PROTOKÓŁ NR XXXVI/2021
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się zdalnie poprzez platformę
Zoom.
Obrady rozpoczęto dnia 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:33, a zakończono
o godzinie 16:43 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:
1. Marcin Kus
2. Józef Kowaś
3. Tomasz Nosol
4. Tadeusz Wrona
5. Róża Zgorzelska
6. Mariusz Wdowikowski
7. Grzegorz Thiel
8. Joachim Sobek
9. Piotr Samson
10. Bogusława Poremba
11. Fabian Patron
12. Jerzy Kunert
13. Jan Hojdem
14. Bernard Dembczak
15. Ewelina Barton
Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach on – line byli:
1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak
2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz
Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w
Głogówku Jerzy Kunert. Następnie stwierdził Quorum. Na 15 Radnych obecnych było 15. Listy
obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej
przedstawia kompletny porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku
2. Stwierdzenie Quorum
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich
b) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod
drogę wewnętrzną.
5. Zakończenie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Ad. 3. Uchwalenie porządku obrad.
Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad, który był wznowiony po
przerwie technicznej jaka nastąpiła ze względu na błędny tytuł głosowania w systemie.
Wyniki imienne:
ZA (15): Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson,
Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Marcin Kus, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Ewelina
Barton, Róża Zgorzelska, Józef Kowaś, Tadeusz Wrona, Fabian Patron
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert pyta o opinię
Komisji Wspólnej, która odbyła się dnia 13 kwietnia 2021 roku, a której przewodniczącym był
radny Mariusz Wdowikowski. Projekt zaopiniowany jest pozytywnie.
Radny Joachim Sobek pragnie dowiedzieć się, czy w związku z zaistniałym błędem w
systemie bieżąca Sesja będzie ważna.
Przewodniczący Rady potwierdza ważność Sesji.
Więcej uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
Wyniki imienne:
ZA (15): Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak,
Ewelina Barton, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba,
Marcin Kus, Jan Hojdem, Joachim Sobek, Fabian Patron, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

b) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
Przewodniczący Komisji Wspólnej Mariusz Wdowikowski opiniuje projekt uchwały
pozytywnie.
Głos w sprawie przedmiotowego projektu zabiera Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak,
uzasadniając w niewielkim stopniu dany projekt, który wzbudził wiele kontrowersji na
posiedzeniu Komisji Wspólnych. Nazwa tablicy ma zostać poświęcona wszystkim Polskim
Patriotom. Gmina wystosowała pismo do Instytutu Pamięci Narodowej, którego uzasadnieniem

