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Marian Błachut
Burmistrz Czechowic-Dziedzic

lnterpelacja radnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego pżez nazwy
budow|i i obiektów użytecznościpublicznej zwracam się z interpelacją w sprawie
planowanych przez Burmistaa działań dotyczących żw, pomnika wdzięczności Armii
Radzieckiej pzy ul, Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach. Cel i terminy
realizacji ww. ustawy zostały określone jednoznacznie iw sposób nie budzący
zadnych wątpliwości. W związku z tym, zwracam się o niezwłoczne określenie
terminu usunięcia tego pomnika z pzestaeni publicznej naszego miasta.
Pzypomnę, ze pomnik ten został postawiony pzez ówczesne władze

komunistyczne w 1953 r., w zniewolonej, a nie wyzwolonej przez Sowietów Polsce.
Panie Burmistrzu, proszę o pzystąpienie do podjęcia działań zgodnych
z ustawą, by nasze miasto było wolne od pomnika gloryfikującego podległość
Moskwie, poniewaz pomnik został wybudowany z okaĄi 35-1ecia utworzenia Armii
Radzieckiej, a nie braterstwa broni, jak często się o nim mówi. Celem Armii
Radzieckiej nie było wyzwolenie narodu polskiego, lecz realizacja imperialnej polityki
Stalina - największego zbrodniarza XX wieku.

Nalezy wskazać, ze opinia lPN jednoznacznie potwierdza konieczność
usunięcia pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej z terenu naszej gminy.
Kończąc pżypomnę, ze umowa między rządem RP a rządem Federacji
Rosyjskiej z 22 lutego 1994 r. dotyczy miejsc pochówku, a nie miejsc o charakterze
symbolicznym, określających poddaństwo Moskwie,
W związku z tym, jeszcze raz zwracam się do Pana Burmistza o podjęcie
działań w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej, by na 100lecie niepodległościnie było tego pomnika,
Załączniki:
- ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
- pismo ll wicewojewody śląskiego nr SOIV,5233.22.2016 z dnia 10 mĄa2016
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UsTAwA
z
o zmianie u§tawy o zakazie

dnia 22

częrwca2jl1

r,

propagowania komunizmu lub innego u§troju totalilarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użytecznościpublicznej

Art, 1, W ustawie z dnia l kwietnia ż016r, o zakazie propagowania konrunizmu lub innego ustloju totalitamego
przez nazwy budowli, obigktów i L]TZądzęli !ży|ecznościpublicznej (Dz. U. poz, 744) wprowadza się następujące zmianyI

1)
ż)

w tytule ustawy wylazy ,,budowli,,obiektóW i urządzeń użytecznoŚci publicznej" Zastępuje się wyrazami ,jednostek
organizacyjnych, jednostek pon]ocnjczych gminy, budowli, obiektów i uźądzeli użyteczności publicznej oraz pomniki";

vzed

art.

l

dodaje się nazwę lozdziału rł,brzmieniu:

..Rozdział

l

Zakaz propagowania ko]nunizmu lub innego usn§itl tolaliLainego Przez nazw), .jednostek organizacyjnych.
jednostek pomocniczych gminy. budow]i, obiektów i urządzeń użylecZnościpublicznej";

3)

\ł alt, l:

a)
b)

w ust. 1 po wyrazie,,Nazwy" dodaje się wyrazy ,j ednostek or8aniZacyjnych,

j

ednostek pomocniczych gminy"',

dodaje się u§t, 3 w brzmięniu:

,3. Za jednostki organizacy.ine uważa się w §zczegóJności szkoły i ich zespoł1'. prz-edszkola. szpitale_ Pla^
cówki opiekuńczo-w),chowaWcZe, u]stytucie kultury oIaZ instytu(je społecZne,":
4

)

\.ł arl ]:

a)

w ust, ] po WyIazacl] ,.nadającei nazwę"

do<laje

się wyrazy ,rjednostce organizacl,jnej, jednostce pomocniczej

gmin),.".

b)

uchyla Się ust, 2,

c)

ust,3 otrzymuie brzrnienie:
,.3, opinil, o ktillcj nlowa \\,us1, l. .iesl przedstawiana w terninie l]ljcsiźlc|l. iL u,spraivje sZc:,-e8Óinie
skonrp|ikowane,j nie póżniej niż w terminie 2 nliesięcy. od dnił doręczenia ządania woiewtldy, Oczekiwcnie n.r

opinię wstrzymuje bieg teruinu na slwierdzenie nieważnoścjaktu,";

