
BR.0012.6.8.2019 

Protokół Nr 9/2019 Komisji Praworządności 

z posiedzenia 

które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

Posiedzenie trwało od godz. 8.30 do godz. 9.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miasta Konina.  

Posiedzeniu komisji przewodniczył Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Przewodniczący powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że 

komisje omówią punkty porządku obrad XIV Sesji Rady Miasta Konina, do których 

stanowią komisję wiodącą. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pkt 11 - Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (druki nr 

197, 198); 

b) nadania nazwy bulwarowi położonemu wzdłuż rzeki Warty w Koninie (druk nr 

199).   

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Mamy do 

omówienia druki nr 197, 198 i 199. Dwa pierwsze druki dotyczą nadania nazw ulic nowo 

projektowanych. Ostatni – nadania nazwy Bulwarowi Nadwarciańskiemu.   

Pierwszy projekt uchwały nr 197 dotyczy nadania nazw nowo projektowanych ulic na 

powstającym osiedlu w starej części Konina – Erazma Pietrygi, Andrzeja Ziajki, Zofii 

Kuratowskiej, Olgi Krzyżanowskiej i Michaliny Wisłockiej. 

Dobrze, że jest Pan kierownik, to od razu się zapytam. Za ulicą Pietrygi ponoć 

projektowana jest ulica, która jeszcze nie istnieje. My nadajemy jej nazwę?” 

Odpowiadając Paweł SMOGÓR - kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: 

„Proponowana nazwa ulicy Pietrygi dotyczy odcinka drogi, który w części już istnieje. 

Jest przy nowym budynku przekazanym Miastu. Budynkowi nadany został numer 

Piłsudskiego 24. W wyniku nadania nazwy ulicy na tym odcinku, w domyśle w dalszym 

przebiegu zgodnie z planem, będzie to ul. Pietrygi i trzeba będzie zmienić nr porządkowy.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „To są ulice osiedlowe, nie publiczne?” 
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Odpowiadając Paweł SMOGÓR - kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: 

„Wszystkie te ulice, to są ulice osiedlowe.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Czy nazwy tych ulic wymagały konsultacji 

mieszkańców?” 

Odpowiadając Paweł SMOGÓR - kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Tak jak 

już to wielokrotnie podkreślałem, nie ma obowiązku konsultacji. Konsultacje 

przeprowadzamy wtedy, kiedy przebiega to przez grunty stanowiące własność osób 

prywatnych bądź ma to duże znaczenie społeczne. W tym przypadku jest w terenie, gdzie 

plan przewiduje zabudowę wielorodzinną, w części już realizowaną, bo stoi tam nowy 

budynek. 

Przewidywane są dalsze inwestycje prawdopodobnie. Przynajmniej plan tak przewiduje. 

Jest to grunt w większości wykupiony przez Miasto. W związku z tym nie prowadziłem 

konsultacji. 

A dlaczego w trybie pilnym to zostało zrobione? W związku z przekazaniem budynku. Za 

chwilę ludzie będą się tam meldować. W przyszłości trzeba im będzie zmieniać 

dokumenty. 

Przy tej ulicy jest tam jeszcze zlokalizowany jeden budynek – Piłsudskiego 22c, ale on jest 

w kompleksie budynków 22, 22a, 22b i tworzy jedną funkcjonalną całość i nie przewiduję 

zmiany numerów dla tego budynku.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Kto był pomysłodawcą nazw?” 

Odpowiadając Paweł SMOGÓR - kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: „Nazwy 

pobrane zostały z wcześniejszych deklaracji czy też z wniosków o nadanie nazwy 

z poprzednich lat. Zrobiliśmy je według klucza lekarskiego.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ja mam zastrzeżenia do nazwy Pani Michaliny 

Wisłockiej. Była to osoba o kontrowersyjnym stylu życia i bardzo niskim poziomie 

moralnym. Nie chcę robić weryfikacji życia prywatnego, bo to jest sfera prywatna jak ktoś 

kiedyś żył, ale jeżeli jej nazwiskiem firmowana jest ulica, to jest to jakieś uhonorowanie tej 

osoby. Odsyłam do wywiadu z córką Pani Michaliny Wisłockiej. Po jego lekturze byłam 

przerażona, bo był w nim opis gwałtu na psychice dzieci. Rodzicielstwo żadne. Dla mnie to 

żaden wskaźnik moralny. No dobrze, być może była wybitnym ginekologiem czy 

seksuologiem, ale też poczytna przez lata książka „Sztuka kochania” nie jest dla mnie 

żadnym wyznacznikiem. To poradnik na temat seksu. Autorka nie wymyśliła leku 

ratującego życie. Wielu ludzi przeżyło życie nie czytając tej książki, a jakoś sobie radzi 

z tej sferze życia.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Chciałem 

podkreślić, że Pani Wisłocka miała nie tylko zasługi w dziedzinie antykoncepcji, ale także 

w dziedzinie leczenia niepłodności i to w czasach bardzo trudnych, kiedy dużo się działo, 

jeśli chodzi o sytuację geopolityczną. Prośba, żeby nie oceniać jej życiorysu tylko z punktu 

widzenia tego, że zajmowała się tematami antykoncepcji, zresztą bardziej w zakresie 

uświadamiania niż wdrażania realnych działań i programów. 
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To pewnie jest też światopoglądowa dyskusja. Myślę, że nie ma uwag co do konieczności 

zmiany nazwy tych ulic. Jest teraz idealny moment do tego, ponieważ za chwilę 

rzeczywiście mieszkańcy zaczną się tam meldować. Ewentualna dyskusja sprowadzałaby 

się tylko do tej jednej osoby.” 

