
 
DPr-BRM-II.0012.8.9.2015 

Protokół nr 11/VI/2015 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 czerwca 2015 roku  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 12 radnych, 

obecnych   - 12 radnych, 

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodniczący Komisji radny p. Grzegorz Matuszak. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów: nr 8/IV/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., nr 9/IV/2015 z dnia 
14 kwietnia 2015 r. i nr 10/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Cichy Kącik –  
druk BRM nr 90/2015.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasta Łódź – druk nr 125/2015.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 134/2015.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 135/2015.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak na podstawie listy obecności 
radnych stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. Odczytał proponowany porządek 
obrad, zapytał o uwagi. Zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku 
obrad punktu 2a w brzmieniu:  

2a. Informacja w sprawie wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w sprawie propozycji zmiany nazwy ulicy Wiliama Lindleya.  

Wynik głosowania w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad:  
„za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  
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Ad. 1) Przyjęcie protokołów: nr 8/IV/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., nr 9/IV/2015 z dnia 
14 kwietnia 2015 r. i nr 10/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

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

• nr 8/IV/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.,  

• nr 9/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., 

• nr 10/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie protokół 
nr 8/IV/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. 

Komisja w głosowaniu: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów przyjęła protokół nr 8/IV/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. 

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie protokół 
nr 9/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów przyjęła protokół 9/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie protokół 
nr 10/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

Komisja w głosowaniu: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów przyjęła protokół 9/IV/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Cichy Kącik –  
druk BRM nr 90/2015.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Łódzkiego Ośrodka Geodezji.  

Zastępca dyrektora w Łódzkim Ośrodku Geodezji p. Edyta Majer: wniosek w sprawie 
propozycji nadana ulicy nazwy złożył developer, który buduje przy projektowanej ulicy 
osiedle domów jednorodzinnych. Są to działki gminne, droga gruntowa. Jest pilna potrzeba 
nazwania ulicy, ponieważ budynki są zinwentaryzowane, są na mapach i istnieją w terenie.  

Pytania.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: Cichy Kącik to niewątpliwie nazwa sympatyczna i nie 
zamierzam wprowadzać tutaj niczego nowego. Proszę jednak powiedzieć: jest 
zarezerwowany korytarz dla projektowanej przed wieloma laty ulicy Nowokonstytucyjnej. 
W jakiej to jest odległości od Cichego Kącika?  

Zastępca dyrektora w Łódzkim Ośrodku Geodezji p. Edyta Majer: przytoczę opinię 
Biura Architekta Miasta w odniesieniu do ulicy Konstytucyjnej: „Wymienione wyżej działki 
są terenami po byłej bocznicy kolejowej prowadzącej do kompleksu przemysłowego na 
Księżym Młynie. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działki te znajdują się w korytarzu projektowanej drogi publicznej klasy 
głównej, trasy ulicy Konstytucyjnej (...)”. Opinia jest pozytywna.  



 3

Radny p. Sylwester Pawłowski: czy wytyczona na prośbę developera ulica nie kłóci się 
z później planowaną ulicą Nowokonstytucyjną? 

Zastępca dyrektora w Łódzkim Ośrodku Geodezji p. Edyta Majer: myślę, że to będzie 
w śladzie tej projektowanej ulicy. Tak wynika z opinii.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: dziś mamy wypowiedzieć się 
w kwestii nazwy. Natomiast jaka będzie przyszłość, czy ulica Nowokonstytucyjna, która na 
pewnym odcinku może się nazywać Cichy Kącik i czy ona będzie tam biegła, tego nie wiemy. 
Myślę, że nazwa Nowokonstytucyjna też jest niefortunna. W związku z tym, że jest złożony 
przez inwestora wniosek, a ulica nie ma nazwy, to Rada powinna przyjąć nazwę. Jaka będzie 
przyszłość tej ulicy i w ogóle tego osiedla, to w tym momencie wykracza poza naszą wiedzę. 
Jest to ważna sprawa.  