5)
6)

w art, 4 po wyrazie ,,nazw" dodaje sie wl,rlzy ,.jednostek organizacy_inych.";

7)

pn urt, 5 .l,,d.ric sIę I,,7JliJI ] V hl,zLricl,iL,

'

W

arl. 3 uchyla się ust, 2:

,R<lzdzia] 2

Zakaz propagowania komunizmu ]ub innego ustroju tornliturne3o prr,ez polrlnili
AIt, _5a. ], Ponlnil(i nie nlos!źl Lll]ilt]lietniirć osób. organizacji. ,,ł,ydazeli lub diLl sylllholiZuiacycl] konlllniżln lLlh
inn;,ustlój lotalitłlny. łni w inrr) sposólr trrklego rrstroju plopago\^,.rć, Pr7-epis art, l us1, ] st()suic sie,

I1lz, l3li9

DZiOnllik l1slil\\,

J-l'Prz-ezpumntki'ozullliesierównieżkopce.olreliski.kolunlrly.rzeźby.posągl.popit't.siiL.kantienieparniątkl).
|
*", nłyly i lanll(c panrratkrrwc. nrpis1 i znaki,
3, Przepistl Llst,

l)
21
-1)

1

niewystawionych

nic sttlsrtjc sic dtl ptlnrnikórł,:
nlL

wid()k pub]jc7-n),i

znirjclLrjacych się nil 1etenie cmL:ntarzy albo innvch nticjsc spoczynliLl:

ltńollrlclrlbnlł.nchłrilklelze'$'celtlinI!11llliŻplop.u]owllnicusll(Jllll()1nlitarne!.oi
rł,llislllyclr , sanoc]ziclnie alhrl ja|ll r:zęśću,iększej cłlrrści- d() leicslltl żlLhytk(;\\,
Art, 5b,

l ,

Wolęwodrl. \ł (ii-()dzc ilecvzii. naiiazrrje q,|2§c ii:lciowi libr l rrzr'l

kr

lwnikowi q'icc7 \'slcl]lLl

n

iclrtcht llrlt lsc i-

2'Wydanicdecyąl()Llsunięciupomni[awymagaoplniilnsl),tLltLlPlilltięciNarodllu'ejKtlnlisjr\cl.q.LnIlr

,lkt:ślotiych u,all,
Zbrodni przeciwko Narodowi ],olskicnu polwi9rdzającei. żc 1xlnlrrik nic spcIttił Warunk(iq:
ust. l, Przepis art, 2 ust. 3 Zdanie pierwsze §tosuje się odpowiednio

5ir

3'organemwyższegQstopniuwlozuDlieniuprzepisówustawyZ-dDiallczęrwcal9ó()r..Kodeksposlępowa.

125'l) w stosunku do wojewody w sprawach o usunięcie poDrnika iest
na]odowego,
dziędzictwa
mini§tel właścjwydo Spraw kultury i ochlonY

nia aclministracyjneg o (DZ,L].

7.

z(')l1

l.

pa7,,

4"Kosztyusunięciapomnikaponosiwłaścicie]alboużytkownikwieczystynierucholtrości'naktóreiznaiduje
się pomnik.

Art,5a.Do stwierdzęnia plzez wojewodę nięważnościuclrwały o wznie§ieniu pomnika, który nie spełnia

warunków okreś]onych w art. 5a ust, l, przępisy

8)

a

.

2 stosuje się odpowiednio,";

przed alt,6 dodaje się nazwę Iozdziału \^,brzmieniu:
,,RL,7ulial 3
Przepisy dostosowujące i przepis końcowy";

9)

rł,art.6 uśt.3i4otr-żymują brzmienie:

,,3.Wydaniezarządzeniazastępczego'októIymmowawust'2,wymagaopiniiInstytutuPamięciNarodowej'
Komisji ścilania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwieldzaj_acej niezgodnoŚĆ nazwy obowiązującej w dniu
wejścia w życię ustawy Z ań, l. Przepi§ art. 2 ust, 3 stosuje się odpowiednio,
4, Przepisy art, 3 ust.4 olaz afi, 5 stosuje się odpowiedttio,",

