PROTOKÓŁ NR LXV/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 20 września 2018 r.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczęła się
o godz. 15.04.
Następnie Przewodnicząca powitała gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu)
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński
Wiceprezydent Miasta – Marzena Dębniak
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór
Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
Członkowie rodziny Państwa Biesiada: Jolanta Biesiada, Maciej Biesiada,
Piotr Biesiada
Członek rodziny Piwników: Teresa Piwnik

Nieobecni radni: Paweł Celebański, Joanna Pikus, Włodzimierz Sajda, Kamil
Stelmasik, Jerzy Wrona.
Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Szanowni Państwo!
Porządek obrad otrzymaliśmy. Czy Państwo Radni mają uwagi do porządku
obrad? Nie mamy. W takim razie będziemy porządek obrad realizować.
Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obradowali według
zaproponowanego porządku obrad, którego przedmiotem było podjęcie uchwał
w sprawie:
1) nadania nazwy drodze wewnętrznej
2) nadania nazwy ulicy.

Przewodnicząca Rady Miasta – I. Renduda – Dudek – Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo Radni! Szanowni Goście! Szanowni Państwo przybyli dziś
na sesję! Dzisiejsza sesja ma charakter szczególnie uroczysty, bo jest to nadanie
nazw ulicom nazwiskami osób znanych w naszym mieście, znanym w naszym
regionie świętokrzyskim. Jedna z tych osób wiele z nas znało osobiście,
szanowało jako człowieka o wielkim sercu, człowieka, który miał niewątpliwie
również wpływ na rozwój gospodarczy naszego miasta. Myślę tu o Panu
Andrzeju Biesiada.
Druga postać to człowiek znany z historii, to legendarny dowódca partyzancki
Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich, patriota, któremu nie dane było żyć
w wolnej Polsce. Ponieważ poległ 16 czerwca 1944 r. w miejscowości Jawłasze.
Mówię tu o Panu Janie Piwniku pseudonim Ponury. Awansowanym pośmiertnie
do stopnia pułkownika.
1) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Przechodzimy proszę Państwa
do punktu pierwszego porządku obrad naszej dzisiejszej sesji. A mianowicie jest
to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wychodzącej od ulicy Kilińskiego w kierunku północnym, nazwy Andrzeja
Biesiady. Czy Państwo Radni mają uwagi, wnioski do projektu tej uchwały?
Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wychodzącej od ulicy
Kilińskiego w kierunku północnym nazwy Andrzeja Biesiady. Kto jest za
przyjęciem projektu tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym uchwałę podjęliśmy.
Radni RM – stosunkiem głosów: 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 wstrzymującym się – podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej.
Patrz uchwała Nr LXV/92/2018 – załącznik nr 2 do protokołu.
2) Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Kolejny projekt uchwały
dotyczy nadania nazwy ulicy położonej w ciągu komunikacyjnym od zbiegu
ulic Jana Samsonowicza i ulicy Mostowej w kierunku południowym do granicy
miasta nazwy Jana Piwnika pseudonim „Ponury”. Czy mają Państwo uwagi do
projektu tej uchwały? Proszę o zabranie głosu Radnego Dariusza Kaszubę.
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Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Szanowni Państwo! Szanowna Rado! Pytanie pierwsze w kontekście, w zasadzie
obu uchwał dzisiaj podejmowanych, chciałbym skierować w zasadzie zapytanie.
Czy jest pozytywna opinia zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
w Ostrowcu Świętokrzyskim na temat tych dwóch projektów uchwały?
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Odpowiadam na pytanie Radnego
Dariusza Kaszuby, ponieważ jestem Przewodniczącą tego zespołu.
W obu przypadkach pozytywna jest to, jest to pozytywna opinia zespołu.
Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. I po uzyskaniu tej informacji chciałem
zapytać jeszcze o sprawę jedną. Jest mi to szczególnie bliskie dlatego, że dzisiaj
mamy głosować uchwałę na temat przyznania jednej z ostrowieckich ulic
znamienitego patrona. Patrona, który również w naszym mieście jest patronem
Koła Ostrowieckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jak
również Jednostki Strzeleckiej 2013 Związku Strzeleckiego. Chciałem się
zapytać, jak projekt tej uchwały ma się do informacji, którą pozyskałem –
wszyscy usłyszeliśmy na sesji 14 czerwca, gdy Pani Wiceprezydent
powiedziała, że: „na tej chyba sesji apelowałam przed podziałem miasta
na okręgi, że w okresie do wyborów nie powinniśmy zmieniać żadnej nazwy
ulicy bo pociąga to za sobą po kolei zmianę paru uchwał. Bo tu jest już
za późno. Są podzielone okręgi, są obwody, w tej chwili te granice zmieniają się
pomimo, że nawet byłaby to część, w której nikt nie mieszka, nawet to jakby
powstaje nowa ulica”. Tą odpowiedź uzyskałem w kontekście interpelacji
w zasadzie wniosku klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta
w sprawie nadania ulicy imienia Marszałka Józefa Piłsudzkiego w naszym
mieście z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez
naszą Ojczyzną. Chciałem się dopytać w tej sytuacji, czy zdanie,
które zacytowałem w wypowiedzi Pani Prezydent, nie jest w jakiejś kolizji
z podejmowanymi dzisiaj uchwałami. Dziękuję.
Przewodnicząca RM I. Renduda – Dudek – Dziękuje bardzo. Proszę Panią
Prezydent o zabrania głosu.
