A jednak rondo 100-lecia niepodległości
Nowe rondo na ul. Brzezińskiej zyska nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Tego
rodzaju decyzję podjęli radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach.
Za uchwałą wniesioną przez burmistrza Koluszek głosowało 12 radnych, 3 było przeciw, 4
wstrzymało się od głosu, 1 radny nie wziął udział w głosowaniu.
Głosowanie było finałem zaciętej dyskusji, jaka zaistniała jeszcze przed wyborami samorządowymi.
Przypomnijmy, że do uhonorowania jubileuszową nazwą pretendowały dwa obiekty: Park Miejski w
Koluszkach oraz nowo wybudowane rondo na ul. Brzezińskiej. Kandydatura parku została odrzucona
jeszcze podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Obecne głosowanie w sprawie ronda wydawało się
zatem jedynie formalnością. Nieoczekiwanie, przed samym głosowaniem radny Paweł Lewiak
wystąpił z inicjatywą, by to mieszkańcy zadecydowali o wyborze parku lub ronda, podczas
zarządzonych przez gminę konsultacji społecznych.
W odpowiedzi, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak przypomniała, że ze względu na
zbliżający się dzień 11 listopada, nie ma już czasu na tego rodzaju konsultacje. Z kolei burmistrz
Koluszek Waldemar Chałat powołał się na swój osobisty sondaż: – Ja takie konsultacje
przeprowadziłem podczas kampanii wyborczej. I mniej więcej efekt tych konsultacji jest taki, jak mój
wynik wyborczy. Był to jeden z wielu tematów poruszanych przez mieszkańców w rozmowach ze
mną. Zdecydowana większość opowiedziała się za tym rozwiązaniem, które przedstawiam dzisiaj
jako projekt uchwały. Poza tym szanowni Państwo, zaproponowałem spotkanie z radnymi w sprawie
nadania nazwy 100-lecia odzyskania niepodległości. Niestety, najłagodniej mówiąc, frekwencja nie
dopisała. Więc rozmowa się nie odbyła.
Radny Lewiak próbował jeszcze tłumaczyć, że on również przeprowadził swoje prywatne
konsultacje, w których dużo ludzi opowiadało się za parkiem. Dlatego też słowa obydwu stron,
najrozsądniej byłoby potwierdzić referendalnym dokumentem. Z kolei radny Widuliński zaznaczył, że
do końca roku jest jeszcze sporo czasu, i nazwy wcale nie trzeba nadawać na dzień 11 listopada.
Ostatecznie przedłużającą się dyskusję przerwało głosowanie, w którym większość radnych (10 do
7), odrzuciło wiosek radnego Lewiaka o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

