
Dla Pana Arkadiusza Godlewskiego Przewodniczącego Rady Miasta Katowice dotycząca prac
Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice w
składzie:

- radny Rady Miasta Katowice - Pan Jerzy Dolinkiewicz - Przewodniczący Zespołu,
- radny Rady Miasta Katowice - Pan Adam Warzecha,

spisana w dniu 19 marca 2012 r.
W posiedzeniu, które odbyło się w pok. li 315 UMK przy ul. Młyńskiej li 4, od godz. 15.45 do
godz. 17:00, uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Geodezji UMK Pan Roman
Rohaczyński oraz pracownik Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan inspektor Łukasz
Borys.
W posiedzeniu nie uczestniczyli członek Zespołu Pan Piotr Pietrasz oraz Dyrektor MZUiM w
Katowicach Pan Piotr Handwerker, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

Porządek posiedzenia:
I. Wstępne opiniowanie projektów uchwal w sprawie:
1) nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Skwer Arrystów Grupy
Janowskiej"
2) nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Rondo Nikoli Tesli"
3) nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Bażantów"
II. Sprawy do zaopiniowania przez Zespół:
1) dot. Wilibalda WinkIera
2) dot. tablicy pamiątkowej ku czci Filipa Limańskiego w Piotrowicach przy ul. Jankego nr
179
3) dot. Placu Podwyższenia Krzyża
4) dot. "ul. Krzysztofa Kolbergera"
5) informacja PMK o układach drogowych na terenie miejsc inwestycyjnych
6) dot. fotografii tabliczek informacyjnych obiektów miejskich nazwanych przez Radę
Miasta Katowice w 2011 r.
7) dot. informacji PMK o nienazwanych parkach i skwerach
III. Sprawy w toku rozpatrywania.
1) co do których zawnioskowano już o przygotowanie projektów uchwał:
2) dot. Roberta Jarczyka
3) dot. Stanisława Wyspiańskiego
4) dot. ks. Karola Żmija (wniosek MHK)
5) Sprawa nazewnictwa ulic i nadawania numerów porządkowych nieruchomości w pd
dzielnicach Katowic (w tym kwestia zmiany procedury przy okazji wydawania decyzji
pozwolenie na budowę). Informacja o nowych obiektach do nazwania.
6) sprawa tablicy upamiętniającej Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" oraz powołania
wydziału Gednostki organizacyjnej) odpowiedzialnej za powstanie, treść i umieszczenie
tablic pamiątkowych
IV. Pisma do wiadomości Zespołu:
V. BANK NAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy, których rozpatrzenie zawieszono:
1) dot. ks. Józefa Bedera
2) dot. "Józefa Kocurka"