w danej kwestii jest to, iż w Głogówku nie ma konkretnego miejsca, w którym można by było
uczcić Polskich Patriotów. Zaznacza, że nikt nie chce zakłamywać prawdy historycznej,
a umieszczenie tablicy pamiątkowej o nazwie, jaką zawiera projekt graficzny uchwały pozwoli
na godne oddanie hołdu patriotom w ważne uroczystości narodowe. Włodarz przypomina
również o tym, że dany pomnik nie jest remontowany od roku, w którym powstał - 1971 i nie
stanowi żadnej ozdoby miasta Głogówek. W związku z tym, Burmistrz w porozumieniu wraz
z częścią mieszkańców Gminy jak i pracownikami postanowili, aby odejść od tablic, które
głoszą tezy wyparte przez historiografię. Wymienia kolejno przykłady wybitnych patriotów,
m. in.: króla Jana Kazimierza, który w Głogówku obmyślał koncepcję zawierzenia oddania
narodu Polskiego Matce Boskiej, która następnie została zniszczona; Prymasa Wyszyńskiego,
który w swoich dziennikach wspominał Głogówek i dla którego działania Jana Kazimierza
stanowiły inspiracje; Księdza Styrę pochodzącego z Biedrzychowic zamęczonego w 1941 r.
w obozie Auschwitz i wielu innych. Włodarz zaznacza, że nie patrzy tutaj na barwy polityczne.
Burmistrz Piotr Bujak w ten sposób uzasadnia dany projekt protokołu, w którym to też
umieszczenie tablicy jest równoznaczne z wymogami współczesnych czasów. Tablica ma mieć
charakter inkluzywny, włączający. Proponuje, aby odejść od tablic, które głoszą odważne tezy
historyczne. Wspomina o łączeniu społeczności poprzez nadanie miejscowościom
nazewnictwa dwujęzycznego, upamiętnianiu przez władze i część radnych dnia Niemieckich
Żołnierzy Poległych, jak i remont cmentarza niemieckiego, który to został przygotowany na
dzień 2 listopada przez pracowników, którzy zrobili to bez zawahania, na wniosek, poza
godzinami pracy. Jako następny przykład podaje rok 2019, w którym to obchodzona była
rocznica obchodów II Wojny Światowej, gdzie to w przemowie upamiętnieni zostali wszyscy,
którzy zginęli na wojnie, a gdzie nie znalazł się żaden podział społeczny. Gmina Głogówek ma
być miejscem, gdzie się akceptuje różne wspólnoty, czy też mniejszości, aby każdy mógł oddać
hołd tym, z którymi się utożsamia. Przypomina, że radna Róża Zgorzelska zainicjowała
restytucję pomnika ofiar I Wojny Światowej z 1921 roku, który został przez radną Bogusławę
Porembę w Racławicach Śląskich przechowany. Takie działania i wartości mają na celu łączyć,
a nie dzielić ludność gminy Głogówek. Zaznacza, że jest wdzięczny za wkład mniejszości
niemieckiej. Chciał także udać się na zebranie z Zarządem TSKN, jednak rozumie, iż ze
względu na sytuację epidemiczną nie otrzymał takowego zaproszenia. Włodarz powołuje się
na przysięgę zarówno jego, jak i radnych, która była składana na wierność Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, której preambuła mówi o najlepszych tradycjach I i II
Rzeczypospolitej, o wdzięczności przodkom za ich pracę, również za walkę o Niepodległość
i w momencie tak wyniosłym i ważnym, słowo „Polska” nie stanowiła problemu. Włodarz
uznaje, że szacunek należy się wobec każdej wspólnoty pamięci, zatem należnym byłoby
spojrzenie szerokokątne wobec cudzych, a „polskość” nie powinna stanowić kontrowersji.
Wszyscy obecni żyją w Polsce i posiadają polskie obywatelstwo, zatem służą wspólnie poprzez
swoją pracę ojczyźnie małej i dużej. Z kilku ust usłyszał, że pomnika nie można poprzeć,
ponieważ wybrała go określona liczba wyborców. Włodarz wspomina dzień 21 listopada 2018,
w którym to powiedział do mieszkańców, że postara się być Burmistrzem dla wszystkich, a nie
tylko dla swoich wyborców, bo w ten sposób może godnie sprawować urząd i taka postawa
winna być akceptowalną. Dodaje, iż część radnych występowała z komitetu Wspólna Sprawa,
czego zazdrościł im sam Włodarz i tym samym uznaje, że chodzi o wspólną sprawę wszystkich
mieszkańców gminy Głogówek. Informuje o adoptowaniu cmentarza żydowskiego, który jest

