Protokół nr 3812017
zposiedzenia Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spľaw Społecznych RMZ

z
Stan Komisji

KPMiSS -

ďnia 29 sieľpnia2017 r.

Obecnych

8 radnych

-

7 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Ad

Stwierdzenie pľawomocnościobľad;
Przedstawienie poľządku obľad.

opiniowanie projektów uchwał:

a.
b'
c'
d.
e.
f.
g'
3'
4.

otwaľcieposiedzenia;

W sprawie nadania nazry u|icy w Żyrardowie (ul. Krzysztofa Kolumba);
W spľawie zmiany

naz.vqy

ulicy w Żyrańowie (ul. Karola Doczkała);

W sprawie zmiany nazry ulicy w Żyrardowie (ul' Stefana Jodłowskigo);
W sprawie zmiany nazw ulicy w Żyrardowie (ul. Jedności Robotniczej);
W spľawie zmiany nazry ulicy w Żyrardowie (ul. 16 Stycznia);
W sprawie zmiany nazry ulicy w Żyľardowie (-ul. Al. Wyzwolenia);
W sprawie zmiany nazw ulicy w Żyrardowie (ul. Kazimierza Basińskiego)'

Infoľmacja w sprawie wniosku o nadanie Ąrtułu Honorowego obywatela Miasta Żyľaľdowa.
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 29 sieľpnia 2017 r. o godz. l6.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Kultury' Pľomocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ.
Posiedzenie otworzyła i popľowadziła Pani Monika Gwiaździńska-Wľzesień , Przewodnicząca

Komisji Kultury, Promocji Miasta

i

Spraw Społecznych RMZ. Powitała uczestników spotkania

i pľzedstawi ła zaproszonych gości.

Ad2a.
Pľojekt uchwaĘ pľzedstawił członkom Komisji Pan Daľiusz Kaczanowski, Zastępca
Prezydenta Miasta. W głosowaniu radni poparli projekt sześcioma głosami ,,za" pÍZy braku głosów
,,przeciw"

i j ed

nym głos e,,wstrzymuj ę s ię''.
i

Posiedzenie Komisji Kultuľy, Pľomocji Miasta i Spľaw Społecznych RMZ

- 29.08.2017

Ad 2b.
Pan Dariusz Kaczanowski wyjaśnił,że projekty uchwał _ w tym projekt uchwały w spľawie

zniany nazry ul. Karola Doczkała na ul. Gen. Jőzefa Hallera - w sprawie zmiany nazw ulic powstały

w
2

zryiązku

z

ustawą dekomunizacyjną, której wymogi .samorządy muszą wypełnić do

wriéśnia.omówił również kolejno pľoponowane zmianý, które rekomendował Zespőł

ds' Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa, uwzględniając opinie Instytutu Pamięci Narodowej
w tych przypadkach, w których zostaĘ one prrygotowane.

W toku dyskusji radni wspomnieli, że Karol Doczkał, który zginął tragicznie, upamiętniony
został okolicznościową tablicą.

W

odpowiedzi na związane

z ým

faktem pytania Pan Dariusz

Kaczanowski poinfoľmował, że tablica poświęconapamięci Doczkała nie zostanie zdjęta. Członkowie

Komisji pytali również o los tablic upamiętniających poległych na terenie miasta radzieckich
czołgistów;

w odpowiedzi uzyskali infoľmację, że zgodnie z

będzie przeniesienie jednej

z tablic na teren

rekomendacją IPN-u proponowane

cmentarza komunalnego

-

tam wraz z nią znajdzie się

informacja o tYm, gdzie pierwotnie znajdowały się tablice poświęcone czołgistom. Radni podnieśli

również kwestię możliwościupamiętnienia postaci zasłużonych dla Żyrardowa' w tym Honorowych

obywateli Miasta Żyrardowa' Poruszono takŻe temat ewentualnej zgody konserwatora zabytków na
usunięcie tablic oraz kosztów związanych

Ze zmianami nazw ulic. Głos zabrali

również

zainteľesowani tematem mieszkańcy.

W głosowaniu członkowie Komisji poparli projekt sześciomagłosami ,,Za" przy braku głosów
,,przeciw" i jednym głosie ,,wstľ4lmuję się''.

Ad 2c.

Pan Daľiusz Kaczanowski przedstawił pľojekt uchwĄ w spľawie zmiany nazwy ulicy
z ul. Stefana Jodłowskiego na ul. Rotmistľza Witolda Pileckiego, podkľeślając,Że ZUH zwtacał się do

IPN-u z pytaniem o życiorys Jodłowskiego, zaśIPN rekomendował zmianę patrona ulicy. Podczas
dyskusji poruszono kwestię pisowni pľoponowanej nazwy ulicy.

W głosowaniu radni poparli projekt siedmioma głosami ,,za" przy braku głosów ,,przeciw''
i,,wstrzymuję się''.

Ad 2d.

Pan Dariusz Kaczanowski przedstawił projekt uchwĄ w spľawie zmiany nazwy ulicy

z ul. JednościRobotniczej na ul. Generała Augusta Emila Fie|dorfa-Nila. Prrywołałrównież dwa
pisma Instytutu Pamięci Naľodowej, w których zawarta została opinia, zgodnie zktőrą ul. Jedności
Robotn iczej pod lega zapisom ustawy dekomun i zacyj

n

ej.

W toku dyskusji rozważano pozostawienie doýchczasowej nazry ulicy, moĘwując to
faktem, że IPN dopuszcza pozostawienie nazwy w przypadku przygotowania odpowiedniego
uzasadnienia.

