
Notatka służbowa Nr 28

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 

spisana w dniu 15 stycznia 2018 r.
W posiedzeniu, które odbyło się w pok. nr 203 UMK przy ul. Młyńskiej nr 4, od godz. 11.00 do godz. 
12:00, uczestniczyli również: Pani Renata Jasny Kierownik Referatu w Wydziale Geodezji UMK, Pan 
Jacek Papoń przedstawiciel MZUiM w Katowicach oraz Pan Łukasz Borys Główny Specjalista w 
Wydziale Budynków i Dróg UMK.
W posiedzeniu nie uczestniczył członek Zespołu Pan radny Witold Witkowicz -  nieobecność 
usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
I. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji 
Organizacyjnej Rady Miasta Katowice za rok 2017.
II. Sprawy do zaopiniowania (rozpatrzenia) przez Zespół.
III. Analiza właściwego oznakowania ulic i placów po nadaniu nazw.
IV. Sprawy w toku rozpatrywania, co do których zawnioskowano już o przygotowanie projektów 
uchwał.
V. REJESTR NAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy, których rozpatrzenie czasowo zawieszono.
VI. Lista aktualnie nienazwanych obiektów (ulice, skwery, place, parki, estakady, bulwary) 
przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy.
VII. Sprawy wniesione -  wolne wnioski.
VIII. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu.
IX. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji 

Organizacyjnej Rady Miasta Katowice za rok 2017.

Członkowie Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w głosowaniu jednogłośnie - przy 2 głosach „za" -  
przyjęli sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji Organizacyjnej 
Rady Miasta Katowice za rok 2017.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do Notatki służbowej nr 28.

Ad. II. Sprawy do zaopiniowania (rozpatrzenia) przez Zespół:

1) dot. uhonorowania osoby Henryka Szwana poprzez nadanie jego imienia ulicy łączącej ulice: 
Chorzowską i Bolesława Chrobrego w Katowicach.

Zespół zapoznał się z następująca korespondencją:
- pismem I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobuli z dnia 18 grudnia 2017 r., przy 
którym przekazano wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." w ww. 
sprawie
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- pismem Pana Romana Buły Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg UM Katowice z dnia 9 stycznia 
2018 r. przy którym przekazano opracowany przez Muzeum Historii Katowic biogram Henryka 
Szwana

Po dyskusji Zespół zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby zwróciła się do Prezydenta Miasta 
Katowice z prośbą o rozpoczęcie procedury nadania nazwy ulicy „Henryka Szwana" ulicy bocznej 
od ul. Sławka na Osiedlu Witosa w rejonie osiedla KTBS.
Wskazany we wniosku odcinek drogi łączący ul Chorzowską z ul. Bolesława Chrobrego widnieje w 
ewidencji jako ul. Bolesława Chrobrego (wjazd od strony głównego wejścia Stadionu Śląskiego)

2) dot. nadania nazwy Skwer Bolesława Holeckiego (plac w rejonie ul. Saskiej i Chabrowej w 
dzielnicy Podlesie)

- Zespół zapoznał się z pismem I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobuli z dnia 8 
stycznia 2018 r. w przedmiotowej sprawie

Po dyskusji Zespół zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby zwróciła się do Prezydenta Miasta 
Katowice o wskazanie innej lokalizacji niż obecna z uwagi na pismo I Wiceprezydenta Miasta 
Katowice Pana Bogumiła Sobuli z dnia 8 stycznia 2018 r. Zasadne wydaje się wskazanie obiektu 
zlokalizowanego poza pasem drogi publicznej (obecnie rejon ulic Saskiej i Chabrowej).
Ponadto w związku z zapoznaniem się z treścią opinii i biogramem Bolesława Holeckiego 
opracowanymi przez Muzeum Historii Katowic wnioskuje się o uzyskanie opinii oddziału Instytut 
Pamięci Narodowej w Katowicach na temat ww. patrona.

3) dot. nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki placowi przed kościołem przy ul. Pięknej 8

- Zespół zapoznał się z adresowanym do Ks. Ireneusza Tatury Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach pismem I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 
Bogumiła Sobuli z dnia 18 grudnia 2017 r. informujgcym o braku możliwości nadania ww. nazwy 
placowi położonemu przed gmachem kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Pięknej 8 w 
Katowicach.
Zespół przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. III. Analiza właściwego oznakowania ulic i placów po nadaniu nazw.

Zespół zawnioskował o sprawdzenie zapisów uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi 
Kardynała Augusta Hlonda w kontekście jego prawidłowego oznakowania.

