
UCHWAŁA NR LX/1238/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Johna Baildona"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Johna Baildona" ulicy, stanowiącej przedłużenie w kierunku południowym ulicy o tej samej 
nazwie.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną położoną na działkach nr 46/9, 47/56, 71/73 
i 71/108 karta mapy 13 obręb Śródmieście-Załęże będących własnością Miasta Katowice oraz na działce nr 55/2 
karta mapy 13 obręb Śródmieście-Załęże będącej własnością Skarbu Państwa. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic 
sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Biogram patrona ulicy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/1238/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

ul.  JOHNA BAILDONA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/1238/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

John Baildon – metalurg, jeden z pionierów rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku.

Urodził się 11 grudnia 1772 roku w Larbert niedaleko Edynburga. Jego ojciec był inżynierem metalurgiem. 
Pod jego pieczą John Baildon poznawał tajniki hutnictwa. Również za namową ojca kształcił się dalej 
w zakładach hutniczych Carron. W 1793 roku na prośbę Wilhelma von Redena, dyrektora Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu, przyjechał na Górny Śląsk. Dzięki gruntownemu wykształceniu, zdolnościom oraz 
pracowitości stał się jednym z pionierów rozwoju przemysłu na tym terenie. Zlecono mu zainstalowanie 
w kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach pierwszej na Górnym Śląsku maszyny parowej. Następnie 
wybudował hutę w Gliwicach, w której w 1796 roku uruchomiono wielki piec. Ten wybitny konstruktor 
zaprojektował pierwszy w Europie żelazny most na rzece Strzegomce w Łażanach koło Strzegomia. W 1799 
roku John Baildon rozpoczął budowę Królewskiej Huty (po II wojnie światowej – Huty Kościuszko 
w Chorzowie), a kilka lat później na zlecenie księcia Hohenlohe zaprojektował zakład wielkopiecowy 
w Sławęcicach, walcownie żelaza w Blachowni oraz hutę w Wełnowcu (obecnie dzielnica Katowic). W 1823 
roku John Baildon rozpoczął budowę pudlingarni w Dębie (obecnie dzielnica Katowic), która później rozwinęła 
się w nowoczesną hutę, noszącą imię twórcy. Był udziałowcem wielu hut i kopalni, m.in. kopalni „Waterloo” 
w Dębie. Zmarł 3 sierpnia 1846 roku w swojej posiadłości w Łubiu. Pochowany został na cmentarzu hutniczym 
w Gliwicach.
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