
DPr-BRM-II.0012.8.2.2016 

Protokół nr 22/II/2016 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 2 lutego 2016 roku  
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji:   13 radnych, 

obecnych:   12 radnych, 

nieobecnych:  

1. radna, tj. p. Małgorzata Matuszewska – nieobecna nieusprawiedliwiona.  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów: nr 19/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., nr 20/XII/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. i nr 21/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.  

2. Sprawy nazewnicze.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. 
Prowadzący powitał radnych i zaproszonych gości oraz zapytał o uwagi do proponowanego 
porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak zaproponował wprowadzenie do 
porządku obrad punktów w brzmieniu: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 18/2016. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 21/2016.  

Opinia pozytywna za zmianą porządku obrad polegającą na uzupełnieniu porządku obrad 
o projekty uchwał opisane w drukach nr 18/2016 i nr 21/2016: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 
głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  



Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad w następującej kolejności: 

1. Przyjęcie protokołów: nr 19/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., nr 20/XII/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. i nr 21/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 18/2016. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 21/2016.  

4. Sprawy nazewnicze.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołów: nr 19/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., nr 20/XII/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. i nr 21/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak zapytał o uwagi do ww. protokołów.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę o wprowadzenie do protokołów naniesionych 
przeze mnie poprawek polegających na uzupełnieniu znaków interpunkcyjnych, nawiasów 
itp. Tekst mówiony jest bez nich zniekształcony.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: tak, oczywiście. Zostanie to 
poprawione zgodnie z Pana uwagami.  

Innych uwag do protokołów nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie: 

• protokołu nr 19/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 19/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

• protokołu nr 20/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 20/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

• protokołu nr 21/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 21/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak stwierdził, że komisja w odrębnych 
głosowaniach przyjęła protokoły ujęte w porządku obrad.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 18/2016. 



Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Kultury.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: zreferowała załączony do niniejszego 
protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 18/2016 – stanowi załącznik nr 3.  

Pytania.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy państwo, jako Wydział Kultury, planujecie zmianę 
dotacji i przekazanie większych środków do Teatru Pinokio? Z naszych wyliczeń wynikało, 
że jak było obcięcie dotacji dla różnych instytucji i później ono było częściowo 
kompensowane, to w przypadku Pinokia kompensacja była relatywnie najmniejsza, najmniej 
korzystna. Czy w tym roku będziemy to uzupełniali? 

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: pan dyrektor Dworakowski jest 
z nami w kontakcie. Jest również w kontakcie z panią prezydent. Jest to jeden z dwóch 
tematów, obok Wigencji, w zakresie których toczą się rozmowy. Mam nadzieję, że jeszcze 
2, 3 tygodnie i będziemy w stanie państwu odpowiedzieć.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: my na temat siedziby teatru rozmawialiśmy również na 
posiedzeniu naszej komisji. Mam do pani dyrektor prośbę, że jeśli będziecie państwo bliżej 
tego rozstrzygnięcia, szczególnie jeśli to będzie zmierzało ono w stronę Wigencji, to bardzo 
prosimy o informację na komisji, bo pewnie chcielibyśmy rozmawiać na temat jak miałoby to 
docelowo wyglądać. Dobrze byłoby, abyśmy przed ostatecznymi rozstrzygnięciami wrócili do 
tematu.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: myślę, że w marcu, gdyby była 
taka możliwość zajęlibyśmy się tym tematem.  

Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: teatr został zobowiązany do 
przedstawienia Prezydentowi Miasta Łodzi wyliczeń. Jesteśmy w trakcie spotkań roboczych 
z teatrem.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: na przełomie marca i kwietnia 
ponownie zajmiemy się tematem.  

Dyskusja.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałem podziękować za zmianę dotacji, za przesunięcie 
środków, które będzie w kolejnej, bo instytucje czekają bardzo mocno, zwłaszcza jeśli chodzi 
o projekty unijne.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 18/2016. 

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 



w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 18/2016. 

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 21/2016.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 21/2016 – stanowi załącznik nr 4.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 21/2016.  

Komisja w głosowaniu 11 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 21/2016. 

Ad. 4) Sprawy nazewnicze.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poinformował, że do komisji 
wpłynęły sprawy nazewnicze i przystąpił do omawiania prosząc jednocześnie przedstawicieli 
Łódzkiego Ośrodka Geodezji o stosowne komentarze.  