Pan Łukasz Borys poinformował, iż w najbliższych miesiącach zostaną umieszczone tablice przy ul. 
bpa Tadeusza Szurmana, o czym zostanie również powiadomiona parafia Ewangelicko-Augsburska w 
Katowicach przy ul. Warszawskiej w Katowicach.

Zespół zwrócił również uwagę na konieczność prawidłowego otablicowania ul. Bolesława Chrobrego 
na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Tysiąclecia.

Oczekuje się na przedłożenie dokumentacji fotograficznej z otablicowania obiektów, którym nadano 
nazwę w II półroczu 2017 r.

Ad. IV. Sprawy w toku rozpatrywania, co do których zawnioskowano do Prezydenta Miasta 
Katowice o przygotowanie projektów uchwał:

a. dot. PI. Rady Europy (poszerzenie) - sprawa w toku
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b. dot. Skweru Piotra Szmitke (plac w rejonie budynków przy ul. Obroki 51-a-c, 55 a-d i 57 a-c 
na Osiedlu Witosa) - projekt uchwały w przygotowaniu

c. dot. Placu Prymasowskiego (plac położony u zbiegu ulic Wita Stwosza i iordana) - teren 
nadal nie stanowi własności miasta Katowice. Sprawa w toku.

d. dot. ul. Bałtyckiej (uporządkowanie biegu oraz przedłużenie po nowym śladzie w rejonie 
osiedla „Zielone Panewniki") - sprawa w toku

e. dot. pl. Rynek (nadanie nazwy placowi po zakończeniu przebudowy rynku) - sprawa w toku 
/. dot. ul. Janusza A. Zajdla (zmiana uchwały zgodnie ze stosowana pisownią patrona w

zakresie imienia i nazwiska -  dopisanie litery „A." po imieniu) - projekt uchwały zostanie 
przygotowany na sesję w marcu 2018 r.

g. dot. Skweru ks. Wawrzyńca Puchera (skwer w sąsiedztwie Oddziału Żłobka Miejskiego przy 
ul. Grzegorzka 2) - przedmiotowy skwer zostanie nazwany po jego rewitalizacji

h. dot. ul. Barlickiego (ustalenie nowego biegu -  boczna od ul. Kochłowickiej) projekt 
uchwały w przygotowaniu

i. dot. ul. Sławka (nadanie nazwy nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy -  przedłużenie do 
ul. Witosa) -  projekt uchwały w przygotowaniu

j. dot. ul. Konstantego Damrota (ustalenie nowego biegu zarówno w jej starej jak i nowej 
części) -  projekt uchwały w przygotowaniu

k. dot. ul. Koszykowej (ustalenie nowego biegu) -  ulica Koszykowa była przedmiotem wizji 
lokalnej w dniu 27 listopada 2017 r. - sprawa w toku

l. dot. skweru Hippokratesa (plac położony w rejonie ulic Grażyńskiego i Morcinka) -  sprawa 
w toku. Oczekuje się na opinię RJP nr 12 Koszutka.

Zespół zapoznał się z pismem Pana Bogumiła Sobuli I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 
18 grudnia 2017 r. ws. wyrażenia opinii przez RJP nr 12 Koszutka w zakresie nadania nazwy 
„Skwer Hippokratesa" placowi położonemu w rejonie ulic Grażyńskiego i Morcinka

ł. dot. ul. Piłkarskiej (ulica łącząca ulice Grażyńskiego i Stęślickiego w rejonie boiska Rapid) -
projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję w marcu 2018 r.

m. dot. ul. Opawskiej (ulica łącząca ul. Książęcą z ul. Bpa Tadeusza Szurmana) -  sprawa w toku. 
Oczekuje się na opinie RJP nr 6 Ligota-Panewniki

Zespół zapoznał się z pismem Pana Bogumiła Sobuli I Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 
18 grudnia 2017 r. ws. wyrażenia opinii przez RJP nr 6 Ligota-Panewniki w zakresie nadania 
nazwy „Opawska" ulicy łączącej ul. Książęcą z ul. Bpa Tadeusza Szurmana

n. dot. ul. Johna Baildona (przedłużenie na terenie byłej Huty Baildon w rejonie mostu na 
rzece Rawie) - projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję w marcu lub kwietniu 2018 r.

o. dot. Skweru Szwoleżerów (poszerzenie o obszar zrewitalizowany) -  projekt uchwały 
zostanie przygotowany na sesję w marcu 2018 r.