3) dot. "Alfreda Ligockiego"
4) dot. Janusza Zajdela
5) dot. Josepha von Eichendorffa
VI. Lista aktualnie nienazwanych obiektów (ulice, skwery, place, parki) przeznaczonych
potencjalnie do nadania nazwy.
VII. Sprawy wniesione -- wolne wnioski.
VIII. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia
IX. Zamknięcie posiedzenia.
Zespół jednogłośnie przyjął ww. porządek posiedzenia.
Ad I. Wstępne opiniowanie projektów uchwal.
ad l) Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu
na terenie miasta Katowice "Skwer Artystów Grupy Janowskie;" oraz dyskusji Zespół
zaopiniował go pozytywnie i wniosku.je, aby Komisja Organizacyjna również pozytywnie go
zaopiniowała.
Opinia podjęta jednogłośnie.
ad 2) Po zapoznaniu się z projektem uchwały JV sprawie nadania nazwy placowi położonemu
na terenie miasta Katowice "Rondo Nikoli Tesli" oraz dyskusji Zespół zaopiniował go
pozytywnie i wnioskuje, aby Komisja Organizacyjna również pozytywnie go zaopiniowala.
Opinia podjęta jednogłośnie.
ad 3) Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na
terenie miasta Katowice "BaŻantów 1.' oraz dyskusji Zespół zaopiniował go pozytywnie i
wnioskuje, aby Komisja Organizacyjna również pozytywnie go zaopiniow~lła.
Opinia podjęta jednogłośnie.
Ad. II. Sprawy do zaopiniowania przez Zespół:
ad l) dot. Wilibalda WinIdera
Zespół zgodnie zauważył, że co prawda postulat Pana Radnego Stefana Gierlotki zawarty w
interpelacji z dnia 7 marca 2012 r. do Prezydenta Miasta Katowice o nadanie imieniem Wilibalda
Winklera jednej z katowickich ulic nie spełnia wymogów formalnych przewidzianych dla
wniosku o nadanie nazwy dla obiektu miejskiego, ale ze względu na postać potencjalnego
patrona inicjatywa uhonorowania byłego Wojewody Śląskiego winna zostać rozważona. W
związku z powyższym Zespół postanowił umieścić ten postulat w tzw. Banku Nazw, do ew.
wykorzystania w przyszłości.
Uzgodniono, iż Wydział Budynków i Dróg UMK przygotuje odpowiedź dla Pana Radnego
uwzględniającą powyższe ustalenia.
ad 2) dot. tablicy pamiątkowej ku czci Filipa Limańskiego w Piotrowicach przy ul. Jankego
nr 179
Zespół zapoznał się z interpelacją Pana Radnego Stefana Gierlotki z dnia 15 lutego 2012 r., w
której zwrócił się z postulatem do Prezydenta Miasta Katowice o uhonorowanie tablicą
pamiątkową powstańca śląskiego Filipa Limańskiego w Piotro\V1cach przy ul. Jankego nr 179.
Po dyskusji Zespół wnioskuje do Komisji Organizacyjnej, aby zawnioskowała do
Prezydenta Miasta Katowice o rozpatrzenie interpelacji Pana Radnego Stefana Gierlotki z
dnia 15 lutego 2012 r., w tym wystąpienie do Muzeum Historii Katowic w celu opracowanin
biogramu oraz opinii historycznej, po czym wykonanie przez właściwy Wydział UMK
inskrypcji i zlecenie umieszczenia tablicy we wskazanym miejscu (z pisma Pani Zofii Muc
Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska z dnia 16 marca 2012 r., znak KŚ-



V.7021.10.2012.AL wynika, że wydziałem właściwym w tym zakresie jest Wydział
Kształtowania Środowiska oraz Wydział Kultury UMK).
Wniosek podjęty jednogłośnie.
ad 3) dot. Placu Podwyższenia Krzyża
Zespół zapoznał się z pismem P.P. Radnych: Krystyny Panek, Wiesława Mrowca, Jerzego
Dolinkiewicza, Józefa Zawadzkiego i Piotra Pietrasza z dnia 22 lutego 2012 r. oraz z pismem
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z dnia 22 lutego 2012 r.
Po dyskusji Zespół wnioskuje do Komisji Organizacyjnej, aby zawnioskowała do
Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały, w której dla placu
położonemu na Os. Tysiąclecia (zgodnie ze wskazaniem P.P. Radnych) zostanie nadana
nazwa "Plac Podwyższenia Krzyża".
Wniosek podjęty jednogłośnie.
ad 4) dot. "ul. Krzysztofa Kolbergera"
Zespół zapoznał się z pismem mieszkańców Katowic z dnia 27 lutego 2012 r. oraz z pismem
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2012 r.
Po dyskusji Zespół wnioskuje do Komisji Organizacyjnej, aby zawnioskowała do
Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały, w której dla ulicy w
Zarzeczu, bocznej od ul. Konrada Swinarskiego zostanie nadana nazwa "ul. Krzysztofa
Kolbereera" .
Wniosek podjęty jednogłośnie.
ad 5) informacja Prezydenta Miasta Katowice o układach drogowych na terenie miejsc
inwestycyjnych
Zespół zapoznał się ponownie z pismem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2011 r.,
znak RM.IV7011.8.1.JN i postanowił umieścić niektóre ze wskazanych inwestycji w banku
obiektów przeznaczonych do nazwania. Zespół zgodnie podkreślił, iż nazwę można nadać
jedynie obiektowi istniejącemu, a nie będącemu jeszcze w fazie projektowania.
Pracownik Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan inspektor Łukasz Borys zobowiązał się
przedstawić na następnym posiedzeniu Zespołu informację nt. realizacji połączenia drogowego
ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja (odcinek przeznaczony wstępnie do nadania nazwy
"Stanisława Wyspiańskiego").
Naczelnik Wydziału Geodezji UMK Pan Roman Rohaczyński oświadczył, że do Wydziału
Geodezji nie wpłynął żaden dokument, który świadczyłby o konieczności nadania nazwy
nowopowstałemu obiektowi miejskiemu.
ad 6) dot. fotografii tabliczek informacyjnych obiektów miejskich nazwanych przez Radę
Miasta Katowice w 2011 r.
Zespół zapoznał się z przedłożonymi na dzisiejsze posiedzenie fotografiami tabliczek
katowickich obiektów miejskich, którym nadano nazwę w 2011 r.
Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz zauważył, że wszystkie obiekty nazwane w
minionym roku otrzymały już tabliczki.
ad 7) dot. informacji Prezydenta Miasta Katowice o nienazwanych parkach i skwerach
Zespół zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pana Romana Buły z dnia
2 marca 2012 r. oraz z pismem Pani Zofii Muc Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska z
dnia 16 marca 2012 r., znak KŚ-V7021.10.2012.AL i przyjął wyjaśnienia do wiadomości.
Ad. III. Sprawy w toku rozpatrywania.
ad 1) co do których zawnioskowano już o przygotowanie projektów uchwał:
• dot. "ul. Wodociągowej" - Prezydent Miasta Katowice wycofał projekt z posiedzenia