• wniosek Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w sprawie budowy Pomnika 
Policjanta II RP.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wniosek zawiera ogólny opis 
projektu. Nie ma wizualizacji projektu, nie ma także jasno przedstawionych zasad 
sfinansowania tego projektu. Jeżeli państwo radni uznaliby, że moglibyśmy wyrazić 
pozytywną opinię dla wzniesienie takiego pomnika w Łodzi z prośbą do autorów pisma 
o przedstawienie projektu, lokalizacji, a szczególnie sposobu sfinansowania budowy 
pomnika. Po uzyskaniu stosownych informacji możliwe będzie przygotowanie projektu 
uchwały. Na tym etapie pozytywnie odnosimy się do idei. Czy mogę prosić państwa 
o przegłosowanie takiej opinii, którą zawrzemy w protokole? Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem idei budowy Pomnika Policjanta II RP? 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  



Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała propozycję przewodniczącego komisji 
dotyczącą poparcia idei budowy Pomnika Policjanta II RP na terenie Miasta Łodzi oraz 
wystąpienia do wnioskodawców z pismem o uszczegółowienie zamiaru realizacji inicjatywy 
o ww. dane.  

• wniosek Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego Romana z siedzibą 
w Ozorkowie w sprawie budowy Pomnika Romana Dmowskiego.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wniosek jest podobny do wyżej 
omówionego. Również nie ma projektu, ogólna idea – apel do pani prezydent, aby to miasto 
sfinansowało. Uważam, że jak w pierwszej sprawie, komisja może poprzeć ideę budowy 
pomnika na terenie naszego miasta i jednocześnie wystąpić do wnioskodawców z prośbą 
o przedstawienie szczegółów inwestycji, a szczególnie sposobu sfinansowania budowy 
pomnika.  

Pytania.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: czy w piśmie jest chociaż jedno zdanie poświęcone 
związkom Romana Dmowskiego z Łodzią? Występuje koło nie łódzkie, w sprawie nie bardzo 
związanej z Łodzią. Idea, może i dobra, tylko brak uzasadnienia. Chciałbym uzasadnienie dla 
idei znaleźć.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: pan Ludwik Wasiak prezes 
Stronnictwa skierował do przewodniczącego Rady Miejskiej pismo z prośbą o podjęcie 
uchwały budowy pomnika Romana Dmowskiego w Łodzi. „Wskrzesiciel Polski Niepodległej 
Roman Dmowski w pełni zasługuje na pomnik w naszym mieście.”. Nic więcej w tej materii 
nie ma.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czy wobec tego są państwo radni są 
gotowi przegłosować naszą opinię, że idea jest godna uwagi, natomiast oczekujemy zarówno 
szerszego uzasadnienia, projektu jak i zasad finansowania takiego monumentu plus jego 
lokalizację. Kto jest za? 

Komisja w głosowaniu 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 4 głosach 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała propozycję przewodniczącego komisji 
dotyczącą poparcia idei budowy Pomnika Romana Dmowskiego na terenie Miasta Łodzi oraz 
wystąpienia do wnioskodawców z pismem o uszczegółowienie zamiaru realizacji inicjatywy 
o ww. dane.  

• p. ............ ..........................– ogólne uwagi na temat nazewnictwa ulic.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: pan .................... jest mieszkańcem 
Pabianic, ale interesuje się sprawami Łodzi. I zadaje pytanie przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Łodzi panu Tomaszowi Kacprzakowi, który skierował do nas to pismo: dlaczego 
tylko pięć miast powiatowych z naszego województwa nie ma swoich odpowiedników w 
nazwach ulic w mieście Łodzi? Krytykuje także nazwy, które w przeszłości były nadawane 



łódzkim ulicom, np. ulica Kiwi, czy ulica Barania. Autor pisma nie wymienia nazw ulic, które 
nie mają bądź przeciwnie mają swoje odpowiedniki. Proszę ŁOG o sprecyzowanie tych 
informacji.  