mieniem gminy, pomimo że różnie mówi się o relacjach polsko – żydowskich. I to działanie
jest również przykładem na to, jak wiele może łączyć wszystkich mieszkańców. Na koniec
dodaje, że nie chce, aby miasto te zostało negatywnie słynne na cały świat, aby politycy pytali,
czy tutaj jest jeszcze Polska.
Przewodniczący po krótkiej przerwie oddaje głos radnej Róży Zgorzelskiej, która
uważa, że radni są odpowiedzialni, tolerancyjni i wiedzą na czym polega wspólnota, co można
zaobserwować w wyniku głosowania za projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
w Racławicach Śląskich. Róża Zgorzelska oświadcza, iż podtrzymuje swoje stanowisko
względem danego projektu, które pojawiło się także na Komisji Wspólnej dnia
poprzedzającego Sesję, zatem nie jest przeciwko upamiętnieniu Powstańców Śląskich,
natomiast jest przeciwko upamiętnieniu jednostronnemu. Uważa także, że patriotami byli i są
wszyscy zamieszkujący Polskę i ona sama pomimo swojej przynależności do mniejszości
niemieckiej, jest lojalnym obywatelem tego państwa, w którym to też się urodziła. Radna
zarzuca Burmistrzowi brak wcześniejszej konwersacji na temat danego projektu uchwały z
radnymi, a z tekstem zapoznała się dopiero krótko przed Komisją. Pierwsza wersja danego
projektu miała brzmienie, aby uczcić patriotów, natomiast potem została w krótkim czasie
zmienia na wersję polskich patriotów. Róża Zgorzelska oświadcza, że będzie przeciwko tej
uchwale.
Radny Marcin Kus uważa, że napis jest tylko jednokierunkowy. W gminie Głogówek
znajdują się mieszkańcy przynależący do różnych nacji, a zaproponowany napis na tablicy, o
której mowa w danym projekcie pomija wiele z nich. Swoją wypowiedź uzasadnia również
tym, że w uchwale brakuje informacji na temat tego, że napisy zostaną zastąpione obecną,
dlatego zachęca pozostałych radnych do większej refleksji, aby plac Wolności był placem dla
wszystkich narodowości.
Burmistrz prosi radnych o sprecyzowanie swojej negatywnej opinii względem napisu
na tablicy, która miałaby się pojawić na pl. Wolności. Nie potrafi zrozumieć kontrowersji
wynikającej z części tytułu jakim są „Polscy Patrioci”, których należałoby uczcić w szerszym
gronie niż do tej pory czciło się innych. Na terenie Gminy Głogówek znalazły się już symbole
odnoszące się do różnych nacji, dlatego miejsce, w którym można oddać hołd Polskim
Patriotom jest jak najbardziej na miejscu i powinno się pojawić w przestrzeni publicznej.
Wzniesiony w 1971 roku pomnik nawiązuje do bolesnej tradycji i historii, a poprzez oddanie
hołdu Polskim Patriotom, nabierze łagodniejszego oblicza. I zgadza się z radnym Marcinem
Kusem, iż plac Wolności ma stać się prawdziwym placem Wolności dla wszystkich.
Prosi o odpowiadanie na zaproszenia kierowane przez władze miasta do radnych odnośnie
wszelkich uroczystości, w których uczestniczy wąskie ich grono. Apeluje o to, aby radni byli
za przyjęciem tej wspólnoty pamięci. Nadmienia również o pomniku w Racławicach Śląskich
z okresu I Wojny Światowej, który również może zostać tematem którejś z sesji, a który nie
powinien podlegać tak obszernej, niepotrzebnej dyskusji jaka ma miejsce w dniu dzisiejszym.
Dopuszczona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej radna Róża Zgorzelska
przypomina, że nie zgadza się na jednostronne upamiętnienie tylko Polskich Patriotów. Jeśli
chodzi o losy pomnika z Racławic Śląskich, nie chce aby stanowiły kartę przetargową do
głosowania nad daną uchwałą. Oznajmia, że żyje dłużej w danej gminie niż sam Burmistrz i jej

