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Ruda
Dom Karola Goduli -  też Dom Goduli, Domek Goduli, Czarny 
Dom, Czarny Domek, Godulla Haus, Zielenina – siedziba Karola 
Goduli w Rudzie w bezpośredniej bliskości Zamku Rudzkiego, 
niewielki budynek wzniesiony z kamienia łupanego w 1809 r., 
zniszczony pod koniec lat 60. XX wieku.
Dwór Rudzki - dwór pański z folwarkiem istniejący w Rudzie 
w początkach XV wieku, a niewykluczone, że i wcześniej.
Glückauf (Szczęść Boże) – była to osada robotnicza w połu-
dniowej części dzielnicy Ruda nad rzeką Bytomką, wzniesiona 
na początku XIX wieku.
Grota Matki Boskiej z Lourdes (Grota) - kaplica w formie ka-
miennej groty, wzniesiona w 1933 r. na hałdowisku huty Berta 
w Rudzie w pobliżu doliny Potoku Rudzkiego, przy obecnej ulicy 
Joachima Achtelika.
Kolonia Carl – Emanuel – osiedle domów robotniczych wznie-
sione w rejonie obecnych ulic 1 Maja, Wolności, Raciborskiej, 
Południowej i Zabrzańskiej w Rudzie Południowej. 
Minerwa - miejsce w Rudzie nieopodal ulicy Porębskiej, gdzie 
znajdował się szyb Minerwa połączonych kopań Oskar i Hipolit, 
czynny do 1899 r.
Os. Berta – też Stara Berta, Berta, Na Bercie – nieistniejące osie-
dle mieszkaniowe przy hucie Berta w  Rudzie przy ul. Orzegow-
skiej.
Ruda Hammer - kolonia robotnicza w dzielnicy Ruda, dzisiej-
sza Kuźnica Rudzka, obszar obejmujący ul. Jana III Sobieskiego,  
ul. Nad Bytomką oraz część ulicy Piastowskiej.
Sosinki – nazwa pochodzi z gwary od słowa sosen-
ki oznaczającego małe sosny; miejsce w Rudzie nieopo-
dal kolonii Szczęść Boże, gdzie znajdował się zespół ba-
raków mieszkalnych dla bezrobotnych, wybudowanych 
w 1936 r. Budynki wyburzono w latach 1982-1983, rejon 
ul. Sosinki.
Szyb Leon – też Leo Schacht, Lyjo, Szyb Leo, Szyb Leona – nie-
istniejący obecnie szyb zjazdowy i przewietrzający kopalni Bran-
denburg (później kopalni Wolfgang), sięgający pokładu Poch-
hammer, znajdujący się przy obecnej ulicy Kędzierzyńskiej.

Chebzie
Kolonia Barbary - osada złożona z baraków przy szybie Barba-
ra kopalni Pokój w Nowym Bytomiu w miejscu hitlerowskiego 
obozu jenieckiego. Obecnie ta osławiona „Kolonia Barbary” już 
nie istnieje.
Kopalnia Paweł – kopalnia węgla kamiennego w Chebziu utwo-
rzona w r. 1922 w wyniku podziału kopalni Paulus-Hohenzol-
lern, od której przejęła szyb Godulla i Szyb Schaffgotsch. W 1971 r. 

włączona do kopalni Wawel, jako Wawel Ruch II; bądź osada ro-
botnicza powstała w latach 1860-1862 w pobliżu kopalni Paweł w 
Orzegowie, na terenie dzisiejszego Chebzia.
Staw Kokotek – też Jezioro Kokotek, Kokotek, Na Pile, Piła, Staw 
Piła – staw o powierzchni 6,4 ha w Chebziu, położony przy ulicach 
Kokotek i Zabrzańskiej; dawne źródlisko rzeki Rawy zanikłe wsku-
tek szkód górniczych.
Staw Marcin - od dawnego szybu Marcin kopalni Paweł, na pogra-
niczu Chebzia i Lipin nieopodal ronda, za wiaduktem kolejowym.