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: czternaście miast 
powiatowych ma swoje odpowiedniki w nazwach łódzkich ulic. Są to ulice: Brzezińska, 
Kutnowska, Łaska, Łęczycka, Łowicka, Łódzka, Opoczyńska, Pabianicka, Piotrkowska, 
Rawska, Sieradzka, Skierniewicka, Tomaszowska, Zgierska. Natomiast 8 powiatów nie ma 
swoich odpowiedników w nazwach łódzkich ulic. Są to następujące powiaty: wieluński, 
poddębicki, pajęczański, radomszczański, wieruszowski, zduńskowolski, bełchatowski, łódzki 
wschodni.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: problem jest nie tyle w braku 
pomysłu na nazwy ulic, tylko w braku ulic, którym można byłoby nadawać nazwy. 
Przypominam, że obowiązuje przyjęte w poprzedniej kadencji moratorium, że nie zmieniamy 
nazw ulic. Czy w tej sytuacji państwo wyrażają zgodę, abyśmy odpowiedzieli 
panu........................., że te ulic, które nie mają swoich odpowiedników w nazwach powiatów 
umieścimy w banku nazw. I jak pojawią się możliwości, będziemy z tego zasobu korzystać. 
Czy takie stanowisko państwo akceptują? Kto jest za? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję umieścić nazwy ww. ośmiu powiatów w banku 
nazw do ewentualnego wykorzystania w razie zaistnienia potrzeby nazewniczej. Na dzień 
dzisiejszy w Łodzi brakuje ulic, którym można byłoby nadać nazwy.  

• wniosek współwłaścicieli działki 111/14 w obrębie P-40 o usunięcie nazwy Gwardii 
Ludowej.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wniosek dotyczy usunięcia nazwy 
Gwardii Ludowej. Wnioskodawcy wnoszą także, by dla budynków, którym zostały nadane 
numery porządkowe od ul. Gwardii Ludowej przypisać adresy od ul. Żurawinowej. Nie 
wszyscy współwłaściciele działki złożyli podpis pod wnioskiem. Ulica Gwardii Ludowej 
została nadana uchwałą Rady Narodowej Miasta Łodzi Nr XIX/70/89 z dnia 20 listopada 
1989 r. Proszę o komentarz przedstawicieli ŁOG.  

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: jest to prywatna 
działka we współwłasności osób, które są właścicielami działek przyległych. Część ze 
współwłaścicieli tej działki wyraziło swoją opinię – zawnioskowali o zmianą nazwy. 
My wystąpiliśmy do wszystkich współwłaścicieli, z czego 4 osoby nie zajęły stanowiska, 
pomimo wyznaczonego terminu na odpowiedź.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czyli nie mamy stanowiska 
wszystkich współwłaścicieli? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: 4 osoby na 15 nie 
wypowiedziało się w sprawie.  

Radna p. Karolina Kępka: jakie są propozycje nazewnicze właścicieli? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: właściciele 
wypowiedzieli się w ten sposób, że nie życzą sobie tam żadnej nazwy i chcą mieć nadane 
numery od ulicy przyległej, tj. Żurawinowej. Jeżeli tej nazwy tutaj nie będzie, jest to możliwe.  



Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: czyli byłyby nadane 
nazwy z literami. Jest to zgodne z przepisami.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czy byłaby do zaakceptowania 
nasza opinia i odpowiedź dla wnioskodawców, że czekamy na opinię pozostałych właścicieli 
działek.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  jednak większość 
jest, a reszta nie zajęła żadnego stanowiska. A sprawa dotyczy jednego adresu, tak? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: nie, to dotyczy kilku 
adresów. Pokażę na wizualizacji. Przy tej ulicy jest położonych kilka działek i adresów. Dwa 
z nich mają nadane adresy od Gwardii Ludowej, natomiast pozostałe są od przyległych.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  czyli w największym 
skrócie to dotyczy dwóch adresów.  

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: tak. To będzie 
dotyczyło dwóch adresów. Właściciele tych działek, którzy mają te adresy – zgadzają się na 
tę zmianę. Tam są podzielone działki więc pewnie będzie zabudowa. Nie będzie problemu 
przy nowej nazwie.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem, że jest to stan obecny. Byłą natomiast 
informacja, że dalej również może być prowadzona zabudowa i w związku z tym, rozumiem, 
że kolejne działki, to będą kolejne litery alfabetu, tak? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: tak.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: czy jest taka możliwość, że skończy się nam alfabet? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: alfabet się raczej nie 
skończy, bo to nie jest tak długa ulica. Poza tym rozporządzenie przewiduje też nadawanie 
liter typu AA, AB, AC itd.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: w nadawaniu numerom posesji przy poszczególnych 
ulicach towarzyszy logiczna struktura zamieszkania, łatwość w komunikowaniu. Ja wiem, że 
państwu, którzy tam mieszkają jest na rękę mieszkać przy takiej, a nie innej ulicy, natomiast 
rzecz polega na tym, że trzeba do tych osób dostarczyć różnego typu informację, wiadomości. 
Z tego korzystają również inne instytucje. Jeżeli mamy ciąg ulicy im. Gwardii Ludowej, to 
nie widzę powodów dla których mielibyśmy dokonywać wyłomów i wprowadzać chaos 
geodezyjno – informacyjny. To jest kwestia, która wynika tylko i wyłącznie z nieruchomości 
zaznaczonej na tym planie. Natomiast ulica Gwardii Ludowej jest ulicą znacznie dłuższą, 
porządkującą. Proszę wskazać położenie ulicy Gwardii Ludowej.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: ona jest pomiędzy ulicą 
Żurawinową a ulicą Złotno.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: jest jasno określona droga dojazdowa do różnego rodzaju 
posesji i wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla pomysłodawców, to się nie trzyma 
konstrukcji funkcjonowania miasta jako całości.  



Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  ta ulica to jest 
gruntówka szerokości może 4 metrów. Wjazd w nią jest ledwo widoczny od strony ulicy 
Żurawinowej i na dodatek tam jest brama. Czyli ta ulica kiedyś będzie prawdopodobnie 
zamykana. Skoro jedyne osoby, które są zainteresowane tą zmianą, czyli takie które 
musiałyby wymienić jakieś dokumenty i nie życzą sobie takiego, a nie innego patrona, ja 
myślę, że spokojnie możemy się do tego przychylić, tym bardziej, że ja się im nie dziwię, że 
nie chcą mieć takiego patrona jak Gwardia Ludowa. To dotyczy w tym momencie dwóch 
domów, na oko może jeszcze ze trzy będą, a osobiście wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć 
doręczycielowi posesję z ulicy Żurawinowej, która jest jakoś zaznaczona niż te ścieżkę, która 
w 1989 r. nazwano ulicą Gwardii Ludowej, przy której w tym momencie mamy dwa adresy. 
W tej sytuacji wydaje się, że zmiana jest zasadna. Oczywiście możemy nadawać inną nazwę, 
ale to też chyba nie ma większego sensu, bo to będzie dopiero wtedy trudne do znalezienia. 
Uważam, że powinniśmy wyrazić opinię przychylną dla słusznego oczekiwania 
mieszkańców, że będą mieli patrona godnego miejsca swojego zamieszkania.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: przychylę się do zdania pana 
wiceprzewodniczącego. Z tego co wiem chyba nie ma sensu rzeczywiście zmieniać nazw ulic 
na siłę i z tego tytułu ponosić koszty, ale chyba zgodzimy się, że jeśli społeczność wyraża 
taką chęć i nie zgadza się z ideologią, czy też są jakieś względy polityczne, gdzie ta ulica 
niekoniecznie dobrze się kojarzy, to myślę, że trzeba przychylić się do propozycji 
mieszkańców, osób bezpośrednio zainteresowanych i dać im możliwość zmian.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: myślę, że powoli dochodzimy do granic absurdu. Absurd 
polega na tym, że jeśli nie chcę mieszkać przy jakieś ulicy, to nie nabywam tam 
nieruchomości. jeżeli mi się nie podoba nazwa ulicy, to nie muszę się do tej ulicy 
przyznawać. Natomiast nie widzę powodów dla których mielibyśmy obecnie obowiązujący 
ład i porządek geodezyjny zmieniać, bo się komuś cos nie podoba. Jeżeli działka między 
Piotrkowską a Kościuszki ma jeden numer, a jedna posesja jest zapisana przy Kościuszki, a 
druga przy Piotrkowskiej, a ja mieszkam przy Kościuszki, a chciałbym mieszkać przy 
Piotrkowskiej, to też mi ktoś to zmieni. Przecież dochodzimy do tego typu pojęć. I nie chodzi 
o nazwę ulicy, tylko ja nie chcę mieszkać przy Kościuszki, bo nie mam nic do Kościuszki, ale 
bardziej prestiżową i znaną w Łodzi ulicą jest ulic Piotrkowska. Takiej w innych miastach nie 
ma. I na mój wniosek zostanie zmieniony numer posesji? Dlatego, że mi jako patron, nie 
podoba się Kościuszko. Wydaje mi się, że w chwili obecnej, zajmujemy się rzeczami, 
z punktu widzenia funkcjonowania miasta, sprawami drugorzędnymi, a robimy z tego Bóg 
wie jak wielką ideę. I do tej idei dorabiamy teorię.  

Radny p. Jan Mędrzak:  czy wszyscy mieszkańcy podpisali się, że chcą zmiany nazwy 
ulicy? 