Radny p. Sylwester Pawłowski: zabieram w tej sprawie głos nie dlatego, że mam coś 
przeciwko proponowanej nazwie. Pamiętam z innych rejonów Łodzi, chociażby na zapleczu 
CZMP, kiedy powstawało budownictwo wielomieszkaniowe, umknęła nam wtedy kwestia 
planowanej Trasy Górna. Trasa ta jest dziś wybudowana, ale z dużymi perturbacjami 
i przesuwana w czasie. Boję się, że kiedy powstanie droga pod nazwą Cichy Kącik możliwość 
wykorzystania terenu na inny rodzaj drogi, bo planowana Nowokonstytucyjna wcale cichym 
kącikiem miałaby nie być, może w przyszłości spowodować, że ci, którzy zamieszkiwać będą 
przy Cichym Kąciku, a w przyszłości, kiedy powstanie równolegle dwujezdniowa arteria 
udrażniająca komunikację w mieście może dojść do podobnej sytuacji, że spotkamy się z falą 
protestów. W Studium miejsce na zaplanowaną Nowokonstytucyjną zostało zachowane. Stąd 
obawiam się, że dzisiaj nazywając tę ulicę Cichym Kącikiem nie tylko sankcjonujemy nazwę, 
ale również sankcjonujemy przebieg drogi, która nie będzie spełniała kryteriów jakie zostały 
określone w Studium. Dlatego pytam o to na ile te ulice są w sąsiedztwie? Jeżeli są w bliskim 
sąsiedztwie, to rozumiem, że Nowokonstytucyjna w przyszłości może powstać. Jeśli powstaje 
w śladzie drogi Nowokonstytucyjnej, to stoi to w kolizji.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: to jest chyba 
w śladzie drogi Nowokonstytucyjnej. To nie przez nazwę można zablokować taką inwestycję, 
a Nowokonstytucyjna jeśli powstanie to będzie to się wiązało z dodatkowymi wydatkami 
miasta na odszkodowania ewentualne.  

 Nazywanie ulic na wniosek developera pod kątem jego kampanii marketingowej, 
bo Cichy Kącik to się świetnie sprzeda, mnie osobiście to się nie podoba i stąd mój sprzeciw. 
Zresztą wtedy głosowałem przeciwko nie wiedząc, że zgłosił to developer. Wówczas na 
Komisji Planu przekonał mnie pan przewodniczący Rakowski, który podniósł, że po 
angielsku wychodzi, że to będzie Cichy Kacik i to będzie źle brzmiało przy zapisie bez 
polskich liter. Nazywanie czegoś Cichym Kącikiem, co być może stanie się kiedyś trasą 
Nowokonstytucyjną jest wprowadzaniem ludzi w błąd i z tego powodu uważam, że będę 
głosował przeciwko tej nazwie. Pomijam kwestię, że ta nazwa mi się nie podoba, jest to 
infantylizacja nazw ulicznych.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Cichy Kącik – 
druk BRM nr 90/2015.  



 4

Komisja w głosowaniu: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 3 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy 
Cichy Kącik – druk BRM nr 90/2015.  

Ad. 2a) Informacja w sprawie wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w sprawie propozycji zmiany nazwy ulicy Wiliama Lindleya.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poinformował, że z Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji ponownie wpłynął do komisji wniosek w sprawie zmiany nazwy 
ulicy Wiliama Lindleya. Ulica została nazwana 75 lat temu. Dziś ZWiK wnioskuje o to, aby 
uzupełnić nazwę o drugie imię. W Łodzi było dwóch Lindleyów, którzy zasłużyli się dla 
budowy wodociągów; Wiliam Lindley i Wiliam Heerlayn Lindley. Pierwotnie Uniwersytet 
Łódzki nie wyraził zgody na zmianę nazwy ulicy. Zmienił swoją decyzję. W związku z tym 
należałoby podjąć uchwałę dotyczącą nowej nazwy, ponieważ organem, który nadawał nazwę 
tej ulicy nie jest Rada Miejska w Łodzi odrodzonego samorządu. Sądzę, że w praktyce nazwa 
brzmiałaby: Wiliama H. Lindleya. Ponieważ prawdopodobnie taką uchwałę będziemy 
prezentować 1 lipca, ale żebyśmy mieli już pewne rzeczy gotowe wcześniej, to poproszę 
Państwa radnych o wypowiedzenie się w sprawie wniosku w drodze głosowania.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie komisji pozytywne zaopiniowane wniosku 
o uzupełnienie nazwy ulicy Lindleya poprzez dodanie drugiego imienia – syna Lindleya.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymuj ących się” – 0 poparła 
inicjatyw ę w sprawie zmiany nazwy ulicy.  

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015.  

