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Z inicjatywy Prezydenta Miasta Marka Materka odbyło się pierwsze
spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w związku z
wejściem w życie tzw. „ustawy dekomunizacyjnej”. Mieszkańcy ulic: Hanki
Sawickiej, Marcelego Nowotki, Juliana Marchlewskiego i Janka Krasickiego
zostali zaproszeni przez prezydenta do wspólnej dyskusji. Prezydent
przystępując do realizacji założeń „ustawy dekomunizacyjnej” podkreślił,
że przed przedstawieniem radnym Rady Miejskiej projektu uchwały
zmieniającego nazwy ulic chce poznać opinie mieszkańców i wybrać takie
propozycje za których wyborem opowie się najwięcej osób zamieszkałych
przy danych ulicach.
Pierwsze z trzech spotkań konsultacyjnych odbyło się w sali konferencyjnej
Zakładu Energetyki Cieplnej, zgromadzeni mieszkańcy mogli wypowiedzieć się co
do wyboru nazwy ulicy wypełniając stosowną ankietę. Szereg osób zaangażowało
się w prace nad zmianą nazewnictwa ulic m.in. zbierając podpisy wśród
współmieszkańców. Zgodnie z wolą mieszkańców ulica Hanki Sawickiej zmieniła by
nazwę na ul. Medyczną, natomiast ul. Janka Krasickiego miałaby się nazywać ul.
Przyjazną, ul. Juliana Marchlewskiego to być może przyszła ul. Cysterska. Przy
dyskusji nad zmianą nazwy ul. Marcelego Nowotki pojawiły się propozycje, aby
zmieniła ona nazwę na ul. Benedyktyńską lub ul. Doktora Cyrkowicza, co
zaproponował jeden z uczestników zebrania.
Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z trzech zaplanowanych, kolejne
odbędą się 4 października w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Mrozowskiego 5 oraz
6 października w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego.
Podczas spotkania Prezydent Marek Materek podkreślił, że ostateczną decyzję
odnośnie wyboru nowych nazw podejmą radni Rady Miejskiej głosując nad
projektem uchwały w tej sprawie.
W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli również przedsiębiorcy, którzy
zaniepokojeni są faktem, że zmiana nazwy ulicy w ich przypadku będzie wiązała się
z koniecznością poniesienia znacznych wydatków w związku ze zmianą materiałów
reklamowych, wyrobieniem pieczątek itp.
Prezydent Marek Materek dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu
zaprosił wszystkich do dalszej dyskusji tym razem nad zmianą nazw ulic: Józefa
Krzosa, Tadeusza Krywki, Jana Mrozowskiego, Szaszki, 9 Maja, XX-lecia, Alei
Wyzwolenia i 17 Stycznia.
https://www.youtube.com/watch?v=ljz0fw6eVIE
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