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: wniosek pochodził 
głównie od osób, które mają nadany adres od Gwardii Ludowej. Na 15 współwłaścicieli, 
11 osób wyraziło swoją pisemną opinię, 4 osoby nie odpowiedziały na nasze pismo 
w wyznaczonym terminie.  

Radny p. Jan Mędrzak:  jednak nie wszyscy mieszkańcy się podpisali.  



Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  jak rozumiem, 
mieszkańcy, to wszyscy ci, którzy mają tam adresy i domy zwrócili się o tę zmianą. 
Natomiast właściciele działek nie wszyscy, bo są działki niezabudowane więc tam 
mieszkańców nie ma.   

Radny p. Jan Mędrzak:  właściciele, którzy tam mieszkają się zwrócili.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  tak jak zrozumiałem, 
to ci się zwrócili. Tutaj jednak chodzi o to jaki tam jest patron. Ja widzę różnicę między 
Piotrkowską a Gwardii Ludowej. Nie udawajmy, że nie ma tej różnicy. Jeżeli ŁOG nie widzi 
problemów z nazwaniem, to też nie udawajmy, ze burzymy jakiś ład geodezyjny. 
Nie przesadzajmy, chodzi o patrona.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: jeżeli ŁOG nie widziałby problemu, nie występowałby 
w ogóle do nas, bo nasza komisja nie jest w tym momencie władna do podjęcia decyzji co do 
nadania numerów geodezyjnych. Widocznie ŁOG nie chce podejmować decyzji w tej sprawie 
i stad zgłasza się do Komisji Kultury, która w moim przekonaniu akurat do tego zagadnienia 
jest najmniej kompetentna.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja uważam, że to jest wniosek mieszkańców, 
że akurat ten patron może im nie odpowiadać. I to jest w pełni zasadne. W związku z czym 
przyjmijmy wniosek mieszkańców, bo decyzje dotyczące wnioskowania o nazwy ulic 
i zmiany nazw ulic leżą w kompetencji rady gminy, a my jesteśmy komisją, która w tej 
materii również wnioskuje. Przyjmijmy wniosek mieszkańców tym bardziej, że nie ma tutaj 
żadnych komplikacji adresowych, ulica niewielka. Bardzo proszę, abyśmy przegłosowali.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: kto z państwa jest za tym, aby z 
wykazu ulic zniknęła ulica Gwardii Ludowej, a wszystkie działki, które tam się znajdują były 
przyporządkowane ulicy Żurawinowej, do czego nie trzeba uchwały, bo to jest zmiana adresu.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję przewodniczącego Komisji .  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak dokonał podsuwania: stwierdzam, 
że w głosowaniu zaopiniowaliśmy pozytywnie zmianę numeracji działek w tamtym rejonie. 
Stanowisko komisji przekażemy do Łódzkiego Ośrodka Geodezji.  

• wniosek p. ................ .................. w sprawie zmiany nazwy ulicy Salomona 
Jaszuńskiego na Henryka Szczyglińskiego.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: jak w piśmie podaje 
wnioskodawczymi, Salomon Jaszuński był jednym z Dąbrowszczaków walczących 
w Hiszpanii i zginął w 1938 r. Wnioskodawczyni proponuje, aby – zamiast Jaszuńskiego - 
patronem tej niewielkiej uliczki został Henryk Szczygliński. Jest to łódzki artysta, malarz, 
który jest mało znany w Łodzi, ale w opinii wnioskodawczyni jest postacią znaczącą 
w historii polskiego malarstwa.  

Wiceprzewodnicząca komisji radna p. Joanna Budzińska: jaki jest powód zmiany? 



Radna p. Małgorzata Bartosiak: z założenia nie zmieniamy nazw więc dlaczego my o tym 
rozmawiamy? 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: ponieważ wpłynęła sprawa. 
W głosowaniu komisja się wypowie w sprawie.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: pan przewodniczący już na początku przywołał informację, 
że nazwy, które już zostały nadanie zostają zachowane i nie dokonujemy w tym zakresie 
zmian. Wydaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie, które powinniśmy brać pod uwagę przy 
istniejących ulicach i mających swoje nazwy. Ja nie chciałbym dokonywać kolejnej polemiki, 
który z bohaterów, czy ten już nadany, czy ten, który ma być nadany jest bardziej znany 
łodzianom, bo gdyby przeprowadzić referendum nie tylko wśród mieszkańców Łodzi, 
ale również wśród mieszkańców tej ulicy, to na temat ani jednego, ani drugiego nie będzie 
można nic więcej powiedzieć. Uważam ponadto, z całym szacunkiem, że wnioskodawcy 
powinni mieć troszeczkę samoograniczenia w tym co proponują, bo nawet nie przytaczają 
zasług osoby, której nazwisko chcą nadać ulicy, pomijając tylko to, że był artystą bardziej lub 
mniej znanym w określonych kręgach, a zwłaszcza pani wnioskodawczyni.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: w przekazanych materiałach jest 
obszerna informacja o Szczyglińskim. Rozumiem, że stanowisko państwa radnych jest takie, 
że podtrzymujemy moratorium. Nie zmieniamy nazw ulic. Kto z państwa radnych jest za 
przyjęciem takiego stanowiska.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję pana przewodniczącego w zakresie stanowiska 
dotyczącego podtrzymania moratorium w sprawach nazewniczych.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak odpowiedź w sprawie przekażemy 
zainteresowanej.  