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

Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała przedstawiła projekt uchwały 
(w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji) opisany w druku nr 136/2015, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – 
druk nr 136/2015. 

Komisja w głosowaniu: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 136/2015. 

Ad. 4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasta Łódź – druk nr 125/2015.  
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Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Kultury.  

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak przedstawiła 
projekt uchwały opisany w druku nr 125/2015, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Pani dyrektor poinformowała, że na najbliższej sesji będzie przedstawiona 
autopoprawka do projektu uchwały. Będzie zawierała zmiany: 10 tys. zł dla Teatru 
Muzycznego i 7 tys. zł dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Wydatki będą sfinansowane 
z tzw. wydatków własnych Wydziału Kultury.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych 
na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasta Łódź 
– druk nr 125/2015.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasta Łódź – druk nr 125/2015.  

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak: na jutrzejszej 
sesji z dużym prawdopodobieństwem będą wnoszone pod obrady Rady zwiększenia dotacji 
celowych dla instytucji kultury.  

Źródło finansowania ma wskazać Skarbnik Miasta Łodzi i jest to o tyle trudne, że nie 
znalazło się jeszcze w zasadniczym projekcie uchwały. Jest to: zwiększenie dotacji celowych 
dla muzeów, tj.: Muzeum Kinematografii w wysokości 58 tys. zł, która jest potrzebna tej 
instytucji do pozyskania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków 
w wysokości 14 tys. zł na unowocześnienie wystawy pn. Pałac pełen bajek oraz dla 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwota 20 tys. zł – również na wkład własny 
 – do programu Rzemiosła dawnej Łodzi finansowanego z Muzeum Historii Polski.  

 Ponadto, dla Muzeum Miasta Łodzi wnosimy o zwiększenie o dotacje celowe i będą 
to środki majątkowe w łącznej wysokości 115 tys. zł z przeznaczeniem na wkład własny 
50 tys. zł do środków pozyskanych przez muzeum z infrastruktury kultury na zakup sprzętu 
multimedialnego i interaktywnego do nowej wystawy, którą chce zaaranżować 
w pomieszczeniach piwnicy. 50 tys. zł to jest wkład własny do środków, które pozyskuje 
w wysokości 140 tys. zł. Natomiast 65 tys. zł potrzebnych jest na adaptację pomieszczeń.  

 Mamy jeszcze jeden wniosek na kwotę 8 tys. 700 zł dla Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa, które z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Kolekcje muzealne, kwotę 27 tys. zł na zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do 
kolekcji haftów.  

 O uwzględnienie tych zmian prosiliśmy Wydział Budżetu.  
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Ad. 5) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 134/2015.  

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

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak przedstawiła 
projekt uchwały opisany w druku nr 134/2015, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 134/2015.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 
0 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 134/2015.  

Ad. 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 135/2015.  

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

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak przedstawiła 
projekt uchwały opisany w druku nr 135/2015, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  

Pytania.  

Radna p. Karolina Kępka: jak możemy mówić o tym, że będzie więcej stanowisk 
komputerowych skoro na ul. Długosza nie ma już miejsca? Jak biblioteka z ul. Ossowskiego 
zmieści się w budynku przy ul. Długosza? 

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak: dyrektor 
bibliotek p. B. Świątek – Mazur przedstawiła nam swój projekt. Tam będzie zlikwidowany 
obecnie działający magazyn. Na powierzchni 230 m będzie prowadzona działalność 
biblioteczna i będą dodatkowe stanowiska komputerowe. Rada Osiedla Koziny pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt.  

Radna p. Karolina Kępka: rozumiem, że redukcji etatów tam nie będzie.  

Zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  – Błasiak: nie jest 
przewidywana. Na Ossowskiego w tej chwili zatrudniony jest jeden pracownik, który będzie 
pracował na Długosza.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poddał pod głosowanie komisji 
projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Łódź – Polesie – druk nr 135/2015.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 
0 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru 
zmiany statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie – druk nr 135/2015.  