• dot. "Kwiatów Polskich" - Prezydent Miasta Katowice wystąpił do RJP nr 22 Podlesie o
opinię w tej sprawie. Brak odpowiedzi RJP.

• dot. ul. Karpiowej - projekt uchwały po konsultacjach na Platformie Konsultacji
Społecznych UMK

• dot. PI. Bernarda Poloka - projekt uchwały po konsultacjach na Platformie Konsultacji
Społecznych UMK

• dot. przedłużenia ul. ks. E. Szramka - projekt uchwały po konsultacjach na Platfonnie
Konsultacji Społecznych UMK

• dot. ul. Adolfa Dygacza - projekt uchwały po konsultacjach na Platformie Konsultacji
SpOłeC7JlychUMK

• dot. ul. Linów - brak zgody jednego ze współwłaścicieli terenu
• dot. przedłużenia ul. Twardej - brak zgód współwłaścicieli (sprawa trudna)
• dot. ul. Szafranowej - brak zgody jednego ze współwłaścicieli terenu
• dot. SI{weru Rybka - trwają konsultacje na Platformie Konsultacji Społecznych UMK
• dot. Skweru ks. Waldemara Dekiela - trwają konsultacje na Platformie Konsultacji

Społecznych UMK
• dot. PI. Świętego Józefa Robotnika - trwają konsultacje na Platformie Konsultacji

Społecznych UMK
• dot. ul. Waniliowej - brak zgody jednego ze współwłaścicieli terenu
• dot. ul. Cynamonowej - brak zgody jednego ze współwłaścicieli terenu
• dot. uJ. Plon6w - mieszkańcy zobowiązali się wystąpić o nadanie wskazanemu odcinkowi

nazwy ,,Imbirowa"
• dot. Pętli na L~lcznej - trwa przygotowanie projektu uchwały
• dot. Pętli Tysh!dccic - trwa przygotowanie projektu uchwały
ad 2) dot. Roberta Jarczyka
Zespół zauważył pilną potrzebę wskazania obiektu położonego na terenie Podlesia (ulica, skwer,
plac) do nadania mu nazwy "Roberta Jarczyka". Zespół oczekuje w tym zakresie na realizację
wniosku Komisji Organizacyjnej z dnia 28 lutego 2012 r.
ad 3) dot. Stanisława Wyspiańskiego
Sprawa w toku. Zespół oczekuje na zakończenie przebudowy odcinka łączącego ul.
Marcinkowskiego z ul. 1 Maja. Sprawa była omawiana również w pkt II 5).
ad 4) dot. liS. Karola Żmija
Po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Wydziału Budynków i Dróg UMK Pana inspektora
Łukasza Borysa oraz dyskusji Zespół wnioskuje do Komisji Organizacyjnej, aby
zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie projektu uchwały, w
której dla odcinka pomiędzy ul. Chorzowską, a ul. .Johna Baiłdona - zgodnie z wnioskiem
MHK - zostanie nadana nazwa "ul. ks. Karola Żmija".
Wniosek podjęty jednogłośnie.
ad S) Sprawa nazewnictwa ulic i nadawania numerów porządkowych nieruchomości w pd
dzielnicach Katowic (w tym kwestia zmiany procedury przy okazji wydawania decyzji
pozwolenie na budowę). Informacja o nowych obiektacb do nazwania.
Zespół postanowił powrócić do sprawy na kolejnych posiedzeniach.
ad 6) sprawa tablicy upamiętniającej Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" oraz powołania
wydziału (jednostki organizacyjnej) odpowiedzialnej za powstanie, treść i umieszczenie
tablic pamiątkowych



