
Uchwała Nr …………………………….. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ………………………………… 

 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Jastrzębiu-Zdroju 

     Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój 
przyjętego Uchwałą Nr II.19.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r. 
(Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 2021r., poz. 1548) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

u c h w a l a 

§ 1 

Nadać nazwę „Rondo ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” rondu położonemu w Mieście 
Jastrzębie-Zdrój na skrzyżowaniu ul. prof. R.Ranoszka, Armii Krajowej i Wiejskiej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3 

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

Alina Chojecka 
Franciszek Franek 
Józef Kubera 
Janusz Toborowicz 
Małgorzata Filipowicz 
Urszula Sobik 
Bernadeta Magiera 
Iwona Rosińska 
Grzegorz Mosoń 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+, historia naszego miasta 
stanowi fundament dla budowania przyszłości. Koncepcja rozwoju musi być spójna z tym, co 
już jest i mieć prawdziwy, nie zmyślony charakter, a wszystko nowe powinno się wtapiać w 
już istniejące rozwiązania. Dlatego wpisując się w rzeczoną koncepcję proponuje się nadać 
nazwę rondu u zbiegu ulic prof. R.Ranoszka, Armii Krajowej i Wiejskiej rondo im. ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiemy, że to postać nieskazitelna, postać, którą można 
stawiać w jednym szeregu z Janem Pawłem II. Nie każdy po śmierci otrzymuje takie zaszczytne 
przymiotniki jak Prymas Tysiąclecia, czy Ojciec Narodu, a takie właśnie ma ks. Kardynał 
Wyszyński. 

Prymas Tysiąclecia kierował Kościołem w trudnych dla Polski czasach. W latach komunizmu 
był oparciem dla wszystkich, którzy marzyli o wolnej Polsce. Bronił polskiej tradycji, 
tożsamości i praw człowieka. Osobę ks. Prymasa wspomina się jako symbol wolności, 
sprawiedliwości, czci dla człowieka i znak jedności wszystkich Polaków. 

Jest to postać, która nie budzi żadnych kontrowersji nie tylko wśród katolików, ale też wśród 
tych, którzy katolikami nie są, ze względu na swoją postawę w ciągu życia. 

Budził podziw swoim patriotyzmem. Był to przede wszystkim autentyczny człowiek o bogatej 
i otwartej osobowości. 

Rondo będzie leżało w ciągu Al. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej, ronda gen. 
Sikorskiego, zatem nadanie rondu imienia kardynała byłoby swego rodzaju klamrą wiążącą 
pamięć o osobach i wydarzeniach związanych z ruchem wolnościowym, a należy pamiętać, że 
w naszym mieście również rodziła się wolność. Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 został 
ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego punktem kulminacyjnym była 12 
września beatyfikacja. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest nadanie nazwy rondu im. ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego u zbiegu ulic prof. R.Ranoszka, Armii Krajowej oraz Wiejskiej.  

 