Godula
Podlas - nieistniejące osiedle parterowych, drewnianych domów 
malowanych na zielono, zbudowane w r. 1929, zburzone na po-
czątku lat 70. XX wieku w Starym Orzegowie, rejon ulicy Podlas.
Zielone Domki – też  Baraki, Osiedle Podlas – zlokalizowane 
w Goduli, w Kolonii Podlas, parterowe, drewniane domy, malo-
wane na zielono, zbudowane w r. 1929, zburzone na początku lat 
70. XX wieku.
Osiedle Hofrichtera - od nazwiska Fryderyka Hofrichtera (1830-
1901), pierwszego proboszcza parafii w Goduli, w latach 1866 – 
1901 - osiedle domów mieszkalnych wybudowane w rejonie obec-
nych ulic Tiałowskiego i Nowaka.

Orzegów
Burloch - miejsce w Orzegowie, teren obecnego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz KS „Slavia”, w okolicach teraź-
niejszej ulicy Bytomskiej, nieopodal lodowiska. Nazwa pochodzi 
albo od istniejącego tu niegdyś szybu, albo od wyrobiska piasku. 
Wcześniej okolica nosiła nazwę Helminowiec.
Kasarnie - zespół dwóch kamienic robiący wrażenie ciągu wyso-
kich budynków różniących sie jednak wyglądem fasad i rozkładem 
wnętrz mieszkalnych przy obecnej ulicy Kardynała Augusta Hlonda  
w  Orzegowie, rozpoczynający się od rogu obecnej ulicy Orzegow-
skiej, wzniesiony przed rokiem 1914. Nazwa nadana przez ludność 
z tego względu, że nieciekawą, jak na owe czasy architekturę koja-
rzono z koszarami wojskowymi.
Kolonia Karola – patronacka kolonia mieszkalna założona przez 
Ballestremów przy powstałej w 1815 r. hucie Karol; kwartał zabu-
dowań na granicy Orzegowa i Rudy, za wiaduktem kolejowym,  
w rejonie dzisiejszej ulicy Orzegowskiej.
Most Orzegowski - wiadukt nad torowiskiem kolejowym w Kolo-
nii Karola w  Orzegowie. 
Stara Maszyna – przysiółek robotniczy w Orzegowie (obecnie te-
rytorium Goduli) przy dawnym  szybie Zofii, należącym do daw-
nej kopalni Paweł. Nazwa pochodzi od funkcjonującej tu niegdyś 
starej, parowej maszyny wyciągowej. Obecnie rejon praktycznie 

zanikłej ulicy Szyb Zofii, przy której istnieją jedynie ogródki dział-
kowe i skupiska garaży oraz schron bojowy Obszaru Warownego Śląsk. 

