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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    

 

Wrocław    7 lutego 2015 r.           rok IV,  numer  6/111 
*************************************************** *************************************************** *********** 
 
 

Zapowiedzi 
 

♥ 11 lutego – Paweł Tomaszewski – Tak rodzi się wielkość – Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, 
godz. 9:00 

♥ 25 lutego – druga emisja filmu "Powrót Chemika" w TVP2, godz. 24:10 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Bydgoszcz  ma  ulicę  Czochralskiego! 
 

Bydgoszcz jest drugim po Kcyni miastem w Polsce, które uczciło prof. Jana Czochralskiego 
nadaniem jego imienia jednej z ulic miasta. Dziękujemy!  

 W dniu 28 maja 2014 r. na 58. sesji Rady 
Miasta Bydgoszczy przedstawiono projekt 
uchwały w sprawie "nadania nazwy ulicy na 
terenie Bydgoszczy". Nazwę "ul. prof. Jana 
Czochralskiego" otrzymała droga na działce 2/22 
w obr. 6 na Pradach. Jest to tzw. sięgacz ulicy 
Krzysztofa Cendera (czyli ulica ślepa). 
Uzasadnienie uchwały jest dostępne na stronie 
BIP Urzędu Miasta. W wyniku głosowania 
uchwała została o godz. 13:04 przyjęta 
19 głosami bez sprzeciwu i bez głosów 

wstrzymujących się. Tekst Uchwały nr LVIII.1243/14 ukazał się w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 10 czerwca 2014 r., poz. 1789 
(edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2014/1789/akt.pdf). Czternaście dni później 
uchwała weszła w życie! 

Kolejne fotografie 
pokazują, jak szybko 
zmienia się zabudowa 6 
działek przy nowej ulicy. 
Google mają puste pole, 
kataster ujawnia dwa 
domy, a fotki pani Iwony 
Kaji z 6 lutego - już cztery! 
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Czerwony znaczek na powyższej mapie pokazuje, 
gdzie leży ulica prof. Jana Czochralskiego. Na 
fotografiach satelitarnych ulica "pionowa" nosi 
nazwę K. Cendera; z prawej strony znajdują się 
ogródki działowe "Spartakus". 

Z każdej strony nowej ulicy (ma 65 m długości!) 
wydzielono po trzy działki budowlane. Dziś cztery, 
te bliżej zagajnika, są już zabudowane. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.geoportal.gow.pl 
 

Ul. prof. Jana Czochralskiego w zimowej scenerii 
fot. Iwona Kaja 

 
Nadal czekamy na ulicę Czochralskiego w Warszawie! Czy radni stolicy staną na wysokości 
zadania przy kolejnym wniosku? O tym napiszemy już niebawem ;-) 

 
 

* * * * * * * * * * * 
 

          Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


