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Pan Damian Żelazny
Przewod

n

iczący Rady M iejskiej

w czechowicach-Dziedzicach

dot. interpelacji radnego Karola Bielaso w sprawie ,,usunięcia pomnika wdzięczności Armii
Radzieckiej przy ul. Słowackiego", złożonq na sesji Rady Miejskiejw dniu 24 kwietnia 2018 r.

W odpowiedzi na interpelację radnego Karola Bielasa zapewniam, że podzielam negatywną
ocenę postawy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, opisaną w interpelacji z dnia
24 kwietnia 20]-8 roku. Czynię też starania, by pielęgnować pamięć o naszych rodakach , którzy

zginęli wskutek decyzji i działań radzieckich mocodawców, Przykładem tego będzie
umieszczenie w monumencie Pomnika Wolności ziemi katyńskiej i ziemi ze Starego Grodkowa,
która skryła żołnierzy oddziału kpt. Henryka Flame ps, ,,Bartek".
Pan radny Karol Bielas powołuje się w interpelacji na apele różnych instytucji dot. wzniesienia
,,Pomnika Wolności w miejscu obecnie stojącego pomnika <<wdzięczności>> armii czerwonej"

(pis. oryg.). Zwracam się

z

prośbąo przedstawienie kopii tych dokumentów, jezeli

są

w posiadaniu pana radnego.

Nie jest możliwe wzniesienie nowego pomnika w miejscu stojącego bez jego uprzedniego
usunięcia, a Rada Miejska nie podjęła uchwały o usunięciu ,,Pomnika Braterstwa Broni". Rada
podjęła natomiast decyzję o wybudowaniu Pomnika Wolności u zbiegu ulic Mickiewicza
i Niepodlegiości. Pomnik ten jest obecnie budowany, a jego odsłonięcie zaplanowano na
10 listopad a 20!8 r,
Załączam kopię wspólnego pisma Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
WięŹniów Politycznych Koło Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach oraz Związku lnwalidów
Wojennych, które prezentuje odmienne stanowisko względem opinii radnego Karola Bielasa,

tel. +48 322147132, fax +48 322147152, e-mail: burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl

Z podobnymi głosami mieszkańców spotykałem się

wielokrotnie i to przekonało mnie, że nie
mozna w jednoznaczny sposób interpretować symboliki tego pomnika,

Zapisy zmienionej ustawy o zakazie propa8owania komunizmu lub innego ustroju totalitarne8o
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów
i urządzeń użytecznościpublicznej oraz pomniki dawały władzom miejskim czas do 31 marca

2Ot8 r, na usunięcie pomników o cechach opisanych w ustawie, Po tej dacie decyzje o usunięciu
pomników mieli podejmowaĆ wojewodowie, Mijają dwa miesiące, a wojewoda śląskinie

korzysta ze swoich uprawnień względem ,,Pomnika Braterstwa Broni". Mogę przypuszczac,
że podziela moje stanowisko w tej sprawie.
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