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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 - Dojlidy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy, w obrębie nr 21 – Dojlidy, obejmującej części 
działek o numerach geodezyjnych: 771/12, 775/2, 788/5, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – prof. Andrzeja Kalicińskiego. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

Id: 2BF3473B-263F-4FD5-B9EA-6924B36898B7. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy podyktowane jest wolą upamiętnienia zasłużonej dla Białegostoku postaci
prof. Andrzeja Kalicińskiego, senatora pierwszej kadencji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
wybranego w okręgu obejmującym dawne województwo białostockie.

Prof. Andrzej Kaliciński był działaczem opozycji w czasach PRL, lekarzem, profesorem i
nauczycielem akademickim. W kadencji 1990 – 1993 pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w
Białymstoku. Był członkiem władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Urodził się 14 marca 1922 r. w Granicy, w ówczesnym województwie kieleckim. Dzieciństwo
spędził w Płocku. W czasie II wojny światowej wstąpił jako ochotnik do Lwowskiej Brygady Obrony
Narodowej stacjonującej w Płocku, walczył nad Bzurą i w obronie Warszawy.

Był absolwentem pierwszego rocznika studiów lekarskich Akademii Medycznej w Gdańsku. W
1953 roku na własną prośbę, przeniósł się do Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1970 roku został
powołany na stanowisko kierownika Kliniki Kardiologii, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w
1993 roku. W 1980 roku organizował na uczelni zakładową organizację „Solidarności”. W 1992 roku został
mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Zmarł 4 kwietnia 2002 r. w Studziankach.

Planowana do nazwania ulica położona jest na częściach działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi: 771/12, 775/2, 788/5 w obrębie nr 21 – Dojlidy, stanowiących własność Gminy Białystok.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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