• wniosek Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej o nadanie nazw ulicom 
powstającym na terenie Nowego Centrum Łodzi.  

• wniosek p. .............. ....................... o nadanie nazw ulicom powstającym na terenie 
Nowego Centrum Łodzi. 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: mamy dwa wnioski dotyczące tej 
samej przestrzeni, Nowego centrum Łodzi. Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa wnosi 
o nadanie nowopowstającego NCŁ nazw, które upamiętniałyby wielkich fabrykantów: Karola 
Scheiblera, Ludwika Grohmana, Izraela Poznańskiego. ŁOG informuje, że proponowane 
nazwy nie występują w spisie ulic Miasta Łodzi.  

Jednocześnie w tym samym czasie wpłynął inny wniosek mieszkańca, aby ulicom na 
terenie NCŁ nadać patronów: Artura Szyka, Leszka Jezierskiego, Antoniego 
Cierplikowskiego, Marka Edelmana, Michaliny Wisłockiej. Wnioskodawca sprzeciwia się 
stosowaniu nazwy Nowotargowa dla ulicy powstającej na terenie NCŁ.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: oczywiście wszystkie te nazwiska 
możemy wprowadzić do banku nazw, ale chciałbym, aby zechcieli się państwo 
wypowiedzieć, czy bardziej powinniśmy preferować, aby patronami zostali fabrykanci, czy 
pozostałe postaci. Proszę o głos w dyskusji.  

Dyskusja.  



Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba - Bojarski: proponuję, abyśmy na 
razie przekazali do banku nazw wszystkie te nazwy, bez wartościowania, które gdzie będą i 
jak będą nazywana, bo myślę, że dyskusja na temat tego jak nazwać ulice w Nowym Centrum 
Łodzi jest przed nami i nie przesądzałbym tego już na tym etapie. Pewnie tych propozycji 
będzie się pojawiało więcej niż ulic i pewnym momencie utkniemy, że będziemy mieli 20 
preferencyjnych, a potem... Dajmy na razie spokój, a jak ulice będą gotowe, będziemy się 
zastanawiali jak je nazwać.  