Ad. 7) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Grzegorz Matuszak: poinformował o pismach, które 
wpłynęły do komisji między posiedzeniami: 

1. od zastępcy dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji pismo przekazujące wniosek 
p. Piotra Firkowskiego w sprawie nadania nazwy Mirosława Firkowskiego Trasie 
Górna lub innej ulicy bez nazwy. Ustalono, iż Rada Miejska w Łodzi w dniu 
9 kwietnia 2008 r. podjęła uchwałę nr XXX/586/08 w sprawie nazewnictwa ulic, 
placów i parków. W § 1 pkt 2 ww. uchwały przyjęto zasadę nienazywania ulic, placów 
i parków nazwiskami osób zmarłych w okresie do jednego roku od daty ich śmierci. 
Proponowana nazwa zostanie umieszczona w bazie nazw prowadzonej przez komisję 
z przeznaczeniem do ewentualnego wykorzystania w razie zaistnienia potrzeby 
nazewniczej. Tego rodzaju procedura może być rozpoczęta po upływie roku od daty 
śmierci ewentualnego patrona.  

2. od zastępcy dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji pismo przekazujące wniosek 
ZWiK w sprawie zmiany nazwy ulicy Wiliama Lindleya na Wiliama H. Lindleya wraz 
z poparciem władz UŁ w tej sprawie (sprawa omówiona w punkcie 2a porządku 
obrad).  

3. od dyrektora Teatru Lalek Arlekin z prośbą o zaopiniowanie zamiaru zatrudnienia 
p. Joanny Ossowskiej – Struszczyk na stanowisko zastępcy dyrektora teatru. 
(Przewodniczący Komisji Kultury pismem z dnia 7 maja 2015 r. udzielił odpowiedzi 
w sprawie).  

4. od wiceprezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich pismo przekazujące 
uchwały przyjęte na I Kongresie Muzealników Polskich (do wiadomości Komisja 
Kultury).  

5. Przewodniczący komisji poinformował, że p. Ilona Wojciechowska artystka, malarka, 
która współpracowała z Radą Miejską w Łodzi, m.in. projektowała Klucz do Miasta, 
(wręczany honorowym obywatelom) aktualnie w Nowym Yorku ma wystawę swoich 
prac pn. Mozaika nowojorska. Pan przewodniczący dodał: myślę, że fakt, iż były 
współpracownik łódzkiego samorządu prezentuje swój dorobek artystycznych na 
świecie warte jest odnotowania na Komisji Kultury.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: moje wystąpienie jest krzykiem rozpaczy, 
a jednocześnie uważam, że trzeba to odnotować. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy 
lekką ręką przyjęty był plan pt. Master Plan dla Programu Nowego Centrum Łodzi pomijając 
to, że powstała nielogiczność polegająca na tym, że powstał Master Plan, a zlikwidowano sam 
program (zlikwidowano załącznik, który był programem, a wprowadzono opis sposobu 
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wprowadzenia tego programu). Wewnątrz dokumentu była marginalizacja tego co było od 
samego początku, że motorem napędowym w budowaniu atrakcyjności tamtej przestrzeni, 
przyciąganiu inwestorów, założeniu wielofunkcyjności mieszkaniowej, usługowej, 
komunikacyjnej i innych, że tak naprawdę totalnie zmarginalizowano sferę kultury, która 
miała napędzać cały tamtejszy obszar. To w zapisach Master Planu się aż narzuca. 
Po pierwsze tryb procedowania nad tym dokumentem był tak absurdalny, że on głównie 
dotyczył rewitalizacji, nawet Komisja ds. Rewitalizacji Miasta tego nie rozpatrywała 
(nie zostało to skierowane). Ze względu na specyfikę tego projektu w związku z kulturą mogę 
wyrazić ubolewanie, że ani Komisja Kultury się nad tym nie pochylała i generalnie lekką ręką 
przyjęto formułę marginalizacji tego obszaru.  

Mówię to ku potomności, chociaż ciągle mam nadzieję, że do sfery kultury wrócimy 
i dewastacja w postaci przyjętych planów miejscowych, które w zasadzie rozlewają tam 
zabudowę komercyjną bez względu na mechanizmy rozwojowe w sferze kultury, że to 
wszystko nie zdąży się jeszcze zepsuć, że nie powstaną tam tylko biurowce czy zabudowa 
mieszkaniowa. I że sfera kultury odzyska to, co jest niezbędne, żeby przyciągać tam 
inwestorów. Zgłaszam to jako swoją fundamentalną uwagę.  

Wobec braku innych spraw w tym punkcie porządku posiedzenia przewodniczący 
komisji radny p. Grzegorz Matuszak zamknął obrady.  

 

 

Komisja przyjęła protokół: 

Grzegorz Matuszak 

 

przewodniczący komisji 
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Monika Olejniczak 
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