Wiceprezydent Miasta – M. Dębniak – Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
W tej chwili już nie jest w kolizji, miasto zostało podzielone, są obwieszczenia.
Tu już w tym czasie nie wpływa to na żadne ruchy wyborcze.
Radny D. Kaszuba – Ad vocem.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Tak, proszę bardzo.
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Radny D. Kaszuba – Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. I proszę w tej sytuacji
również o pamięć związaną z naszym wnioskiem złożonym 16 czerwca.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Proszę
o zabranie głosu pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego.
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Ja myślę, że można było to dopytać wcześniej, bo te dane wszystkie były
ogólnodostępne. Pani Naczelnik Targowska zwołała też zespół odnośnie
nadania nazwy Pana Piłsudzkiego, Marszałka Piłsudzkiego na przyszły tydzień
bodajże na wtorek. Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze
dalsze pytania. Proszę o zabranie głosu Radnego Andrzeja Pałkę.
Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili Goście! Dobrze, że nastają, nastaje taka
chwila, o której zaczynamy tutaj wymieniać i poszukać, i popodawać
nazewnictwo ulic, a być może jeszcze i rond, jakie będą powstawać, tymi
zasłużonymi w naszym mieście. I chwała temu, że to się rozpoczęła ta
procedura. Bo myślę, że już cały ogród zoologiczny mamy za sobą, kwiaty,
drzewa, i tak dalej bym tu wymieniał. A dzisiaj dobrze, że o tym pamiętamy
i tak by chyba będzie dalej rosło. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze
związku z tym projektem uchwały Państwo mają zapytania? Nie widzę, w takim
razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy
ulic nazwy Jana Piwnika pseudonim „Ponury”. Kto jest za przyjęciem projektu
tej uchwały? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy
jednogłośnie.
Radni RM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
Patrz uchwała Nr LXV/93/2018 – załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Teraz pozwolicie drodzy Państwo
Radni, że wręczymy… Może jeszcze poproszę o zabranie głosu Pana
Prezydenta? Czy tak zrozumiałam?
Prezydent Miasta – J. Górczyński – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie
Radni! Zaproszeni Goście! Szanowni Państwo! To jest wyjątkowa chwila, że
dzisiaj na sesji Rady Miasta mieliśmy przyjemność, Państwo mieli przyjemność
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przegłosować te dwie, dwa projekty uchwał. Dla mnie jest to bardzo ważne też,
że to, co mówimy, pamiętamy o tych osobach, że ta pamięć nie jest tylko taka
chwilowa i że to należało się tym osobom. Z tego miejsca, jako Prezydent,
chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Dziękuję. Pozwolicie Państwo,
że w imieniu rady Miasta wspólnie z Panem Prezydentem wręczymy Rodzinom,
które są obecne tu z nami w dzisiejszej chwili wręczymy już uchwały Rady
Miasta odnośnie nazw ulic.
Przewodnicząca Rady Miasta – Irena Renduda – Dudek i Prezydent Miasta –
Jarosław Górczyński wręczyli podjęte uchwały w sprawie nadania nazw ulic
Rodzinie Pana A.Biesiady – Pani Jolancie Biesiadzie oraz Panu Piotrowi
Biesiadzie oraz przedstawicielce Rodziny J. Piwnika „Ponurego” – Pani Teresie
Piwnik.
Pan Piotr Biesiada – Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie
Prezydencie! Szanowna Rado! Szanowni Państwo! Chciałem wyrazić wielki
szacunek dla Pana Prezydenta za to, że docenia ostrowieckich przedsiębiorców,
którzy są głównym filarem rozwoju miasta. To właśnie przedsiębiorcy dają
prace mieszkańcom Ostrowca i wspierają lokalne instytucję i wydarzenia. Jako
Prezes Firmy SIGNAL, założonej przez mojego Tatę Andrzeja Biesiadę,
chciałem zadeklarować, że będziemy dalej wspierać nasze rodzinne miasto
Ostrowiec Świętokrzyski. Dziękuję Radnym z dzisiejszej sesji, którzy przyjęli
uchwałę nadając nazwę drodze mojego imieniem mojego ojca Andrzeja
Biesiady. Dziękuję też Panu Prezydentowi za wsparcie tej inicjatywy, zaś na
Ręce Pani Przewodniczącej Rady chciałem podziękować wszystkich, którzy
przyczynili się do tej inicjatywy. Dziękuję.
Prezydent Miasta –J. Górczyński – Pani Tereso. Proszę bardzo.
Pani Teresa Piwnik – Dziękuje bardzo. Ja również chciałam bardzo serdecznie
podziękować wszystkim Państwu. Przede wszystkim Radzie i Panu
Prezydentowi za inicjatywę, za podjęcie tej uchwały. I chciałam również
przekazać podziękowania i ukłony od mojej rodziny, od mojej siostry,
ciotecznego rodzeństwa, które nie mogło dzisiaj tutaj przyjechać ze mną, ale jest
z nami myślami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuje jeszcze raz.
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Przewodnicząca RM – I. Renduda – Dudek – Proszę Państwa w tym momencie
zamykam obrady LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, ale zapraszam
wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Stoi przed budynkiem autokar, którym
się przemieścimy na te ulice, żeby dokonać – ponieważ będą umieszczone
tablice z nazwami ulic – żeby uroczyście być przy tym akcie wmontowania tych
tablic. Zapraszam serdecznie do autokaru.
Sesja zakończyła się o godz. 15.18.
Protokołowały:

Marta Kamińska
Eliza Kaniewska
Anna Grzeszczyk

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek
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