Radna p. Karolina Kępka: wydaje mi się, ale nie mam stuprocentowej pewności, że 
Komisja Kultury w poprzedniej kadencji podjęła stanowisko, żeby w ramach nadawania nazw 
ulicom w Nowym Centrum Łodzi, uhonorować właśnie łódzkich fabrykantów. Wydaje mi 
się, że to stanowisko jest w mocy.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chcę przypomnieć, że u źródeł projektu NCŁ było 
nawiązanie do tej tradycji wielokulturowej i tworzenia się miasta. Tam przecież także 
mieliśmy nawiązywać do ronda, które akurat zniknęło, ale miało być rondo Rembielińskiego. 
W związku z czym myślę, że komisja powinna określić taki kierunek, żeby odwoływać się do 
procesu tworzenia miasta i do naszych podstaw tożsamości, do których się odwołujemy jeśli 
chodzi o naszą historię. Dlatego też zarówno idea fabrykantów jak i pierwotnie nawiązująca 
do kultur. Pierwotnie miała być ulica Niemiecka, Rosyjska, Polska, Żydowska. Te właśnie 
elementy powinny wielokulturową tożsamość uwzględniać. Dzisiaj, na szczęście, jeszcze plan 
zagospodarowania nie będzie wdrażany i przestrzeń będzie wykorzystana, a przynajmniej jest 
rezerwowana, dla wystawy Expo – jeżeli będzie przyznane prawo do organizacji tej wystawy 
– to właściwie organizacja tej przestrzeni, mam nadzieję narzucona przez samą wystawę 
pokaże z uwzględnieniem szczególnie honorowania przestrzeni publicznych jakie ulice będą 
do nazwania. Wtedy źródło kierunkowe nawiązujące do twórców miasta, do 
wielokulturowości powinno być po pierwsze uwzględnione. Uważam, że taki kierunek 
powinien być przez komisję podtrzymany – jeśli było to wcześniej podejmowane. Przy 
prezentacji w ogóle powstawania NCŁ i koncepcji zabudowy od samego początku była o tym 
mowa. Do tego nawiązuję i prosiłbym, aby to uwzględnić.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czyli jest wniosek formalny pana 
przewodniczącego Dyby, abyśmy i jedne i drugie propozycje do banku skierowali. A kiedy 
przyjdzie czas nadawania, sięgniemy do umieszczonych tam propozycji nazewniczych.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym, abyśmy podtrzymali kierunek. Jeśli w 
tym kierunku te propozycje nazewnictwa będą się mieścić, to wtedy mogą być one 
uwzględniane. Dziej mówienie tylko o tym, że każda nazwa będzie w banku i każdą 
przypiszemy do tej przestrzeni, uważam, że będzie to niepotrzebne odkładanie pewnego 
sporu. Jeśli się przyjmie kierunek dotyczący historii tworzenia miasta, założycieli jak również 
i wymiaru kulturowego, wtedy sprawa będzie jasna jak wykorzystywać nazwy z banku nazw.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba - Bojarski: nazwy ulic, które 
zgłosił pan Balcer w ogóle nie idą w tę stronę. Ja mówię o swoim wniosku, a nie o pana 
prezydenta. Natomiast jeżeli jest już stanowisko poprzednio podjęte, że fabrykanci mają być 
patronami NCŁ, to nie wiem po co jeszcze raz je głosować. Rozumiem, że jest takie 
stanowisko, co państwo przewodniczący potwierdzają. Mnie chodziło o pozostałe ulic, żeby 
ich nie umiejscawiać w NCŁ tylko po prostu, żeby poszły do banku nazw. Ja nie mam nic 
przeciwko ulicom nazwanym osobami tam wymienionymi aczkolwiek chyba w NCŁ nie do 



końca, bo to chyba byłoby chaotyczne, gdyby te ulice się tam znalazły. Nie wiem, czy jest 
stanowisko i czy w banku nazw jest Scheibler, Grohman i Poznański. Jeśli są, to nie wiem, 
czy jest sens to głosować jeśli są i w NCŁ jest dla nich preferencja.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: możemy tylko potwierdzić, ze 
uważamy zasadność nadać imiona i nazwiska tych fabrykantów ulicom w NCŁ. Kiedy będą 
projekty uchwał, będziemy je głosować. A teraz proponuję, aby te propozycje, które państwu 
przedstawiłem dać do banku nazw. Kto z państwa jest za takim rozwiązaniem? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję pana przewodniczącego w zakresie umieszczenia 
imion i nazwisk łódzkich fabrykantów Scheibler, Grohman i Poznański w banku nazw z 
preferencją nadania tymi nazwami ulicom mającym powstać na terenie Nowego Centrum 
Łodzi.  

• wniosek p. .................. ......................... w sprawie nadania jednej z łódzkich ulic 
nazwy Mirosława Firkowskiego.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: syn wnosi o uczczenie pamięci ojca 
poprzez nadanie jednej z łódzkich ulic imienia swojego ojca. Wnioskodawca nie wskazuje 
konkretnej ulic. Sprawa była przedmiotem obrad KK w dniu 9 czerwca 2015 r. Pismem z dnia 
10 czerwca poinformowano wnioskodawcę o zapisach w uchwale nr XXX/586/08 oraz 
umieszczeniu propozycji nazwy w prowadzonym przez komisję banku nazw. W chwili 
obecnej powyższej sprawy nie dotyczy już § 1 pkt 2 ww. uchwały.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: proponuję, aby propozycja 
nazewnicza pozostała w banku nazw. Kto z państwa radnych jest za takim rozwiązaniem? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję pana przewodniczącego w zakresie pozostawienia 
propozycji nazewniczej w banku nazw 

