Mam od siebie taką prośbę do pana prezydenta, ponieważ złożyłem pięć wniosków na nadanie imion
dwom rondom, dwóm wiaduktom i bibliotece miejskiej i otrzymałem odpowiedź, nie będę tutaj
może wszystkich szczegółów mówił, ale bibliotekę miejską zaproponowałem nazwę im. Zofii
Urbanowskiej, a dla obiektów drogowych wymieniłem króla Przemysła II, Konińskich Ochotników
1920 roku, Edwarda Sikorskiego – pierwszego burmistrza Konina wybranego po odzyskaniu
niepodległości i Edwarda Reymonda konińskiego przedsiębiorcę. Było kilka usterek formalnych w
moich wnioskach, one będą poprawione, natomiast nie dostałem od pana prezydenta odpowiedzi, co
do samych tych nazwisk, ponieważ pan prezydent nie odpowiedział mi jednoznacznie, czy jest za tym,
żeby biblioteka publiczna miała imię Zofii Urbanowskiej, nie odpowiedział mi na temat króla
Przemysła II i Konińskich Ochotników 1920 roku. Uzyskałem tylko informację, że nazwisko Edward
Sikorski i Edward Reymond nie mogą się pojawiać, ponieważ Edward Sikorski kojarzy się z
Władysławem Sikorskim, który ma ulicę i Edward Reymond też nie może być, ponieważ się kojarzy z
Reymontem od „Chłopów” gdyby ktoś zapomniał, więc oni mają ulice, ale tutaj chodziło o ronda.
Można dyskutować. W każdym razie proszę tylko o konkretną odpowiedź, czy ci patroni, trzech
patronów w sumie Zofia Urbanowska, Przemysł II i Konińscy Ochotnicy 1920 roku, to są dobrzy
patroni dla takich właśnie obiektów drogowych w Koninie, bo mówię dostałem dużo informacji
technicznych itd. Nawet dostałem przypomnienie o tym, że wyszła książka o Zofii Urbanowskiej, gdzie
ja sam wnioskowałem przez dwa lata o wydanie książki, więc to takie kuriozum dla mnie. Proszę o
odpowiedź o tych trzech patronach: Zofia Urbanowska, król Przemysł II i Konińscy Ochotnicy 1920
roku. W odpowiedzi nie ma wcale albo jest niejednoznaczne jak w przypadku Zofii Urbanowskiej.
W nawiązaniu do kwestii zgłoszonych przez Pana projektów uchwał dotyczących nadania imion
obiektom miejskim informuję, że zgodnie z 36 ust. 7 Statutu Miasta Konina, przekazałem Panu
Przewodniczącemu Rady Miasta stanowisko w tej sprawie, czym wypełniłem swój obowiązek, jako
Prezydenta Miasta. Dalsze procedowanie i podjęcie stosownych uchwał jest kompetencją Rady
Miasta Konina. Moje osobiste odniesienie się do zaproponowanych postaci/patronów jest zbyteczne.
Jak podkreśliłem w przekazanym stanowisku, ważne jest, by imiona, którymi nazwane zostaną
obiekty miejskie, zyskały uznanie i aprobatę mieszkańców. Dlatego najwłaściwszym byłoby
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i wybranie takich osób na patronów, które uzyskają
największą akceptację społeczną. Jak powiedziałem podczas sesji, deklaruję wolę spotkania się z
Panem Radnym w dogodnym terminie w celu omówienia kwestii nazewnictwa obiektów miejskich.