życię ustawy nazwy jędno§tek organizacyjnych oraz jednostęk pomocniczych
gminy upamiętniające osoby, organirac.je. Wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub
jedno§tek samorządu
propag6ące taki ustrói w inny sposób. właściwyor8an jednostki §amorządu telytoria]nego, związku
wejścia
w
życie. przepi§y alt, l
albo związku ne;opoljtalnego zmienia w terminję 12 miesięcy od dnia iej

Art, 2. obowiąZujące

w dniu wejścia w

terytorialnego
ust.2 i 3 oIaZ art. 6 ust.2,4 u§tawy zmienianej w art.

l

stosuje się odpowiednio,

Art. 3. l. Właścicie,a|bo użytkownik wieczysty nierucho]]]ości. na której

W

dniu weiścia W źycie ustawy zna.iduje Się

pomnik upamiętniający osoby. oĘanizacje. wydarz-eniu ]ub daty symbolizuiące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub
przepisy
propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa tęn ponnik w telminie 12 miesięcy od dnia iej wejścia w życie,
art, ] ust, 2 oIaZ art, 5a ust, 2 i 3 ustawy zmienianej \ł ań, l stosuie się,
\Ą, ust, l. koszt), usunięcia ponlnikit zwraca skarh Państ\ł'a Ze
jęst
wojęWoda, ,ieżeli wlaścjciel albo uż}łkownik Wieczysty nieruchomoŚci,
środków budżetu państwa, których dysponęntem
w7,niesienia tego pomnika,
plocedurze
na której znajdował się pomnik. nie uczestniczył W

2,

W przypadku wykonania oholviązku, o któryrn mowa

3,

W przypadku niewykonanja obowiązku, o którym n]owa Wust, ], stosuje się przepisy art,5b ustawy zmienianei

w art, ].

Art,4, Ustawa wchodzi

w życie po upiywie 3 miesięcy t)d dnia ogłoszenia,

Plezydent Rzeczypospolitej Polskiej] A. Dur1{l
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Uprzejmie infonnuję o niektórych istotnych kwestiach rnających znaczenie dla sprarv
z1.1,iązanych z miejscami pamięci.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Oświadczenirr z 13 pńdziunka 2015 r.
o stanie i statusie rosyjskich rniejsc panięci rł Poisce stwierdza, że zaptsy Unlołt1: ty,ię4"1,
rządem R7_ec7pospolitej Polskiej a Rządełn Federacji Rosl,iskiej o grobach i łlliciscclch
punięci oJi.ar w|en i represji : r]nia 22 lutego I994 r., mają zastqsowalrie jed, ynie do miejsc
pochówku, a nie do obiektów o charakterze symbolicz,trl,rn, które pozostają w przesLrzeni

publicznejpozawłaściwymimiejscamispoczynku,Nadgi,obanriwojennyrni,zgodniez,arL.2
ustawy ż dnia 28 malca 1933 r, o grobaclr i crnelrtarzach wojennycl-t (Dz. U. z 1933 t,., NR 39,
1-1oz.3II z późn. zm,) Państrł,o Polskie sprarvuje opiekę i otacza je ttależnyrrr szacun]iiell bez
względu na naroclowośó i wyznanie osób w nich pochowarlycir, czy foltnacji do któl,yclt
osoby te należały(skan oświadczenia w załączeniu).
Pragnę zazlaczyć, że upamięttrienia Arrnii Czerwonej stanowią matet,ialną pozostalość
po propagaIrclowej działahościlvładz Polski Ludorłei, dążącej dcl ttarzttcerria społeczetistrłtl
fałsz5,wego poczucia wdzięczności dla

Almii Czelwolej za ,,wyzwolelrie" spod

<lkupacji

nienrieckie.j. Jei celem nie było bynajrnniej rvyzwoielrie Polski lecz rcalizacjlt inperialllej
polityki Stalina, ktol a Źakładała uczynienie Polskl obszarem 51y9iqh u,pływów. Nie ntożla
równteż zaporninać, że Zwiryek Sowiecki uczest]liczył w agresji rnilitarlej na Polskę razeIn
z Nierncanli t przel, dwa następne Iata był najbiiższytlt so.juszniliiell lll Rzesz1,. tyl! s.ll]l),]ll
]]ollosząc odpowiedzialrrośćza t,ozpętalie 11 wojny śrviatorł,ej.a Lakże z^ nartyrologię selek
tysięcy obywaLeli polskich zal,ćlrłł-lolv czasie II wojny śv,iatorvej jak i po