Do opinii IPN odniósł się także Pan Dariusz Kaczanowski, zwracając uwagę
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na

2

okoliczności historyczlle' w jakiclr nazwazosÍała nadana. Radni oraz zaproszeni gościepodjęli da|szą
dyskusję nad obecnie obowiązującą nazwą ulicy, a takŻe nad proponowan ą nnianą.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt pięcioma głosami ,,za"
pľry jednym głosie ,,pÍzeciw" i bľaku głosów,'wstrzymuję się''.

Ad2e.
Pan Dariusz Kaczanowski pľzedstawił pľojekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy
z u|. 16 Stycznia na ul. Henryka hľ. Łubieńskiego. Wyjaśniłon, Że Zespőł nie zwracał się do IPN-u
z prośbąo zajęcie stanowiska w sprawie tej nazwy, ponieważ uznał za oczywistośó, Że data ta wiąże

się z wkroczeniem Armii Czerwonej do Żyrardowa' a zatem powinna zostać zmieniona na mocy
ustawy dekomunizacyjnej. Dodał, że Henryk Łubieński był jednym
fabryki. Radni zwróci l i uwagę na zapis proponowanej nazwy

ul

z

założrycieli Ąľardowskiej

icy.

W głosowaniu pľojekt uchwały został zaaprobowany przęZ członków Komisji jednogłośnie,
sześcioma głosami,,za" .

AdŻf.
Pan Daľiusz Kaczanowski pľzedstawił projekt uchwĄ w spľawie zmiany nazwy ulicy
z Al. Wyzwolenia na ul. Romana Dmowskiego. Przywołał on stanowisko IPN, a także odwołałsię do

historii Polski. W toku dyskusji ľadni dociekali, czy istnieje w archiwach uzasadnienie do obecnie
obowiązującej nazwy, rozważająctakże moŻliwośózmiany uzasadnieni.a i jej pozostawienia.

Członkowie Komisji pozyýwnie zaopiniowali pľojekt uchwĄ pięcioma głosami ,,za" przy
bľaku głosów,,przeciw'' i jednym głosie,,wstr4lmuję się''.

Ad2g.
Pan Dariusz Kaczanowski przedstawił projekt uchwĄ w sprawie zmiany nazwy ulicy

z ul.

Kazimierza Basińskiego na

Basińskiego, który

ul.

Ziemowita Skibińskiego. Przywołałon krótki biogram

był podstawą do

zgłoszenia proporycji zmiany pod rygorem ustawy

dekomunizacyjnej.

Radni porusryli kwestię petycji mieszkańców ul. Basińskiego, ktőrzy zabiegali o zmianę
uzasadnienia uchwały nadającej nazwę ulicy (na żoŁnierza Armii Gen. Andeľsa _ także Kazimierza
Basińskiego); podjęto również dyskusję o osobie Ziemowita Skibińskiego. Radna Barbara Rzecrycka
rozważałamożliwośćnadania ulicy Basińskiego nazwy ul. KomandoraJerzego Koziaľskiego.

W głosowaniu dwoje ľadnych popaľłoprojekt uchwĄ, jedna osoba głosowała,,przcciw", zaś
trzy osoby

wstľzymĄ się od

głosu.

Pan Daľiusz Kaczanowski podkreśliłrównież, że ZUH oczekuje na opinię IPN w sprawie
Władysława Choińskiego, poľuszył ľównież kwestię ul. Jana Kilińskiego

pismo

z

-

Zespőł wystosował do IPN

prośbąo przygotowanie opinii o tej osobie. Poinfoľmował takŻe, Że przedłoŻone projekty
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zmjan nazw ulic wiążą się

z

ustawą dekonrunizacyjną, natomiast

ZUH nie wyklucza

ko|ejnych

propozycji zmian w przyszłości'

Ads.
Pan Dariusz Kaczanowski przywołał kwestię wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej Śľodowisko ,,Żaba" o nadanie majorowi Edwardowi Dębińskiemu tytułu Honorowego
obywatela Miasta Żyrardowa. Stosowne zapytania wysłane zostaĘ do Archiwum Państwowego

w

i

Gľodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowego

w

Warszawle. Aľchiwum Państwowe

w Warszawie poinformowało, że nie znalazło dokumentów związanych z osobą majora Dębińskiego,
prosząc o ewentualne uściśleniezakresu poszukiwali' W toku dyskusji radni zdecydowali, że warto

z Archiwum

konýnuować korespondencję

Państwowym

w zakresie doprecyzowania

przedmiotu

poszukiwań , a decyzję o ewentualnym nadaniu tytułu podjąó po uzyskaniu większej ilościinformacji.

Pan Piotľ Siwierski' pľezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko
,,Żaba", poinformował natomiast, Że Związek pľacuje nad opracowaniem

lisĘ zyrardowskich

AK-owców,ktőrzy w ocenie Związku zasługują na upamiętnienie w przestrzeni miasta.

Ad

5.

Pani Monika Gwiaździńska-Wrzesień, Pľzewodnicząca Komisji Kultury' Pľomocji Miasta

i Spraw Społecznych RMŻ, podziękowała uczestnikom spotkania zaudzjał w posiedzeniu i zamknęła
obľady.

Przewodnicąca
KomisjiKultury, PromocjiMiasta i Spraw Społecznych RMŻ

Radna

-Wrzesień

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdest
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