Nowy Bytom (Fryna)
Absolonka - willa po północnej stronie obecnej ulicy Józefa Hal-
lera, obok budynku pocztowego, aktualnie siedziba rudzkiego od-
działu Banku Spółdzielczego w Gliwicach.
Florianka - wybudowana w 1905 r. eklektyczna willa z dekoracją 
w duchu secesji, będąca niegdyś mieszkaniem dyrektora huty „Po-
kój”, ul. Niedurnego.
Fojerwera – budynek zakładowej straży pożarnej huty Pokój 
w Nowym Bytomiu przy obecnej ulicy Piotra Niedurnego. Straż 
pełniła również rolę straży gminnej.
Kaufhaus – osiedle powstałe w drugiej połowie XIX w. dla pra-
cowników huty „Pokój”, rejon ul. Niedurnego, Gwardii Ludowej, 
Podgórze, Dobrej Nadziei, Rudzkiej.
Lasek Bukowy – północna strona ul. generała J. Hallera.
Nojbał – też Nowy Hamburg - część Nowego Bytomia, w rejonie 
dzisiejszych ulic Chorzowskiej, Jana Furgoła i Ignacego Krasickie-
go, gdzie w latach 30. XX wieku, tuż przed II wojną światową wy-
budowano 4 domy mieszkalne wielorodzinne, o standardzie wyższym niż 
na Kaufhausie. Nazwa pochodzi od niemieckiego określenia Neu-
bau, znaczącego dosłownie „nową budowę” lub „nową budowlę”; 
pierwotnie potoczna nazwa obecnej ulicy Chorzowskiej. 
Osiedle Styczyńskiego – od nazwiska Wincentego Styczyńskiego 
(1872-1922), lekarza, działacza niepodległościowego, współzało-
życiela Towarzystwa Lekarzy Polaków na Górnym Śląsku - nieistniejące 
osiedle robotnicze, składające się z domów drewnianych, wybudo-
wane w latach 1920 -1934 w południowo-zachodniej części obec-
nego Chebzia, dla pracowników kopalni Paweł. W latach między-
wojennych tradycyjnie malowano tutejsze domy na zielony kolor.
Otylia  - pierwotnie Kopalnia Otylji,  część centralna Bytomskie-
go Czarnego Lasu, obecnie Nowego Bytomia przy obecnej ulicy 
Otylii stanowiąca początkowo osadę dla pracowników kopalni 
Otiliengruben.
Podgórze - część Kaufhausu w Nowym Bytomiu, osada domów 
mieszkalnych, wzniesionych w 1903 r. dla robotników huty Pokój 
zlokalizowana przy ulicy Podgórze. 
Rasik - od nazwiska Tomasza Rasika, mistrza hutniczego w hu-
cie Pokój, właściciela cegielni i glinianki - część kolonii Kaufhaus 
w Nowym Bytomiu.
Rozamunda - miejsce w Nowym Bytomiu, u zbiegu dzisiejszych 
ulic Piotra Niedurnego, Pokoju, Chorzowskiej i Czarnoleśnej, 
gdzie znajdowała się uruchomiona w 1836 r. huta Rozamun-
da, unieruchomiona w okresie kryzysu gospodarczego na prze-
łomie lat 20. i 30. XX wieku. Niekiedy nazwa przenoszona jest  

z centralnego skrzyżowania Nowego Bytomia na całą ulicę Nie-
durnego.
Tojfla – też Tojfel, Teufel – wolny od zabudowy, pagórkowaty teren 
między ulicami Grochowską a Czarnoleśną w Nowym Bytomiu 
w pobliżu wiaduktu drogowego i torów kolejowych, niegdyś 
wykorzystywany do saneczkowania przez dzieci.
Wielki Piec - usytuowany przy Hucie Pokój wybudowany został 
w latach 1966 – 1968, liczy prawie 76 metrów wysokości. Nowoby-
tomski wielki piec Huty Pokój jest ostatnią tego typu konstrukcją 
znajdującą się na Górnym Śląsku, ul. Niedurnego.
Żyleta – wieżowiec znajdujący się przy ul. Niedurnego, dzie-
sięciokondygnacyjny blok mieszkalny zawierający 432 mieszka-
nia, oddany do użytku w 1971 r.

Wirek
Aschenborn - dawny szyb wydobywczy Aschenborn kopalni Bło-
gosławieństwo Boże w Wirku zamkniętej w 1926 r. Zachowała 
się wieża szybowa, wzniesiona w latach 70. XIX wieku, poddana  
w 2007 r. zabezpieczeniu konserwatorskiemu, wpisana do rejestru 
zabytków.
Domy Uchodźcze – domy z przeznaczeniem na lokale dla ludno-
ści przybyłej na tereny polskie po Plebiscycie Śląskim, dwa budyn-
ki mieszkalne przy Kolonii Ficinus w Wirku w rejonie ul. Pawła 
Kubiny i Ludomira Różyckiego.
Ficinus - historyczne osiedle znajdujące się przy ul. Kubiny 
w dzielnicy Wirek. Powstało w 1867 roku dla pracowników ko-
palni Gottessegen, obecnie kopalni Pokój. Jej właścicielami, jak  
i fundatorami osiedla byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków. 
Kolonia ta jest jednym z najstarszych zachowanych zespołów bu-
downictwa patronackiego na Górnym Śląsku.
Flachwerk - osada mieszkaniowa położona obok walcowni, w re-
jonie obecnej ulicy Brata Alberta.
Hillebrand - od 1906 r. zakład wydobywczy kopalni Gottessegen, 
drugi obok zakładu Aschenborn wymieniany niekiedy jako samo-
dzielna kopalnia.
Synagoga - nieistniejąca świątynia żydowskiej gminy wyznaniowej 
w Nowej Wsi, wybudowana w 1891 r. w Wirku, zniszczona przez 
Niemców w 1939 r. i wyburzona. Znajdowała się na posesji przy 
obecnej ulicy Kupieckiej.
Walcwerk – też Walzwerk Kolonie, Colonie Walzwerk, Kolonia 
Walzwerk, Walzwerk, Walcownia – nieistniejąca kolonia robot-
nicza przy końcu obecnej ulicy Robotniczej w Wirku, powstała 
w latach 1873 – 1874.
Werdon - kojarzone z francuską twierdzą Verdun osiedle górnicze, 
złożone z domów wielorodzinnych, powstałe w okresie lat 1913 – 
1927 w rejonie ulic: 1 Maja, Katowickiej, Pelagii Zdziebkowskiej i 
Ks. Piotra Ściegiennego w Wirku. W latach 70. XX wieku część bu-
dynków wyburzono.