Zespół zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 marca 2012 r., znak
KUL.0003.1.5.2012.IB oraz z pismem Pani Zofii Muc Naczelnika Wydziału Ksztahowania
Środowiska z dnia 16 marca 2012 r., znak KŚ-Y.7021.1O.2012.AL.
Po dyskusji Zespół wnioskuje do Komisji Organizacyjnej, aby nawiązując do informacji
przekazanej przez Prezydenta Miasta Katowice w piśmie z dnia z dnia 9 marca 2012 r.,
znak KUL.0003.1.5.2012.IB wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z ponownym
wnioskiem umieszczenia tablic upamiętniających Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" przy
ul. Sokolskiej jeszcze w tym roku. Środki na ten cel można pozyskać dokonując przesunięć
w budżecie miasta.
Wniosek podjęty jednogłośnie.
Ad. IV. Pisma do wiadomości Zespołu.
Zespół zapoznał się z:
- pismem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do MHK z dnia 29 lutego 2012 r. (dot.
Skweru ks. Józefa Bedera)
- pismem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do MHK z dnia 29 lutego 2012 r. (dot.
Roberta Jarczyka)
- pismem Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do ZSO nr 7 z dnia 8 marca 2012 r. (dot.
Bernarda Poloka)
- propozycją tekstu na tablicę informacyjną, wskazaną do ustawienia obok Estakady Orląt
Lwowskich z Wydziału Promocji UMK
V. BANK NAZW - tzw. lista rezerwowa oraz sprawy, których rozpatrzenie zawieszono:
ad 1) dot. ks. Józefa Bedera (wniosek MHK)
Na ostatnim posiedzeniu Zespół postanowił rozważyć możliwość nadania nazwy "Park ks. Józefa
Bedera" lub "Park Bederowiec" dla obszaru zielonego w otoczeniu Stawu Maroko, po
przewidywanym remoncie w b.r. (rejon Tysiąclecie Dolne).
ad 2) dot. "Józefa Kocurka"
Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. Komisja Organizacyjna zgodziła się z PMK i
postanowiła, aby wstrzymać sprawę uhonorowania ww. do czasu znalezienia odpowiedniego
miejsca na terenie byłej kopalni Katowice.
ad 3) dot. "Alfreda Ligockiego"
Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. umieściła propozycJę
uhonorowania ww. patrona w Banku Nazw.
ad 4) Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. postanowiła, aby
umieścić na tzw. liście rezerwowej - do ew. wykorzystania do uhonorowania - Janusza Zajdela
(wniosek radnych prs-u z dnia 30 lipca 2007 r.). Komisja jednocześnie uznała, że priorytetem
powinno być honorowanie osób związanych z Katowicami. Sprawa została wpisana do tzw.
Banku Nazw prowadzonego przez Wydział Budynków i Dróg UMK.
ad 5) dot. Josepha von Eichendorffa
Komisja Organizacyjna na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 r. umieściła ww. nazwę w
Banku Nazw.
Po dzisiejszym posiedzeniu w Banku Nazw zostanie również umieszczony Wilibald Winkler.
Ad.VII. Lista aktualnie nienazwanych obiektów (ulice, skwery, place, parki)
przeznaczonych potencjalnie do nadania nazwy.
1) tunel pod rondem gen. Ziętka,
2) skwer poł. w rejonie Al. Ks. Jadwigi Śląskiej pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół
Plastycznych, a budynkiem przy ul. Ułańskiej nr 7 (rejon Tysiąclecie Górne),



