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Kraśnik, dnia 17 lutego 2016 r.

Pan
Marian Tracz
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 stycznia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: stwierdził, cyt. „Drugi temat to topole. Proszę państwa, jechałem dzisiaj
na sesje tu przez lasek, przedłużeniem Alei Młodości do Urzędowskiej. Stoją potężne topole.
Tam parę ich zostało wyciętych. Naprawdę topole, już wiek wskazuje na wycięcie. Stwarzają
zagrożenie dla sąsiedniej drogi, posesji i tutaj właśnie wniosek jest, nie ma pani kierownik,
która by już mogła wszcząć procedurę w przyszłości wycięcia. Mam nadzieję, że w którejś
tam dekadzie będzie ta Aleja Młodości przedłużona do ul. Urzędowskiej. To już by było
wskazane pomalutku wycinać te topole.” – koniec cytatu.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację radnego Mariana Tracza dot. zagrożenia
stwarzanego przez topole rosnące wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ul. Al. Młodości
informuję, że zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zagrożenia. Drzewa
będące w złym stanie zdrowotnym zostaną ujęte we wniosku o wydanie zezwolenia na ich
usunięcie. Zezwolenie takie, w przypadku drzew rosnących na gruntach miejskich wydawane
jest przez Starostę.
Treść interpelacji 2: stwierdził, cyt. „Wczoraj obchodziliśmy 71. rocznicę wyzwolenia
Oświęcimia. Jeśli ktoś to śledził, musimy zauważyć jak żydzi chcą, żeby świat cały czas o tym
mówił. Dzisiaj jadąc na sesje włączyłem radio i słyszę, że mieszkańcy Lwowa, niektórzy,
niektóre organizacje lwowskie sprzeciwiają ustawienia historycznych lwów na cmentarzu
Orląt Lwowskich. Dlaczego my jak nadajemy nazwę ulic czy ronda nie nadajemy pełnej
nazwy. Dlatego tu stawiam konkretny wniosek o przygotowanie na następną sesję uchwały,
która będzie mówiła o zmianie nazwy ronda, o tym o którym przed chwilą się mówiło. Ronda
na fabrycznym, które w tej chwili się nazywa Tragedii Wołyńskiej, Ofiar Wołynia. Dla mnie
ofiara to jest jak wyleje rzeka i porwie sołtysa. Padł ofiarą, woda go porwała i jeszcze ratował
majątek sąsiada. Ofiara. Ale proszę państwa my mówiły powiedzieć konkretnie co na
Wołyniu było, wybrzmiało. Tam było ludobójstwo, tam była tragedia, tam rzeź wołyńska. I tu
proponuję tak sformułować nazwę, która by faktycznie oddawała to, co rzeczywiście się tam
działo. Myślę, że Biuro przygotuje, najwyżej to później jeszcze poprzez dyskusję możemy
dopracować. Ale ten wniosek ma być zrealizowany w trybie tak jak powiedziałem
natychmiastowym. To znaczy się w przeciągu do następnej sesji. Tu miałem jeszcze temat,
który pan Morek poruszył odnośnie parku. Również musi być pełna nazwa. Proszę państwa
już dzisiaj niektórego dziecka się spytać – kto to był Jan Paweł II, to nie wie. Powiedzmy, że tu
przesadziłem ale za parę lat tak będzie na pewno. Dlatego tu już powinniśmy się również nad

tym pochylić i również zmienić nazwę na pełną nazwę Papieża Świętego Jana Pawła II.” –
koniec cytatu.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana wniosek o zmianę nazw:

ronda Pamięci Ofiar Wołynia oraz

Parku im. Jana Pawła II
uprzejmie informuję, iż wszystkie nazwy placów, parków, rond i ulic zostaną poddane
szczegółowej analizie.
Dopiero kompleksowe podejście do problemu rozwiąże nurtujący Pana problem.
W chwili obecnej nie przystąpimy do jednostkowych zmian nazw placów, parków, rond i
ulic.
Ponadto informuję , iż z propozycją nadania właśnie takiej nazwy przedmiotowemu rondu
wystąpił radny Rady Miasta Kraśnik przedkładając Radzie Miasta przygotowany projekt
uchwały oraz wniosek podpisany przez kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Podjęta w
czerwcu 2013 roku uchwała jest przypieczętowaniem woli mieszkańców oraz radnych Rady
Miasta Kraśnik.