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Myślę, że zawsze warto uhonorować ludzi, którzy 

mają naprawdę duże zasługi. Jest takich mnóstwo w naszej historii czy historii Polski. 

Chociażby Witold Pilecki, „Inka” czy inni bohaterowi. Zofia Kuratowska, Olga 

Krzyżanowska są z jednej opcji politycznej, plus Michalina Wisłocka. Pewnie są to sprawy 

światopoglądowe, które rzutują na odbiór, ale oprócz tego Pani Wisłocka nie sprawdziła 

się jako matka i człowiek. Opisy jej córki wbiły mnie w ziemię.” 

Radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Nie mam nic przeciwko np. dr. Pietrydze. Pracuję 

prawie 50 lat w szpitalu. Będę popierała osobę Pana doktora. Sama dokładnie wiem, jak 

działał, ile osób zawdzięcza mu życie. Prowadził na dużą skalę profilaktykę wśród kobiet, 

gdzie na siłę wymuszał badania. Każdy go zna, pamięta i szanuje. 

Tak jak koleżanka mówi, nie chodzi tylko o ideologię. Jeżeli mamy dawać nazwy, to muszą 

to być osoby darzone szacunkiem, bo to byle komu się nie daje tylko dlatego, że jest 

znany. Może ktoś być znany pod bardzo złym kątem. Jeżeli ma to być osiedle lekarskie, 

nie wierzę w to, żebyśmy na naszym terenie nie znaleźli osób, które mieszkańcy znają 

i szanują.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Mam pytanie do Pana kierownika, ponieważ 

rozpoczynamy to nowe osiedle po drugiej stronie ul. Grójeckiej, mam nadzieję, że 

będziemy się cały czas trzymać tej owocowej nomenklatury. Tak?” 

Odpowiadając Paweł SMOGÓR - kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, cytuję: 

„Dostosowujemy nazwy ulic do przyjętej wcześniej konwencji. Tak jak na Przydziałkach, 

Chorzniu, Nowym Dworze. Planujemy tutaj, ale nie na całym Grójcu, tylko od ul. Rudzickiej 

do granicy Laskówiec - Grójec, czyli do proponowanej ul. Malinowej.” 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Ostatni punkt, 

który musimy rozpatrzyć, to druk nr 199. O zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania 

nazwy Bulwarowi Nadwarciańskiemu. Pan prezydent ogłosił konsultacje. Poddał pod 

głosowanie mieszkańców kilka propozycji. Jednak największą liczbę głosów uzyskała 

nazwa Bulwar Nadwarciański. 312 głosów, co stanowiło 72,7% wszystkich oddanych 

głosów. W mojej ocenie jest to jak najbardziej trafna nazwa, bo ona przyjęła się już na 

samym początku, jak tylko bulwary powstały i tak wszyscy mówią.” 

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Zrobiliśmy z Panem prezydentem Adamowem szybką 

konsultację po dyskusji dotyczącej Michaliny Wisłockiej jako patronki ulicy. Ja może 

przypomnę, niektórzy z Państwa nie byli wtedy radnymi. Pamiętacie Państwo dwa ronda? 

Jedno zostało nazwane Tadeusza Mazowieckiego, drugie - Marii i Lecha Kaczyńskich. To 

było w jednej kompromisowej uchwale, po dyskusji. Może wyciągnijmy dobre wnioski 

i wróćmy do ekumenizmu przy nadawaniu nazw ulic, który był w Radzie Miasta. Miałbym 

formalny wniosek do Pana przewodniczącego i Pana prezydenta, żeby nie dyskutować 

dzisiaj na temat światopoglądów, wycofajmy się z propozycji Michaliny Wisłockiej. Zawsze 
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można do niej wrócić. Natomiast nie ograniczajmy się tylko do osób związanych 

z Koninem, bo nigdy nie będziemy mieli patronów spoza miasta.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych uwag. 

DRUK Nr 197 

Komisji Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 3 radnych „za” przy 3 

radnych „przeciw”. 

DRUK Nr 198 

Komisji Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 radnych „za”. 

DRUK Nr 199 

Komisji Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 radnych „za”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: 

Przewodniczący Komisji Praworządności  

Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała:  

M.K. 
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