
UCHWAŁA NR ................... . 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia ................... 2022 r. 

w sprawie: nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój imieniem Ludwika Piechaczka 

Na podstawie Jfrt;,.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. 
U z 202t r. poz. 1�z późn. zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwala 

§ 1.

Nadaje się nazwę: Rondo Ludwika Piechaczka rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg 
publicznych: ulicy Granicznej, Północnej, i alei Józefa Piłsudskiego w granicach działek 
ewidencyjnych o numerach: 416/4, 415, 434, 433/2 i 417 ( obręb ewidencyjny Jastrzębie
Zdrój) będących własnością gminy Jastrzębie-Zdrój. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Miasta 



Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę karygodne zachowanie się Rady Miasta podczas czerwcowej sesji Rady 
Miasta zwłaszcza dużej części Radnych, która nie potrafi bez politykowania podejmować 
decyzje w oparciu o fakty historyczne. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej podjął się uzyskać 
społeczne poparcie dla inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej (organizacji 
pożytku publicznego), który od maja 2019 roku zabiega o uhonorowanie Ludwika Piechaczka. 

Występując ponad podziałami politycznymi kierujemy do Rady Miasta projekt uchwały w 
sprawie: nadania nazwy ronda w mieście Jastrzębie-Zdrój imieniem Ludwika Piechaczka. 

Szanowni Radni Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

Proponowana nazwa ronda wpisuje się w jednolity konsekwentny układ nazewnictwa ulic i 
rond na szlaku głównego ciągu komunikacyjnego miast ( aleja Józefa Piłsudskiego - aleja Jana 
Pawła li - ul. Armii Krajowej), związanego z „wolnościową" historią naszego miasta, regionu i 
kraju. W kreowany nurt wolnościowy wpisuje się już rondo im. Władysława Sikorskiego, ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Propozycja nadani nazywa ronda imieniem Ludwika Piechaczka, którego życiorys 
jednoznacznie świadczy o jego walce o wolność naszego miasta, regionu i kraju. 

Ludwik Piechaczek urodził się 13 kwietnia 1889 roku w Jastrzębiu Górnym jako syn Jana i 
Jadwigi z domu Tyman. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował jako górnik w kopalni 
Donnersmarck w Chwałowicach, udzielając się jednocześnie w organizacjach kulturalno
oświatowych. Należał do ruchu „Eleusis. 

Brał udział w I wojnie światowej walcząc na froncie zachodnim m.in. nad Marną i Sommą. 
Ranny w listopadzie 1917 roku został zwolniony ze służby wojskowej. Po zakończeniu wojny 
współuczestniczył w zakładaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w powiecie 
rybnickim. Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich. W dwóch pierwszych pełnił funkcję 
dowódcy li Baonu w 2 pułku Strzelców Rybnickich, natomiast w Ili powstaniu był w 
dowództwie Grupy „Południe". Szczególnie zasłużył się w dniach bitwy pod Olzą, gdzie 
zorganizował rozproszone jednostki powstańcze i poprowadził je do zwycięskiego kontrataku. 
Posiadał stopień podporucznika wojsk powstańczych. W okresie plebiscytu brał czynny udział 
w kampanii plebiscytowej oraz organizował wiece narodowe. Pełnił także funkcję zastępcy 
komisarza plebiscytowego, a po trzecim powstaniu został przewodniczącym komisji ds. 
likwidacyjnych trzeciego powstania na okręg rybnicki. W 1924 roku został prezesem Zarządu 
Powiatowego Związku Powstańców Śląskich i piastował to stanowisko aż do 1939 roku. Był 
także przewodniczącym Rady Okręgowej Związku Związków Zawodowych w Katowicach oraz 
wiceprzewodniczącym ZG Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Górniczego. Był 
posłem li i Ili kadencji Sejmu Śląskiego, a w latach 1935-1938 posłem na Sejm Rzeczypospolitej 
IV kadencji. Związany z Narodowo-Chrześcijańskim Stronnictwem Pracy i Obozem 
Zjednoczenia Narodowego. W 1934 roku wydał w Rybniku broszurę pt. ,,Powiat rybnicki w 
czasie powstań śląskich". Przed wybuchem li wojny światowej, współpracował z Wojskiem 
Polskim i Strażą Graniczną nad zorganizowaniem Obrony Narodowej w powiecie rybnickim i 
wodzisławskim. Kierował także manifestacją antyhitlerowską. 

W dniu wybuchu wojny udał się na wschód, skąd powrócił późną jesienią, zatrzymując się u 
siostry w Jastrzębiu. Tam też został aresztowany przez Gestapo 22 października 1940 roku i 
przewieziony do aresztu w Rybniku, a stamtąd 8 grudnia 1940 roku do KL Auschwitz, gdzie 
zginął 8 stycznia 1941 roku. 