• wniosek w sprawie nadania ulicy nazwy Grenadierów.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: sprawa była przedmiotem obrad 
KK w dniu 27 października 2015 r. ŁOG nie podziela stanowiska mieszkańców co do 
propozycji nazwy Grenadierów ze względu na problemy z numeracją zabudowy 
zlokalizowanej przy przedmiotowej drodze (działka ewidencyjna nr 1/10 w obrębie P-1). 
Pojawiła się idea nadania ulicy nowej nazwy. Komisja wstępnie zarekomendowała nazwę 
Szwoleżerów. Nazwa Szwoleżerów jest niestety zajęta chociaż nie ma jej fizycznie 
w przestrzeni. Rada Narodowa Miasta Łodzi w dniu 26 maja 1986 r. podjęła uchwałę 
Nr XVIII/74/86, zgodnie z którą projektowanej wówczas ulicy nadano nazwę Szwoleżerów. 
Ulica nie powstała w terenie – nazwa poprzedziła powstanie ulicy. Ona istnieje np. w spisie 
kodów pocztowych. W związku z tym proponuję, abyśmy jednak ulicy Szwoleżerów nie 
wprowadzali, ale nazwijmy tę ulicę ładną nazwą historyczną formacji także kawaleryjskiej, 



Lansjerów. Proszę panią dyrektor ŁOG o zapoznanie państwa radnych z przestrzennym 
układem ulic. Tutaj byłaby sprawa podjęcia uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy.  

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: ulica Grenadierów 
odchodzi od ulicy Rąbińskiej na południe, natomiast ulica proponowana do nazwania jest na 
północ. Jest ona nie do końca przedłużeniem ulicy Grenadierów. Jak już pan przewodniczący 
powiedział tam są nadawanie numery od ulicy Rąbińskiej na południe. Tutaj dla porządku 
dobrze byłoby nadać nową nazwę.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: nowa nazwa mogłaby być również 
historyczno – wojskowa. Propozycja nazewnicza dla tej ulicy to Lansjerów. Kto z państwa 
radnych jest za poparciem tej propozycji? 

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycję pana przewodniczącego w zakresie nadania działce 
ewidencyjnej nr 1/10 w obrębie P-1 ulicy Lansjerów.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: stwierdzam zatem, że będziemy 
mogli wystąpić z projektem uchwały, aby tej uliczce, o której była mowa nadać nazwę 
Lansjerów.  

• wniosek właścicieli działki o nadanie nazwy „Osiedle Sosnowe” lub „Aleja Sosnowa”.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: wątpliwość ŁOG budzi 
zaproponowana nazwa „Osiedle Sosnowe”, natomiast Aleja Sosnowa będzie dublować się z 
ulicą Sosnową, która istnieje w Łodzi.  

Zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Edyta Majer: istnieje ulica Sosnowa 
i ulica Sosnowiecka. Ulice wokół to: Kolumny, Wiśniowieckiego, Kamieńca Podolskiego, 
Kresowych Stanic, Mozaikowa, Gościniec.  

Wiceprzewodniczący komisji radna p. Joanna Budzińska: czy w banku nazw mamy 
nazwy botaniczne? 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: czy możemy udzielić odpowiedzi, 
żeby mieszkańcy zaproponowali inną botaniczną nazwę, ponieważ komisja nie popiera 
zaproponowanych nazw. W zakresie nazwy Osiedle Sosnowe Komisja podziela opinię ŁOG, 
natomiast w zakresie alternatywnej propozycji – Aleja Sosnowa – komisja zwraca uwagę na 
fakt, że na terenie Miasta Łodzi istnieje już ulica Sosnowa i ulica Sosnowiecka, stąd też 
proponowana nazwa Aleja Sosnowa może w praktyce okazać się myląca.  

Uwag nie zgłoszono.  

• wniosek p. ..................... ............................. w sprawie nadania jednej z łódzkich ulic 
nazwy Wacława Bobrowskiego.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poinformował, że ŁOG popiera 
propozycję nazewniczą. Wacław Bobrowski przyczynił się do rozwoju geodezji w Łodzi, co 
w konsekwencji prowadziło do rozwoju miasta. Działał w okresie międzywojennym, 
sporządzał mapy. Był zasłużony dla rozwoju geodezji w Łodzi. Zaproponował, aby 
propozycję nazewniczą umieścić w banku nazw.  

Uwag nie zgłoszono.  



Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poparła propozycje pana przewodniczącego.  

Ad. 5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Wobec braku spraw w tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny 
p. Grzegorz Matuszak zamknął posiedzenie komisji.  

 

Komisja przyjęła protokół: 

Grzegorz Matuszak 

przewodniczący komisji 

Protokół sporządziła:  

Monika Olejniczak  

sekretarz komisji 

 

 
 