3) aleja pomiędzy uL Piastów w rejonie posesji przy ul. Piastów nr 11 (ciąg rowerowo-pieszy) do
Stawu Maroko, obok posesji Szkoły Podstawowej nr 66 (rejon Tysiąclecie Dolne),
4) obszar zielony w otoczeniu Stawu Maroko po przewidywanym remoncie w 2012 r. -
przeznaczony do nazwania jako park (w rejonie Tysiąclecie Dolne) - wstępnie przeznaczony do
nadania nazwy "Park ks. Józefa Bedera" lub "Park Bederowski" lub "Park Bederowiec",
5) ul. boczna od ul. Ceglanej (w budowie - plany inwestycyjne)
6) przedłużenie ul. Szybowcowej (w budowie)
7) skwer przy ul. Witosa nr 23 (naprzeciwko wejścia ZSO nr 7)
8) ul wzdłuż ul. Kochłowickiej (w rejonie obecnego salonu Porsche),
9) plac pod halą widowiskową "Spodek" od strony Ronda gen. Ziętka (w chwili obecnej
wykorzystywany jako parking)
10) ul. łączącąul. Uniwersytecką z ul. Piastowską, obok wieżowcaALTUS,
Pracownik Wydziału Budynków i Dróg UMK Pan inspektor Łukasz Borys zobowiązał się
przedstawić na następnym posiedzeniu Zespołu informację nt. sytuacji terenowo-prawnej obiektu
11) skwer przy budynku przy ul. Wróblewskiego nr 28-34, o pow. 2220 m2 (Os. Kukuczki),
12) rondo bez nazwy przy SCC w ciągu ul. J. Baildona
Zespół zauważył, iż Pan Maciej Smykowski nic odpowiedział na\vniosek Komisji
Organizacyjnej z dnia 29 listopada 2011 r. , w którym poproszono go o przedstawienie informacji
świadczących o związkach osoby Stanisława Staszewskiego z Katowicami do dnia 1 marca 2012
r. (imieniem tego patrona rozważano możliwość nazwania ww. ronda). W związku z powyższym
ww. wniosek pozostawiono bez dalszego biegu.
13) informacja Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej, dot.
nienazwanych parków, skwerów i ogrodów położonych na terenie miasta Katowice, zawarta
przy piśmie z dnia 13 października 2010 r., znak KŚ.Y.MS.0066-l-611 O (pismo z dnia 12
paź.dziernika 2010 r., znak KŚ.Y.MS.0066-1-510) - przedłożona na posiedzeniu Zespołu \'1/

lutym 2011 r.,
14) szereg nienazwanych odcinków ulic w południowych dzielnicach Katowic - pismo PMK
z dnia 30 października 2009 t., znak G.IY.SD.74l1-229/09 w którym przedłożono informację
(kolorowe mapki) o nienazwanych ulicach w Podlesiu (znajdują się tam również miejsca pol. w
Zarzeczu i Kostuchnie), a przy piśmie z dnia 11 czerwca 201Or., znak G.IY.SD.7412-14/10
przedłożono informację (kolorowe mapki) o nienazwanych ulicach w Zarzeczu.
Ad.VUI. Sprawy wniesione - wolne wnioski.
Pracownik Wydzialu Budynków i Dróg UMK Pan inspel<tor ł..JukaszBorys zobowiązał się
przedstawić na następnym posiedzeniu informację nt. budowy ronda w ciągu ul. Hierowskiego z
ul. Pijarską.
AdJX. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu zostanie zwołane w dniu 16 kwietnia 2012 1'.

(poniedziałek) o godz. 15:45 w pok. 203.
Ad.X. Zamknięcie posiedzenia.
Po \vyczerpaniu tematyki posiedzenia Przewodniczący Zespołu Pan Jerzy Dolinkiewicz
podziękował przybyłym za spotkanie, po czym zamknął posiedzenie.

Podpisy czł~nk?w ~espołu: ~ L" ~
11Jerzy DolInklewlcz t .........•.~ .
2/Adam \Varzecha.................. . .