Ad. V. REJESTR NAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy, których rozpatrzenie zawieszono:
1) dot. Roberta Jarczyka (wniosek Muzeum Historii Katowic)
Brak obecnie obiektu do nadania ww. nazwy.
2) nazwy ul. do ew. wykorzystania (np. z uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXVI11/884/13 z dn. 26 
czerwca 2013 r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic położonych na terenie miasta Katowice): 
Radlińska, Rudnicka, Kolorowa.
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3) potencjalni patroni obiektów miejskich zaproponowani przez katowickie koła Ruchu Autonomii 
Śląska
Umieszczono w rejestrze nazw: Ernsta Motzko, Franciszka Fessera, Ignatza i Maxa Griinfeldów, 
Ernesta Wilimowskiego, Hansa Bellmera, Karola Schayera, Andrzeja Urbanowicza, Romana Pająka, 
rodzinę Tiele-Wincklerów i Michała Smolorza. Muzeum Historii Katowic przygotowało biogramy 
ww. osób. Brak opinii historycznych.
4) dot. Georga von Giesche (pierwotnie postulat mieszkańców Katowic, Inicjatywy Catalyst i portalu 
Szopienice.org z dnia 30 marca 2015 r.)
Po negatywnej opinii Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Komisja Organizacyjna ponownie 
umieściła ww. nazwę w rejestrze na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 r. Obecnie brak obiektu do 
nadania przedmiotowej nazwy na terenie Giszowca.
5) dot. Friedricha Bernhardiego (postulat portalu Szopienice.org)
Obecnie brak obiektu do nadania przedmiotowej nazwy na terenie Szopienic-Burowca.
6) dot. ul. Krystyny Bochenek (postulat Komisji Organizacyjnej)
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 otrzymania 
pełnej informacji o planowanych ulicach i placach powstającego osiedla mieszkaniowego).
7) dot. Leona Głogowskiego (postulat II Wicewojewody Śląskiego Pana Mariusza Trepki)
Wobec braku formalnych możliwości nadania ww. nazwy pierwotnie proponowanemu obiektowi 
Komisja Organizacyjna ponownie umieściła ww. patrona w rejestrze na posiedzeniu w dniu 24 
października 2017 r.
Obecnie brak obiektu do nadania przedmiotowej nazwy na terenie Szopienic-Burowca.
8) potencjalni patroni zaproponowani przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki
Na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej w dniu 24 października 2017 r. umieszczono w rejestrze nazw: 
Walentego Sojkę, Mieczysława Wętkę
Obecnie brak obiektów do nadania przedmiotowych nazw na terenie dzielnicy Murcki.

Ad. VI. Lista aktualnie nienazwanych obiektów (ulice, skwery, place, parki, estakady) 
przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy (w tym z wizji lokalnej w dniu 19 lipca 2017 r.):

1) skwer urządzony na Osiedlu Tysiąclecia w rejonie budynku przy ul. Piastów 3 od strony ronda 
Henryka Sławika;

2) ulica łącząca ul. Wita Stwosza z ul. Tadeusza Kościuszki 

Ad. VII. Sprawy wniesione -  wolne wnioski.

a) ponowienie prośby o zgłaszanie przez członków Zespołu oraz przedstawicieli UMK i MZUiM 
ewentualnych uwag do zapisów uchwały Nr UV/1094/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010 r. 
w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położnym na terenie miasta 
Katowice z późn. zm. (do dnia kolejnego posiedzenia Zespołu w dniu 19 lutego 2018 r.)

b) Zespół zapoznał się z przedstawioną przez Pana Łukasza Borysa Głównego Specjalistę w Wydziale 
Budynków i Dróg UMK informacją o nowym układzie drogowym w rejonie ulic: Szarych Szeregów, 
Migdałowców, Boya Żeleńskiego i Armii Krajowej (w tym w rejonie ul. Bazyliowej, Zawilców i 
Sezamkowej)

Po dyskusji Zespół jednogłośnie zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby wystąpiła do 
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ulicy 
łączącej ulicę Bazyliową z ul. Armii Krajowej zostanie nadana nazwa „Roberta Jarczyka".
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Równocześnie wnioskuje się o opracowanie przez Muzeum Historii Katowic biogramu oraz opinii 
historycznej dot. proponowanego patrona.

