zmiany sq pewnego
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rodzaju informacjq dla młodego pokolenia _ Nie rob nic, bo za jakiś czas może zaczqć
działoć przeciw tobie.

o Jestem za pozostawieniem dotychczasowej nazwy - Lucjano Szenwalda. W informacji
jest mowa o wymianie dokumentów _ tj. prawa jazdy dowodu rejestracyjnego (takie

dokumenty posiadam). Wymiana dowodu osobistego nie jest konieczna. Pytanie - a co
z takimi instytucjami jak Banki, PZU, ZUs czy placówki podległe NFZ w ramoch
kontraktów _ umów, w których to w adresie widniej ul. L. Szenwalda, tak jak
w dowodzie osobistym. Dlatego podtrzymuję stanowisko, aby nie zmieniać nazwy ulicy,

aby unikać nieporozumień przy korzystaniu z ich usług (pod wypowiedzią podpisały się
2 osoby).

WNIOSKI Z ZEBRANYCH OPINII

Brak zgody na zmianę nazwy ulicy podyktowane jest przede wszystkimi względami osobistymi
_ koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentach urzędowych, księgach wieczystych,
bankach etc.

Sprzeciw wobec planów dot. zmiany nazwy ulicy jest również związany z negatywną oceną

,,ustawy dekomunizacyjnej", jak i sprzeciwem wobec opinii lnstytutu Pamięci Narodowej
w odniesieniu do życiorysów obecnych patronów ulic.

Wśród uczestniczących w konsultacjach społecznych mieszkańców ul. Leona Kruczkowskiego
przeważyła negatywna ocena wobec zaplanowanej zmiany nazwy ulicy - (zwrot formularzy
z 38 proc. nieruchomości, objętych konsultacjami, w tym w ].3 zwróconych formularzach
zawarta została negatywna opinia wobec jakiejkolwiek zmiany, ]- formularz zawierał inne
propozycje).

Mieszkańcy ul. Brunona Jasieńskiego w większości opowiedzieli się za przyjęciem nowego
patrona ulicy Edwarda Poloczka (zwrot formularzy z nieruchomości na poziomie 69 proc.,

W tym 7 formularzy wyrażało sprzeciw, w 2 formularzach wybrzmiało poparcie dla nowej
nazwy, 9 formularzy zawierało wskazanie dla E. Po|oczka, a w 4 formularzach pojawił się
postulat wyboru innych nazw).

Mieszkańcy ul' Stahla opowiedzielisię w większości zza zmianą nazwy na Liliową (stosunek 6

respondentów aprobujących zmianę do 2 sprzeciwiających się na 11 nieruchomości, zwrot
z nieruchomości na poziomie 46 proc.).

Mieszkańcy ul. Szenwalda opowiedzieli się przeciwko zmianie, frekwencja z uwagi

na najwyższą liczebność mieszkańców była najniższa (zwrot z nieruchomości na poziomie 6

proc., W tym W t4 z 19 wszystkich wypełnionych formularzY zawartY był sprzeciw wobec
jakichkolwiek zmian).

2 formularze zwrócone przez mieszkańców z ul. Langego przedstawiały inne propozycje -
W tym w pierwszym formularzu pojawił się kategoryczny sprzeciw wobec nowej nazwy,

w drugim formularzu akceptacja).

Mieszkańcy ul. 9 Maja nie uczestniczyliw konsultacjach - jeden wypełniony formularz został
unieważniony z uwagi na błędy formalne.
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WYNIKl KoNsULTACJl sPoŁEczNYcH

Badanie ankietowe miało na celu zebranie opinii mieszkańcóW oraz podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz kościołów i związków
wyznaniowych w sprawie zmiany nazwy ulicy, przy której mieszkają, mają siedzibę lub prowadzą
działa lność gospoda rczą.

W odpowiedziach uczestniczących w konsultacjach mieszkańców pojawiały się Wyrazy sprzeciwu
wobec planowanych zmian, a w przypadku niektórych ulic, jak na przykład ulicy Lucjana Szenwalda
oraz Leona Kruczkowskiego, wśród uczestników konsultacji, przeważały negatywne opinie w sprawie
wprowadzania jakichkolwiek zmian w funkcjonujących obecnie nazwach ulic.

Przyjmując ze zrozumieniem przytoczoną przez uczestniczących w konsultacjach mieszkańców
argumentację przeciwko proponowanym zmianom, W szczególności wyrażone przez uczestników
konsultacji obawy wobec ewentualnych trudności związanych z dopełnieniem obowiązku
informowania różnych instytucji o zmianie adresu zameldowania i/lub prowadzenia działalności
gospodarczej należy zwróciĆ uwagę, że działania te podyktowane są koniecznością realizacji zapisów
ustawy z dnia 1 kwietnia 20L6 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz'U. z201'6 r. poz.

744).

Przedmiotowa ustawa nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw
budowli, obiektów i urządzen użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów,
upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój
totalitarny, a także propagujące taki ustrój.

Mając na uwadze powyższe, nie jest możliwe zachowanie stotusu quo w odniesieniu do sześciu ulic,

które zgodnie zwfw ustawą wymagają likwidacji nazw W obecnym brzmieniu.

Należy również zwrócić uwagę, że w czasie trwania konsultacji społecznych Rada Jednostki
Pomocniczej nr 18 Murcki przekazała pismem z dnia 1'1'.09.2oL7 r. Przewodniczącej Rady Miasta
Katowice negatywną opinię wobec proponowanej zmiany nazwy ulicy z oskara Langego na Gwarecką,
z podaniem własnych propozycji nowych patronów, a mianowicie Jerzego Brzonkały, Walentego Sojki,
Mieczysława Wętki lub ks' Wiktora Matejczyka. Jednocześnie do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła
petycja z dnia 22'09.2oI7 r. w sprawie zmiany ulicy Brunona Jasieńskiego na ulicę Edwarda Poloczka
podpisana przez36 mieszkańców tej ulicy (w tym 13 osób brało jednocześnie udział w konsultacjach),
która jest zbieżna z wynikami głosów mieszkańców ulicy Jasieńskiego uczestniczących w konsultacjach
i opowiadających się w przeważającej większości za upamiętnieniem Edwarda Poloczka.

Przychylając się do alternatywnych propozycji nazw ulic Brunona Jasieńskiego oraz oskara Lange,
przedstawionych przez mieszkańców informuję, że zostaną one przekazane do zaopiniowania
Zespołowids. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji organizacyjnej Rady Miasta Katowice w celu dalszego
procedowania.
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Załaczniki:

!. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr L583/2oL7 z dnia 8 września 20L7 ws. przeprowadzenia
konsultacji społecznych dot. zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego,
oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda.

2. Wzór zaproszenia do udziału w konsultacjach skierowany do mieszkańców.
3. Wzór zaproszenia do udziału w konsultacjach skierowany do przedsiębiorców'

4. Wzórformularza konsultacyjnego
5. Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec opinii mieszkańców zebranych w ramach konsultacji

społecznych.
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