Podziękowanie
Drodzy Mieszkańcy Miasta Dęblin, Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie
podziękować, za zaangażowanie się w sprawę utrzymania nazwy ulicy gen. pil. Józefa
Kowalskiego.
W minionym roku Lubelski Urząd Wojewódzki w oparciu o opinie Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Upamiętnienia
Walk i Męczeństwa, w której wskazano, iż nazwa ulicy Generała pilota Józefa Kowalskiego
w Dęblinie jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki,
zobligował Radę Miasta Dęblin do podjęcia uchwały zmieniającej nazwę ww. ulicy. Sprawą
zajęły się wszystkie stałe Komisje Rady Miasta Dęblin i Burmistrz Miasta Dęblin, którzy
wypracowali opinię rekomendującą Przewodniczącemu Rady Miasta Dęblin, by nie wnosić
pod obrady sesji Rady Miasta Dęblin uchwały w sprawie zmiany nazwy ww. ulicy. O sprawie
dowiedziało się także społeczeństwo lokalne, poprzez swoich przedstawicieli w Radzie
Miasta Dęblin i Zarządach Osiedli. Mieszkańcy podjęli z własnej inicjatywy akcję zebrania
podpisów wyrażającą wolę pozostawienia dotychczasowej nazwy ulicy, co wynika z treści
nadesłanych maili i listów poparcia oraz stanowiska zawartego w piśmie Zarządu Osiedla
Lotnisko. Opinia mieszkańców Dęblina, w tym w dużej mierze Osiedla Lotnisko (w obrębie,
którego usytuowana jest ww. ulica) jest jednoznaczna, iż nie wyrażają zgody na zmianę
nazwy ulicy na inną przytaczając liczne zasługi gen. pil. Józefa Kowalskiego dla lokalnej
społeczności. Swoją negatywną opinię wyrazili również: Stowarzyszenie Lotników Polskich,
Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Oddział Modliński
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 17
w Dęblinie, Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
Posłowie na Sejm RP, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Światowe Stowarzyszenie Lotników
Polskich z siedzibą w Krakowie i Fundacja Security & Development Foundation Stratpoints.
Dzięki szybkiej organizacji, pełnemu zaangażowaniu oraz poświęceniu się sprawie,
nazwa ulicy generała pilota Józefa Kowalskiego w Dęblinie pozostaje bez zmiany.
Kierujemy wyrazy uznania do wszystkich zaangażowanych mieszkańców
i sympatyków Dęblina oraz stowarzyszeń, kół i fundacji.

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin
Maciej Krygrowski

Dęblin, dnia 17 lutego 2021 r.

Burmistrz Miasta Dęblin
Beata Siedlecka