Z

_iej

zakotlczeniu,

k<llei .Instytut Panlięci Narodowej plzedstarł,ia zdecydowalle stanowisko co tlo
cilar,łktel,u r,óżnych o|ganizacji czy instytucji kotrrurlistycznycIl. Niazaptzeczitlnyll faklcltt
.jest. że prz)4(ładolvo, Polska Paltia RoboLrricza 1ry}a organizacjt5 o któl,cj po\ł,stallitl

!
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poiitvlil

jej oficjahla clzttłajrroścbvła ś1l!r,n ctclzwierciedlenierri
PPR nie była odbudowa Palistlł,a
ZS]{R wobec Polski. Tym .o,oy* ,"1", działa}ności
respeliro*,anic przedl,,,tl icnncgo
Pcliskiego u, granicaCir ,,prr"rl i9:9 t. airi tyn baidzicj
Rl' tr:r uchocłżctwie \Ąil,ęcz
porrą,liu konstyucyjneg<_,, klólego grvaranien] bvł Rząr]

z-tlecyclowała Mosi<rł,a. a

;lrz'ecirrłric'pociejnroił'altlonld'-ia.łatriau,ynierzorrc'rł,lega];re§tlLtli1.1-1]..\'pctlsiiicgol)lrńslr.''ii
zbt'<ijnc l'atllrr:

ulwofzona w i942 l"o],lu.|ako
I)titizienltlcgo. Nalouliasl Gwal.dia Lutlowa PPR
oś1,odlrorll dou,órlcz),lrl rł ZSRS
kotnutristycztle.i iiorrspiracii PPR, ściśIepodporzątikorłanej
j
j,n()\^li]1,1źl ]tźi Arnię, I-urlorłz1 - h,vłl ,jt, tl,zrlllL:ttl
W ]944 rr-lliLl CL faktl,cz,rrlo ,-o""iu 1","nl
lra
illollagautitllł'vcil lr:'L'c]' il"lierunktlri'nili'i')l
] POtistaulov/ą C]7'ęścją siila(l(}\Ą'ą' ]'4i'o"
lot'nlal'jit
poiskiego potlzienria, cło koricł pozostłia
1irlr[196\^lxlig AL jąIto siły zbrojlrej
'',o"ii'"n,lu
i narzęclziem politl,ki Sullilla wo'Dec Po]slil,
l,ealizującą priorytety sowieckiej"współpracowały
z rliernieckim gestapo, W odl,óżnieItiu or1
Ponarlto zalówno AL jak i GL

(zarówno }ewicou'vch, ,jlt}:
organizacji poiskiego poclzierrria niepodległościowego
GL PPR byłł
,o"1o1i,ty""oyn,, lrrdowyrn i rraroclowym)
i plawicowych, związanych z rlLchem

I

rra grrrncie plzynależnościzienl.z-ajętych
formacją replezennnącą sowiecką ra".1ę ,ianL,, Stała
do państlva soy,ieckiego,
przcz ZSRR po 17 u,rzcśnra tS39 rotiu (łącznie z, Białostocczyzną)
państwa po|skiego
ajej stosunek <io niepodległościPolski oraz legalnych organów
PoclzieLrurego - zawsz,e był odzwierciedlerriem
Prezydenta, Rządu RP oraz Polskiego Państwa
różrego rodzaju fbl:nacjc
polityki Staiila wobec Polski. Zo:tem obiekty rrparniętniające
i podlegać clchronie
nie arogą mieó statusu mie_jsc pamięci
kor-rrunistyczne oru, icl,
",łonkó*,,
tbnnalno-prawnej.
18 usr,Z pkt 3 tistawy z 8 marca 1.990 r,
Rówrrocześnie iliformuję. że zgodnie z a11,
decyzii
włailz samorzĄdowyclr naleźy podjęcie
o samolząrizie grninnym rlo wylącznej clecyzji
,o,blólki {postarrowienie Naczclnego Sąriu
dotyczącej wzniesienia oo*,ńul jun lO*,l"z;,go
Akt Ii OSK 3368/14),
A drlinisn acyjnego z 10 malca 2015 r, Sygn,

i
o uwzglętlnier.ie pt,zekazarrych infor:llacj
Przedstawiając powyźsze ręrzejnrie proszę
rv rlziałalnościwładz gmitly,
udzielają pracownicy wydziałrr sprarł'

Dotlarkowycir infornracj
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