Czarny Las (Szwarcwald)
Pniaki – dawny przysiółek, później osada robotnicza, powstała 
po założeniu kopalni Henrietta, nazwa wzięła się od osady, którą 
zbudowano na terenie po wykarczowanym lesie, okolica Szpitala 
Miejskiego w Bielszowicach, ul. Główna 11.
Ryndorf – od nazwiska Fryderyka Redena (1752-1815), ojca 
przemysłu górnośląskiego, szambelana króla pruskiego Frydery-
ka II, honorowego radcy górniczego, dyrektora Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu - dawna osada robotnicza w Bielszowi-
cach, powstała po założeniu kopalni Henrietta, kopalni Amalien-
swunsch i kopalni Regenbogen oraz huty cynku Deutsche Hütte.

Bykowina
Niebieskie Dachy – osiedle mieszkaniowe złożone z bloków, 
wzniesione w latach 80. – 90. XX wieku w rejonie ulic Gwareckiej, 
Górnośląskiej i ZMP w Nowej Bykowinie w okolicy  Walzwerku.
Porcelanka – fabryka wyrobów porcelanowych założona w 1928 r. 
w Bykowinie na miejscu byłej huty cynku Franz czynnej w latach 
1876 – 1914. Po wojnie zakład produkcyjny Zakładów Porcelany 
Bogucice w Katowicach. Obecnie obszar i zabudowania przy ulicy 
Katowickiej nr 151.

Halemba
Halembski Młyn – stary młyn wodny na rzece Kłodnicy w Ha-
lembie, obecnie położony na końcu ulicy Granicznej, na wschód 
od mostu na ulicy Morskiej.
Figlus Kolonia -  też Figluskolonia, Figlus Kolanija, Figlus Ko-
lonio, Szubertowe, Szubertowizna - dawniej kolonia domów jed-
norodzinnych w Halembie, przy obecnej ulicy Borowej i Leśnej, 
niegdyś przynależna terytorialnie do Borowej Wsi.
Kolonia Hupki – znajduje się w rejonie skrzyżowania obecnych 
ulic Nowy Świat i Halembskiej.
Kościarnia – nazwa terenowa z Halemby w okolicach kuźnicy żelaza.
Kośmider – obszar przy obecnej ulicy Rybnickiej i Nowy Świat 
w Halembie; las Kośmider rosnący w pobliżu.
Las Borowiec – obszar leśny w Halembie, położony na południo-
wy zachód od kompleksu Elektrowni Halemba, a na wschód od 
ulicy 1 Maja. Partia północna zaczyna się w okolicach skrzyżowa-
nia ulic Piotra Skargi i Śmiłowickiej, która przecina Las Borowiec 
generalnie z północy na południe. Partia południowa graniczy 
z Mikołowem.
Nowy Świat – rejon w obrębie ulic Nowy Świat, Halembskiej i No-
wej w pobliżu torów kolejowych linii Bielszowice – Wirek, gdzie 
w latach 30. XX w. powstało osiedle domów jednorodzinnych  
i nielicznych kamienic o nowoczesnych, według ówczesnych pojęć, 
modernistycznych rozwiązaniach architektonicznych.
Piaski -  też Na Piasku, Na Piosku - wyrobisko po torfie i piasku 

w Lesie Halembskim, obecnie płytki zalew zarastający roślinnością 
szuwarową, służący za dzikie kąpielisko w sezonie letnim.
Polana – polana w lesie położonym na północ od późniejszego 
Osiedla Awaryjnego w Halembie, miejsce festynów i majówek. 
Odbywały się tam festyny.
Skórki – przysiółek w Kłodnicy w okolicy dzisiejszej ulicy Panew-
nickiej.