zdaniem nie wszyscy mieszkańcy będą akceptować jego decyzję odnośnie tytułu tablicy.
W tym wypadku nie powinien tak jej podpisywać . Zaproponowała, by tekst, który miałby się
znaleźć na tablicy został podpisany jako „Burmistrz Głogówka”. Wspomina także o nieładnym
zachowaniu samego włodarza, który to na komisji nie uznał sprzeciwu radnych wobec
powyższego projektu uchwały.
Burmistrz Piotr Bujak twierdzi, że to o czym mówiła sama radna jest nieprawdą,
ponieważ nie powiedział na Komisji Wspólnej, że nie będzie tolerował jakiejś postawy, ale na
pewno, że zaproponowana treść pomnika nie podlega żadnym negocjacjom na tym etapie. I
prosi radną, aby nie rozpowiadała mieszkańcom i obecnym tutaj mediom nieprawdy. Dodaje,
że nie ma możliwości zamieścić w nawiasie osób, którzy nie popierają idei postawienia
Polskich Patriotów. Zadaniem Rady i Samorządu jest podejmowanie trudnych decyzji.
Zaręcza, że oddanie pod głosowanie tablic dwujęzycznych plebiscytowi na tamten moment,
kiedy były wprowadzane, to większość mieszkańców nie zgodziłaby się na taki projekt, jednak
Rada Miejska tak zagłosowała, co pozwoliło doprowadzić do skutku ich umieszczenie.
Burmistrz czuje się dziwnie, ponieważ musi przekonywać ludzi w Polsce, aby oddawać hołd
Polskim Patriotom. Ma nadzieję, że jutrzejszy dzień po przebudzeniu będzie dobrym dniem,
nie ciągnącym za sobą negatywnych konsekwencji przez dzisiejsze obrady.
Radny Marcin Kus informuje, że radni nie mają obowiązku tłumaczyć się z głosowania.
Przypomina, że można się z nimi skontaktować i omówić pewne kwestie. Można uczcić
Polskich Patriotów, jego zdaniem, jednak sam proponowany tytuł, który ma być umieszczony
na przedmiotowej tablicy jest niefortunny.
Burmistrz zwracając się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marcina Kusa,
stwierdza, że warto jednak odpowiedzieć mieszkańcom do protokołu sesji, tym bardziej
pobierając dietę z publicznych pieniędzy, ponieważ jego postawa wskazuje nad uchylanie się
od wyjaśnienia swojej decyzji w przedmiotowej sprawie. Radnych nie można zmusić do
niczego, jednak należy pamiętać o tym, gdzie zaczyna a gdzie kończy się przyzwoitość.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Róża Zgorzelska nawiązuje do
czasów, gdy Piotr Bujak był radnym i zadaje jemu pytanie odnośnie jakichkolwiek tłumaczeń
ze swoich głosowań.
Włodarz, przypomina, że zawsze do swojej decyzji kwestionującej posiadał
uzasadnienie, co można zobaczyć w protokołach.
Przewodniczący Rady Miejskiej udziela głosu radnemu Bernardowi Dembczakowi,
który zaznacza, że nie jest żadnym patriotą, jednak chciałby poruszyć pewne kwestie. Materiały
na sesję przyszły przedwczoraj i były dwie wersje proponowanego napisu na tablicy. I ta druga
z nich, omawiana teraz, budzi kontrowersje. Zgadza się z Burmistrzem, że plac Wolności
to ma być wspólne miejsce oddawania hołdu patriotom. Zgadza się również z tym, że jest
szereg patriotów polskich, lokalnych. Jednak uważa, że pierwsza zaproponowana wersja tytułu
tablicy, która miałaby zostać umieszczona w wyznaczonym miejscu, była trafniejsza.
Radny Tomasz Nosol zwraca się do radnych, że wszystkie wprowadzane symbole
powinny łączyć, a nie dzielić.
Więcej uwag nie zgłoszono. Radni przeszli do głosowania.

Wyniki imienne:
ZA (6): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Piotr Samson, Tadeusz Wrona,
Bogusława Poremba
PRZECIW (9): Marcin Kus, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Bernard Dembczak,
Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Joachim Sobek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Radny Mariusz Wdowikowski z przykrością zwrócił się do pozostałych w związku z
takimi wynikami głosowania i jest jemu wstyd za większość radnych.

c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod
drogę wewnętrzną
Przewodniczący Rady prosi o opinię przewodniczącego Komisji Wspólnej. Radny
Wdowikowski opiniuje pozytywnie dany projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono. Radni Przeszli do głosowania.

Wyniki imienne:
ZA (3): Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Róża Zgorzelska
PRZECIW (11): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Bernard Dembczak,
Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Józef Kowaś,
Fabian Patron
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Marcin Kus
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 5. Zakończenie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert dziękuje wszystkim za
udział i zamyka XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
Protokolant
Agnieszka Sikora

