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Szanowni Państwo, Mieszkańcy uIicy Liso,

informuję, że Rada Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże Wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy
zamieszkiwanej przez Państwa ulicy tj. ulicy Lisa w dzielnicy załęże. Proponowana nowa nazwa to ulica
harcmistrza Jerzego Lisa _ w załączeniu do informacji przekazuję biogram patrona, przygotowany przeZ

MUZeum Historii Katowic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam Państwu tę propozycję

celem jej skon su ltowa n ia.

Jeżeli chcą Państwo przedstawić swoją opinię w stosunku do propozycji zmiany nazwy ulicy _ uprzejmie
proszę o wypełnienie formuIarza konsultacyjnego, załączonego do niniejszego pisma lub skorzystanie
z możliwości elektronicznego przesłania opinii _ formularz konsultacyjny jest dostępny na stronie
www. katowice. eu/kon su lta cje. Na Państwa opinie czekamy do 23 czerwca 2019 r. włącznie.

Wypełniony tradycyjnie formularz można przekazać nam na jeden z wybranych sposobów:
o dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, ll piętro (pokój 204a), Rynek 13, od poniedziałku

do piątku w godz. 7.30 - 15.30, lub
. wrzucić do urny dostępnej w fiIii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. GIiwickiej

93, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00, za wyjątkiem 21- Czerwca (filia czynna od godz.

11.30) oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.

Wyniki konsultac.ji Zostaną opubIikowane na Stronie www. katowice. eu/konsu ltacie.

Jednocześnie przypominam, że każda zmiana nazwy ulicy wiąże się z koniecznością wymiany części
dokumentów (np. prawa jazdy i dowodu rejestracyj n ego ) oraz zgłoszeniem zmiany adresu zamieszkania do
niektórych instYtucji (np. Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu, swojego banku, dostawcy energii elektrycznej,
gazu, usług telekom u n ikacyjnych czy zakładu pracy' a osoby pobierające świadczenia do ZUS). osoby
prowadzące działalność gospodarczą ponadto zgłaszają taką zmianę do Centralnej Ewidencji i lnformacji o

DziałaIności Gospodarczej, a instytucje do Krajowego Rejestru Sądowego. Część z powyższych działań
będzie się wiązała z poniesieniem kosztów przez mieszkańca. Natomiast nie jest konieczna wymiana
dowodu osobistego (zgodnie z art. 'L2 oraz art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Wydział Komunikac.ji Społecznej, Urząd Miasta Katowice' te|.32 25

93 654,32 75 93 1'44, e-maiI konsu ltacie(Ó katowice.eu '
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Jerzy Lis _ działacz harcerski, plutonowy Wojska Polskiego, członek ruchu oporu w czasie
ll Wojny śWiatowej.

Urodził się 28 lutego I9o7 r. w Żabrzu. Tam po raz pierwszy zetknął się ze skautingiem. W latach 7917 -7927
był członkiem drużyn harcerskich w Zabrzu, w okresie plebiscytowym udzielał się tam jako kurier
plebiscytowy.Po podzia|e Górnego śląska wraz z rodzicami i licznym rodzeństwem przeniósł się do Załęża,
gdzie w 1922 r. wstąpił do Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego. Z tej jednostki wspólnie
ze Stanisławem Sapą wydzielił ll Męską Drużynę Harcerską im. Jana lll Sobieskiego. W 1923 r. został jej

drużynowym. Znany z zamiłowania do wzorowej organizacji m.in. zakładania obozów harcerskich został
podharcmistrzem, a w L926 r. zastępcą komendanta Katowickiego Hufca Harcerzy. Był też członkiem
Honorowej Rady Starszyzny oddziałów Śląskiego Związku Harcerstwa Polskiego. W pierwszym okresie
działalności interesowała go szczególnie technika harcerska. W obozownictwie (rozplanowanie obozów
harcerskich z uwzględnieniem krajobrazu okolicy) drużyna harcerska z Załęża naleźała do najlepszych
w województwie śląskim. Jerzy Lis był też organizatorem sceny harcerskiej _ wystawiał cieszące się dużą
popularnością wśród mieszkańców sztuki Aleksandra Fredry (Damy ihuzary, Pan Geldhab, Pan Jowialski,
Śluby panieńskie). Do programu zimowych kursów harcerskich wprowadził: saneczkarstwo, umiejętność
jazdy na nartach, budowę domków igloo. Na zaproszenie Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego przebywał we
Francji (1933, 1938-1939), gdzie uczył podstaw obozownictwa' We wrześniu 1939 r. wrócił stamtąd do
kraj u.

W czasie okupacji od razu związał się z ruchem oporu - jako członek Polskiej organizacji Powstańczej
i Związku WaIki Zbrojnej, organizował tajne struktury harcerstwa. Poszukiwany stale zmieniał miejsce
swojego pobytu. Aresztowany W Dąbrówce Małej, był więziony w Mysłowicach, a 24 sierpnia 7944 r.

rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jego nazwisko zostało Wyryte (1945) na tablicy
pamiątkowej, usadowionej obok kościoła pw' św. Józefa w Załężu'
Ze względu na swoją działalność i śmierć z rąk okupantów Jerzy Lis z pewnością zasługuje na pamięć
i uhonorowanie na terenie Katowic.
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