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Ustawa „dekomunizacyjna” w regionie
Realizacja w regionie świętokrzyskim zapisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu była tematem
konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie nazw dróg, ulic, mostów i placów weszła w życie 1 września 2016 r. -
Tuż po publikacji ustawy skierowaliśmy pisma do organów samorządu terytorialnego naszego województwa, w których
wezwaliśmy do podjęcia stosownych działań w celu realizacji tego aktu prawnego – mówiła wojewoda. - W marcu tego roku
wysłaliśmy do samorządów pisma z prośbą o przedstawienie informacji co do liczby ulic czy placów, które upamiętniają
totalitaryzm i których nazwy należy zmienić. Działania podjęliśmy po to, aby samorządy same zdecydowały o tym, jaką
nazwę powinna mieć ulica podlegająca dekomunizacji – podkreśliła Agata Wojtyszek.

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy świętokrzyskie samorządy podjęły 46 uchwał zmieniających nazwy ulic. - Niestety,
nie wszystkie samorządy zmieniły nazwy ulic i dziś mamy taką sytuację, że jeszcze 12 ulic na terenie naszego województwa
powinno zostać zdekomunizowanych – powiedziała wojewoda. Po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej wojewoda
podjęła decyzję o wydaniu zarządzeń zastępczych dotyczących zmian nazw sześciu ulic znajdujących się w Kielcach,
Chęcinach, Stąporkowie, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Klimontowie. Co do pozostałych ulic – wojewoda oczekuje na decyzję
IPN. – Niezwłocznie po otrzymaniu tej opinii będziemy przygotowywać zarządzenia zastępcze – zaznaczyła Agata Wojtyszek.

Kolejny etap realizacji ustawy to pomniki oraz obeliski w naszym regionie, które wpisywały się w propagandę komunistyczną.
- W ramach ustawy gmina ma obowiązek te pomniki zdekomunizować. Mam nadzieję, że – podobnie, jak w przypadku zmian
nazw ulic – współpraca z samorządami będzie w tej kwestii równie dobra – podkreśliła wojewoda. Jak poinformowała
naczelnik kieleckiej delegatury IPN, pracownicy instytutu opracowują, we współpracy z samorządami, wykaz istniejących
tego typu obiektów. - Mam wrażenie, że świadomość historyczna Polaków dzięki tej ustawie wzrosła, przede wszystkim
poprzez znajomość historii kraju i przywracaniu godności tym, którzy o niepodległość walczyli. Musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że stawianie pomników czy nadawanie nazw ulicom jest wyrazem hołdu ludziom, którzy służą narodowi, budują
wspólnotę i którzy ponieśli czasami ogromną ofiarę – mówiła Dorota Koczwańska-Kalita podczas spotkania w urzędzie
wojewódzkim.

Dotychczasowe zaangażowanie Wojewody Świętokrzyskiego w realizację ustawy „dekomunizacyjnej” i dobra współpraca z
jednostkami samorządu terytorialnego doprowadziły do tego, że w znacznej mierze wyeliminowano z przestrzeni publicznej
naszego województwa te nazwy, które swoją symboliką upamiętniały system komunistyczny.

Gościem konferencji prasowej wojewody był także Mariusz Gosek, dyrektor biura poselsko-senatorskiego ministra
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i senatora Jacka Włosowicza.
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