Uchwała Nr XXXVII/310/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie przy zbiegu ulic:
11 Listopada i Józefa Piłsudskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Nadać nazwę dla skweru zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
80/7, 2/19, 3/6 i 3/9 na karcie mapy 34 obręb Będzin o łącznej powierzchni 3269 m²,
stanowiących własność Gminy Będzin, położonego w Będzinie przy zbiegu ulic:
11 Listopada i Józefa Piłsudskiego – uwidocznionego na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały – w brzmieniu: „skwer Wójta Hinko Ethiopusa”.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Nadanie patronatu przez Radę Miejską Będzina dla skweru położonego przy głównym
układzie komunikacyjnym miasta, w pobliżu dużych obiektów handlowych osobą
pierwszego historycznego wójta Będzina, jest podyktowane wolą przypomnienia naszej
lokalnej społeczności o historii naszego królewskiego grodu. Hinko Ethiopus był
pierwszym historycznym wójtem Będzina. Z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego
przeprowadził lokację miasta sub castro nostro Bendzinensis, czyli pod zamkiem naszym
Będzinem. W zamian otrzymał od króla dziedziczne wójtostwo, co zostało zapisane
w królewskim dokumencie lokacyjnym z 5 sierpnia 1358 roku. Pozostał po nim kamienny
gmerk, znak wójtowski, wmurowany dziś w ścianę kamienicy przy ulicy Czeladzkiej
tzw. "Dom Wójtowski". Wyobraża on piastowskiego orła o rozpostartych skrzydłach oraz
inicjał imienia- literę "H". Nowa nazwa skweru posiada pozytywną opinię Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Katowicach z dnia 23 maja 2017 roku. Skwer Wójta Hinko Ethiopusa
nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm).