Po dyskusji Zespół zawnioskował do Komisji Organizacyjnej, aby zwróciła się do Prezydenta Miasta 
Katowice z prośbą o rozpoczęcie procedury nadania nazwy „Skwer Wandy Chotomskiej" placowi 
położonemu przy ul. Rolnej w rejonie Miejskiego Przedszkola nr 51 w Katowicach (ul. Rolna 41) 
i Wyższej Szkoły Technicznej.
Równocześnie wnioskuje się o opracowanie przez Muzeum Historii Katowic biogramu oraz opinii 
historycznej dot. proponowanej patronki.

Ad. VIII. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu.

Ustala się, że kolejne stacjonarne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. 
(wtorek) o godz. 11:00.

Ad. IX. Zamknięcie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Zespołu zamknął je.
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Katowice, dnia 15 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie
z działalności Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów 

Komisji Organizacyjnej 
Rady Miasta Katowice 

za rok 2017

dla Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice

Skład Zespołu ustalony pierwotnie przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta 

Katowice na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 r., w całym 2017 r. przedstawiał się 

następująco:

W posiedzeniach Zespołu brali również udział:

- Pani Beata Seweryn -  Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych Wydziału 

Geodezji Urzędu Miasta Katowice;

- Pani Renata Jasny -  Kierownik Referatu Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji 

Urzędu Miasta Katowice;

- Pan Łukasz Borys -  Główny Specjalista w Wydziale Budynków i Dróg Urzędu Miasta 

Katowice

- Pan Jacek Papoń - Kierownik Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

- Pan Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu 

Miasta Katowice;

Przedmiotem działania Zespołu jest wstępne opiniowanie wniosków i projektów 

uchwał w sprawie nazewnictwa ulic i placów, a także przedstawianie Komisji 

Organizacyjnej wstępnych propozycji rozstrzygnięć w tej kwestii. Zespół przyczynia się 

tym samym do porządkowania przestrzeni miejskiej w tym zakresie.

- Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Zespołu

- Piotr Pietrasz

- Witold Witkowicz
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W 2017 r. Zespół odbył 10 posiedzeń stacjonarnych (w dniach 12 stycznia 2017 

r., 23 lutego 2017 r., 20 marca 2017 r., 18 kwietnia 2017 r., 22 maja 2017 r., 19 czerwca 

2017 r., 5 września 2017 r., 18 października 2017 r., 13 listopada 2017 rv 11 grudnia 

2017 r.). Ponadto w dniach: 27 marca 2017 r., 19 lipca 2017 r. oraz 27 listopada 2017 r. 

członkowie Zespołu przeprowadzali również wizje lokalne obiektów miejskich 

przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy oraz dokonano wizji lokalnej 

oznakowania wybranych obiektów.

W wyniku, m. in. prac Zespołu w 2017 r., Rada Miasta Katowice uhonorowała 

następujących patronów:

NAZWA i NR UCHWAŁY WNIOSKODAWCA

Skwer Szwoleżerów - uchwała nr 
XXXVI/696/17 z dnia 2 lutego 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

Skwer Raoula Wallenberga -  uchwała nr 
XXXVI1/713/17 z dnia 2 marc a2017 r.

Międzynarodowa Fundacja Raoula 
Wallenberga

Skwer Jerzego Kukuczki -  uchwala nr 
XXXVIII/743/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 10 im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach

Skwer Jana M atejki- uchwala nr 
XXXVI11/742/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 im. 
Jana Matejki w Katowicach

Skwer Danuty Sidzikówny „Inki" -
uchwala nr XXXVI11/733/17 z dnia 30 
marca 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

Rondo Książąt Pszczyńskich -  uchwala nr 
XL/786/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki

Skwer Ofiar Tragedii 1896 r. w Kopalni 
Kleofas -  uchwala nr XLIV/836/17 z dnia 
22 czerwca 2017 r.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle 
Witosa

Skwer Edmunda Gryglewicza -  uchwala nr 
XLIV/835/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Redakcja Portalu SZOPIENICE.ORG

Skwer Augustyna Halotty - uchwala nr 
XLVII/877/17 z dnia 21 września 2017 r.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki, 
zaopiniowane również przez RJP nr 13 
Bogucice

Skwer Represjonowanych Żołnierzy - 
Górników - uchwala nr XLVII/876/17 z dnia 
21 września 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

Skwer Franciszka Szymkowiaka -  uchwała 
nr XLIX/922/17 z dnia 23 listopada 2017 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina 
Policyjna 1939" z siedzibą w Katowicach

ul. Biskupa Tadeusza Szurmana -  uchwała 
nr L/1018/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego
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Dzięki m.in. pracy Zespołu w 2017 r. Rada Miasta Katowice nadała również nazwy

następującym obiektom miejskim:

NAZWA i NR UCHWAŁY WNIOSKODAWCA

ul. Komunalna - uchwala nr 
XXXVI11/732/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

ul. Książęca - uchwala nr XLIII/802/17 z 
dnia 1 czerwca 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

Skwer Porozumienia Katowickiego 1980 
roku -  uchwala nr XLIV/833/17 z dnia 22 
czerwca 2017 r.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w 
Katowicach

ul. księdza Piotra Skargi (ustalenie biegu)
- uchwala nr XLV/849/17 z dnia 27 lipca 
2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

ul. Tunel Katowicki - uchwala nr 
XLVII/883/17 z dnia 21 września 2017 r.

Prezydent Miasta Katowice

ul. Perkozów - uchwala nr XLVI1/870/17 z 
dnia 21 września 2017 r.

Komisja Organizacyjna Rady Miasta 
Katowice

pl. Park Zielony Zakątek -  uchwała nr 
XLIX/923/17 z dnia 23 listopada 2017 r.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 14 
Dąbrówka Mała

Ponadto uchwałą nr XLVIII/894/17 z dnia 26 października 2017 r. - realizując 

obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - Rada Miasta Katowice, m.in. przy udziale 

Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów zmieniła następujące nazwy ulic:

• ul. 9 Maja na ul. Majora Henryka Dobrzańskiego (nazwa skrócona Henryka 

Dobrzańskiego),

• ul. Brunona Jasieńskiego na ul. Czesława Miłosza,

• ul. Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta,

• ul. Oskara Lange na ul. Księdza Wiktora Matejczyka (propozycja RJP nr 18 Murcki)

• ul. Włodzimierza Stahla na ul. Liliową

• ul. Lucjana Szenwalda na ul. Bolesława Prusa

Łącznie w 2017 r. Rada Miasta Katowice podjęła 20 uchwał w sprawie 

nazewnictwa obiektów miejskich (po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję 

Organizacyjną).

3



Zespół stwierdza, iż w chwili obecnej w trakcie procedowania, w tym 

przygotowania znajdują się projekty uchwał dot. uhonorowania nw. patronów i 

nazwania obiektów: PI. Rady Europy (w nowym obrysie), Skwer Piotra Szmitke (plac w 

rejonie budynków przy ul. Obroki 51-a-c, 55 a-d i 57 a-c na Osiedlu Witosa), Plac 

Prymasowski (plac położony u zbiegu ulic Wita Stwosza i iordana), ul. Bałtycka 

(uporządkowanie biegu oraz przedłużenie po nowym śladzie w rejonie osiedla „Zielone 

Panewniki"), pl. Rynek (nadanie nazwy placowi po zakończeniu przebudowy rynku), 

ul. Janusza A. Zajdla (zmiana uchwały zgodnie ze stosowaną pisownią patrona w 

zakresie imienia i nazwiska -  dopisanie litery „A." po imieniu), Skwer ks. Wawrzyńca 

Puchera (skwer w sąsiedztwie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2), 

ul. Barlickiego (ustalenie nowego biegu -  boczna od ul. Kochłowickiej), ul. Sławka 

(ustalenie nowego biegu -  przedłużenie ul. Sławka do ul. Witosa), ul. Konstantego 

Damrota (ustalenie nowego biegu zarówno w jej starej jak i nowej części), ul. 

Koszykowa (ustalenie nowego biegu).

Pan Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Zespołu - dziękuje serdecznie wszystkim 

członkom Zespołu, a także Naczelnikowi Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta 

Katowice Panu Romanowi Bule, Naczelnikowi Wydziału Geodezji Urzędu Miasta 

Katowice Panu Romanowi Rohaczyńskiemu, Dyrektorowi MZUiM-u Panu Piotrowi 

Handwerkerowi, pracownikom merytorycznych wydziałów UMK i MZUiM w Katowicach 

wyrażając jednocześnie uznanie za uczestnictwo w pracach Zespołu oraz za 

merytoryczne rozstrzyganie spraw omawianych na jego posiedzeniach roboczych.

Dodatkowe podziękowania kieruję na ręce Dyrektora i pracowników Muzeum 

Historii Katowic za opracowanie biogramów i opinii historycznych przyszłych patronów 

dla obiektów miejskich przeznaczonych do nadania nazwy.

Przewodniczący

Zespołu ds. nazewnictwa ulic i placów 

Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice
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