UCHWAŁA NR XXXI/636/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie nazwy ulicy w Mikołowie
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 744), art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Pozostawić dotychczasową nazwę ulicy Józefa Wieczorka w dzielnicy Kamionka jako upamiętniającą
znanego przedwojennego boksera.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/636/2017
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 maja 2017 r.

Ul. Józefa Wieczorka (boksera)
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz. U. z 2016r. Poz.744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny
system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały
komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa
i sprzeczne z Polską racją stanu. W związku z powyższym Urząd Miasta Mikołów wystąpił w dniu
04.11.2016 r. do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Katowicach w celu weryfikacji nazw podlegających zmianie na podstawie
powyższej ustawy. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXVII/606/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
21 marca 2017r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Mikołowa, których nazwy podlegały
zmianie.
Proponowana nazwa związana jest z polskim bokserem, Józefem Wieczorkiem, który walczył w barwach
BKS Katowice, Cracovii, ponownie BKS-u i Policyjny KS Katowice, będąc tego ostatniego klubu zarazem
trenerem. Pięściarstwo uprawiał w latach 1921-1939, boksując w kategorii półśredniej, średniej
i półciężkiej. Uczestniczył w mistrzostwach Europy w Budapeszcie 1930 roku, odpadając w ćwierćfinale
kategorii średniej. Startując w mistrzostwach Polski, dwukrotnie był wicemistrzem kraju w 1929 i 1931
roku, w wadze średniej. Natomiast brązowe medale wywalczył: w 1926 i 1928 w kategorii półśredniej, a w
1930 w wadze średniej. Trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski w latach 1929-1931, przegrywając
wszystkie 3 walki. Stoczył w ringu rekordową liczbę 586 walk, z czego 457 wygrał, 21 zremisował i 108
przegrał.
Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawach utworzenia jednostki
pomocniczej, jaką jest osiedle i jednoczesne nadanie mu nazwy oraz nadanie nazw ulic należy do
właściwości Rady Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione.
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