Bielszowice
Cepelina – dawna ulica Zeppelinstrasse i osada mieszkalna 
w Bielszowicach, na Pasiekach w rejonie obecnych ulic Partyzantów 
i Pasiecznej.
Finy – też domki fińskie - osiedle domków mieszkalnych w Bielszo-
wicach wybudowane w 1948 r. na terenie byłego folwarku Suwacz 
i dawnej leśniczówki w Bielszowicach w regionie ulic Józefa Bema  
i Jakuba Jasińskiego.
Halszka – wzniesienie w północnej części Bielszowic obok szybu 
Halszka, gdzie przy dawnej ulicy Halszka, w latach międzywojen-
nych znajdował się obóz Oddziałów Młodzieży Powstańczej.
Kolanijo - Kolonia Bielszowicka znajdująca się w okolicach ulic 
Górnej i ks. Józefa Niedzieli.
Las Bagier – nazwa wzięła się od holenderskiego słowa „bagier” 
oznaczającego maszynę do zwału ziemi, obecnie las w rejonie 
ul. Pawłowskiej graniczący z Zabrzem – Pawłowem.
Las Barwinek – partia Lasu Zabrskiego, przyległa od wschodu do 
Kończyc, Dorotki i Diebsdorfu.
Nowa Ruda – też Dwór Nowa Ruda, Dwór Ruda, folwark nowo-
rudzki, Neu Ruda, Nowa Ruda, Nowa Ruda Dwór, Ruda Nowa  
- dawny folwark i obszar położony przy obecnej ulicy Zajęczej 
w Bielszowicach na pograniczu z Rudą Południową w okolicach 
dawnej Kopalni Wawel oraz obecnej ulicy Dwór Nowa Ruda.
Pasieki – dawny, nieistniejący obecnie przysiółek Bielszowic. 
Nazwa Pasieka (Pasieki) powstała prawdopodobnie w związku 
z pszczelarstwem, popularnym zajęciem okolicznych mieszkań-
ców, choć sam wyraz pasieka pochodzi od siec czyli ‘ciąć, rąbać’, 
co uzasadnia bardziej wersję etymologiczną, że osada powstała na 
miejscu wyrąbanego lasu.
Piaski – kolonia znajdująca się od drogi wiodącej do kolonii Małe 
Zabrze, obszar w Bielszowicach w rejonie obecnej ulicy Na Piaski.

Kochłowice
Alina - fragment  Mrówczej Górki. Nazwa przypomina istniejącą 
tu niegdyś kopalnię „Alina” zastąpioną przez szyb „Graf Artur”,  
z którego urobek transportowano kolejką linową do sortowni przy 
szybie „Aschenborn”.
Apostolska Góra - wzniesienie w Kochłowicach o wysokości 311 m 
n.p.m.  Częściowo splantowane przy budowie kopalni „Śląsk”. 
Przed II w.ś. zbudowano tu dwie skocznie narciarskie. Według 
miejscowej legendy stał tam niegdyś klasztor, który zapadł się pod 

