
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

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

w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy w mieście Jastrzębie-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala: 

 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę odcinka ulicy o nazwie aleja Józefa Piłsudskiego - drogi 
publicznej kategorii powiatowej będącej własnością gminy Jastrzębie-Zdrój, zlokalizowanego 
pomiędzy ul. Pszczyńską a rondem przy skrzyżowaniu ulic Granicznej, Północnej i alei Józefa 
Piłsudskiego, na nazwę: aleja Ludwika Piechoczka. 

§ 2. Położenie ulicy wymienionej w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

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

 

 
 
       
 
        Z up. PREZYDENTA MIASTA 

        /-/ Roman Foksowicz 
         I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 



UZASADNIENIE 
 

Ludwik Piechoczek to zasłużony powstaniec śląski, wybitny dowódca, patriota, społecznik, 
działacz polityczny  pochodzący z Jastrzębia Górnego. 
Życiorys Ludwika Piechoczka (źródło: Wikipedia): 
 
Urodził się 13 kwietnia 1889 roku w Jastrzębiu Górnym jako syn Jana i Jadwigi z Tymanów. Po 
ukończeniu szkoły ludowej pracował jako górnik w kopalni Donnersmarck w Chwałowicach, 
udzielając się jednocześnie w organizacjach kulturalno-oświatowych. Należał do ruchu 
„Eleusis”, do którego został wciągnięty przez Maksymiliana Basistę. W latach 1911–1913 odbył 
służbę wojskową w armii niemieckiej. 

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 II Baonu w 2 pułku Strzelców Rybnickich, natomiast w III 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 II i III 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 II 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 22 października 1940 roku został zatrzymany przez Gestapo i 
przewieziony do aresztu w Rybniku, a stamtąd 8 grudnia 1940 roku do KL Auschwitz, gdzie 
zginął 8 stycznia 1941 roku. 

Za swoje zasługi Ludwik Piechoczek był wielokrotnie odznaczany, w tym: 
- Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari nr 7879 (1922), 
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (27 listopada 1929),, 
- Złotym Krzyżem Zasługi, 
- Medalem Niepodległości (12 maja 1931). 
 
Nadanie nazwy Ludwika Piechoczka początkowemu odcinkowi głównej arterii w mieście 
stanowiłoby wyraz szczególnego uhonorowania wybitnego jastrzębianina, bardzo dobrze 
wpisującym się w wolnościowy nurt nazewniczy kształtowany konsekwentnie w osi układu 
komunikacyjnego Jastrzębia-Zdroju, będąc jednocześnie dowodem uznania władz miasta dla 
zasłużonych lokalnych postaci historycznych i przekonania o powinności ich promowania w 
przestrzeni publicznej i świadomości społecznej. 
         NACZELNIK WYDZIAŁU 
                 /-/ Jacek Kmita 



Załącznik  

do Uchwały nr .................. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia ........................... 

 

al. Ludwika Piechoczka 

 

 
 

Kolorem żółtym zaznaczono lokalizację al. Ludwika Piechoczka 

 

Numery ewidencyjne działek:  

obręb ewidencyjny Jastrzębie Miasto – 416/16, 417, 433/3;  

obręb ewidencyjny Jastrzębie Górne – 1229/171, 1232/171, 1236/171, 1851/171, 3097/171, 1609/152, 

3038/173, 2664/160, 2665/152, 2666/171, 2667/171, 2668/171, 3099/171, 1280/363, 1284/363, 

438/17, 791/24, 792/19, 793/24, 795/18, 796/24, 900/19, 1276/332, 2610/359, 1279/363, 1282/363, 

441/26, 456/24, 2605/332, 2607/332, 899/19, 2606/332, 842/17. 
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