ziemię skutkiem rozwiązłego trybu życia zakonników.
Dukla – nazwa od staropolskiego słowa ‘dukla’ oznaczającego 
ocembrowany drewnem otwór w ziemi służący do wydobywa-
nia płytko zalegającej rudy; miejsce w Kochłowicach na zachód 
od ulicy Piłsudskiego.
Dąbrowa – obszar Kochłowic pomiędzy dzisiejszymi ulicami 
Oświęcimską – Łukasiewicza – Łowiecką niegdyś porośnięty wy-
sokimi dębami. Dawniej znany jako „Kolonia Dąbrowa”.
Farskie pola – pola i łąki będące własnością lub dzierżawione 
przez kościół od Donnersmarcka, położone głównie nad Ko-
chłówką. Na części z nich zbudowano nowy kościół, cmentarz 
i linię kolejową.
Gliniki – nazwę zawdzięczają pokładom gliny wykorzystanej po-
tem przez cegielnie. Cegielnie wydobywały glinę w wyrobiskach 
po wcześniejszych odkrywkach rud żelaza. Nazwa określała po-
tocznie kopalnię „Nowy Wirek”.
Grabowiec – rewir leśny przyległy do Kokocińca, położony po 
lewej stronie toru kolejowego prowadzącego do Ligoty. W la-
tach 1925/1926 wycięto tam duże buki o wysokości 30 metrów  
i obwodzie pni do 4,62 metra. Przy wycince pod korą jednego z 
drzew znaleziono napis – datę „1812”. Grabowiec był uznany jako 
rezerwat przyrody.
Gródek – nazwa pochodzi od słowa ‘gród’ oznaczającego zamek, wa-
rownia, twierdza, forteca - średniowieczne grodzisko ostrosłupowe 
o charakterze obronno-mieszkalnym datowane na lata 20. XIII 
wieku, położone w  Kochłowicach, nad rzeką Kochłówką, w rejo-
nie obecnej ul. Do Gródka.
Góra Hugona – też Hugoberg - wzniesienie w Kochłowicach, na 
którym znajduje się obecna kopalnia węgla kamiennego „Polska 
Wirek”, na jego wschodnim i północnym zboczu Chorzów-Batory  
i Świętochłowice. Poza kopalniami działały tam kamieniołom i ce-
gielnia i Huta Thurzo.
Jordany - ogrody położone bezpośrednio przy stadionie KS „Ura-
nia” przy ul. Ludwika Tunkla, dawniej, do lat 70. XX wieku, miej-
sce organizowania festynów i półkolonii letnich dla dzieci.
Kałuża – nazwa wzięła się od staropolskiego słowa ‘kałuża’ ozna-
czającego zagłębienie terenu z wodą, sadzawkę, dół błocisty, 
fragment rynku, na którym stoi stary kościół. Pierwotnie teren 
podmokły, będący rozlewiskiem potoku z Wicikowych dołów, po 
podniesieniu stał się kochłowickim rynkiem.
Kamienna Góra, Skała – wzniesienie górujące nad Kochłowica-
mi, przez wieki kamieniołom i niezamieszkały teren oddzielający 
Kochłowice od Radoszowa.
Kampa – duże gospodarstwo rolne położone w połowie drogi 
z Rynku na Dąbrowę otoczone dawniej kępą widocznych z daleka 
drzew, od niego przydomek części rodu Kołodziej.
Klachowiec – część Kochłowic położona przy drodze do Kłodni-
cy, umownie oddzielona Odarszczokiem.

Kolonia Hugona - dawna mieszkalna osada robotnicza w Niedź-
wiedzińcu, obecnie częściowo w Kochłowicach, częściowo w Świę-
tochłowicach - nazwa wzięła się od imienia Hugona von Donner-
smarca.
Krząkałowizna - miejsce i gospodarstwo w Starej Bykowinie po-
łożone między dawnymi torami kolejowymi, obecnie obok garaży 
i restauracji przy ulicy Wojciecha Korfantego. Nazwa pochodzi od 
rodu zasłużonego dla Kochłowic i  Bykowiny właścicieli kilku do-
mów. 
Kolonia Thurzo - kolonia domów przy dzisiejszej ulicy Tunkla 
zbudowana dla pracowników dawnej huty cynku Thurzo.
Komzon – dawna nazwa budynku obok starego kościoła w Ko-
chłowicach zbudowanego jako sklep należący do spółdzielni spo-
żywców Antonienhütter Konsumverein. Spółdzielnia posiadała  
w Kochłowicach dwa sklepy.
Koszary - dawne koszary wojskowe zbudowane w 1938 r. na 
Rudkach w Kochłowicach, jako zaplecze pasa umocnień i miej-
sce stacjonowania żołnierzy z Obszaru Warownego Śląsk, w cza-
sie okupacji kwatera wojsk niemieckich, po wojnie do lat 70. XX 
wieku jednostki Ludowego Wojska Polskiego, rejon obecnej ulicy 
Łukasiewicza.
Księże stawy – stawy na dopływie Kłodnicy, obecnie znane jako 
staw Rybaczówka oraz staw przed zalewem „Przystań”.
Łobesraniec – część Kochłowic przy ulicy Piłsudskiego do granicy 
z Panewnikami. Nazwa pochodzi podobno od czynności defe-
kacyjnych, wykonywanych przez stacjonujące tu licznie w czasie 
wojen wojska.
Łolszyny - dawny las olszynowy w Kochłowicach, obecnie rejon 
zachodniej części ulicy Oświęcimskiej.
Mansfeld - miejsce w Kochłowicach, obecnie część lasów przy uli-
cy Piłsudskiego, gdzie według miejscowych podań wojska Mans-
felda (kondotier niemiecki, generał w służbie króla duńskiego  
i norweskiego Christiana IV Oldenburga w latach 1625-1626, 
w czasie wojny 30-letniej wkroczył na Śląsk i podbił większość 
miast) rozbiły obóz wojskowy.
Młyn Budnego - istniejący młyn w okolicy Gródka Kochłowic-
kiego nad Kochłówką, przypisywany położeniem do Bykowiny, 
Kochłowic albo Nowej Wsi.
Mrówcza Górka, Mrowcogórka - zachodnia część Kochłowic przy 
ulicy Wyzwolenia.
Niedźwiedziniec - dawny rozległy kompleks leśny rozciągający się 
od dzisiejszej Bykowiny w rejonach ulicy Katowickiej przez Ko-
chłowice po Chorzów Batory.
Niwa – nazwa pochodzi od staropolskiego słowa niwa, niwka 
oznaczającego nowinę, rolę nowo kopaną, pierwszy raz oraną, ziemię 
uprawną otoczoną lasem, pole po wykarczowanym lesie lub łąki i 
pola nad Kochłówką.
Organistówka - dom stojący niegdyś naprzeciw starego kościoła 

w Kochłowicach, pełnił również funkcję pierwszej kochłowickiej 
szkoły.
Piaski –  obecnie na tym terenie znajdują się Park Pamięci i par-
king przy autostradzie, występował tam piasek formierski.
Planty – park przy dworcu kolejowym. Przed budową kolei istniał 
tu wąwóz od Solarni nad Kochłówką.
Praski Staw - niegdyś duży staw, rozlewisko na Kochłówce w Ko-
chłowicach, za obecnym dworcem kolejowym, wskutek wysycha-
nia wód powierzchniowych dzisiaj praktycznie nie istnieje. 
Radoszów – teren Radoszowa okalał Kochłowice od wschodu i po-
łudnia.
Rudki – obszar, na którym wybudowano osiedle Łowiecka oraz 
wcześniej koszary i cegielnie. Obecnie przecięty autostradą. Na-
zwa pochodzi od odkrywkowej kopalni rudy żelaza funkcjonują-
cej przez wiele dziesięcioleci.
Szachta – glinianka w wyrobisku cegielni położonej na Rudkach 
w Kochłowicach.
Wajzynhauz -  też Waisenhaus, Sierociniec, Lazystift, Sierociniec 
im. hr. Łazarza - sierociniec zbudowany przez ks. Tunkla przy uli-
cy Piłsudskiego.
Wiciki, Wicikowe doły – wyrobisko piasku, dawniej wąwóz i dro-
ga prowadzące od rynku do koszar.
Zidlongi - osiedle domków dwurodzinnych przy ul. Wyzwolenia 
wybudowanych po 1922 r. dla przesiedleńców z terenów śląskich, 
które pozostały w państwie niemieckim. Osiedle nazwano Kolonia 
Domków Wojewódzkich.
Zygor, Mośniok – stawy pomiędzy Hugobergiem a Kochłówką.

 

Konsultacja historyczna: Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Rudzie Śląskiej, Adam Podgórski i Jan Kołodziej.
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