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ZAPYTANIE
Dotyczy: „pomnika Żołnierzy Wyklętych"

O
W sprawie realizowanej budowy na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni
0,0678 ha jest położona w Jaśle obręb nr 08 — Centrum (księga wieczysta -

KS1 J/000595113/9), która jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Ze
społowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6 dwukrotnie interpelowałem i składałem zapytania.
W tych dokumentach m.in. odnosiłem się do apelu skierowanego do Jaślan i Mieszkańców
Powiatu Jasielskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. Z treści odpowiedzi, które są zamieszczone na
stronach dowiedziałem się, że apel został napisany językiem cyt. „..potocznym, adresowanym
do szerokiego grona odbiorców, a nie językiem prawnym .."w odniesieniu do „obiektu małej
architektury" jakim jest czy ma być w niedalekiej przyszłości „Pomnik Żołnierzy Niezłomnych
oraz działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego".

Zwracałem uwagę na prawidłowe nazywanie budowli, która powstaje na skwerku przy
Zespole Szkół nr 4 i chociażby poprzez wzgląd na osoby, których pamięci ten pomnik doty^\czy oraz mając na uwadze fakt, że zakładany, pierwotny termin budowy i oddania pomnika
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości nie został dotrzymany (31 października 2018 r.)
i się przedłuża, na VIII sesji Rady w dniu 11 marca br. skierowałem do Pana Starosty nastę
pujące zapytanie:
„czy w imię poszanowania prawa, nie warto skończyć z fikcją i w sposób formalny, zgod
ny z MPZP oraz przepisami ustawy prawo budowlane zalegalizować budowę „Pomnika
poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomu
nistycznego" na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni 0,0678 ha jest położona

w Jaśle obręb nr 08 - Centrum (księga wieczysta - KS1J/000595113/9), która jest wła
snością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul.
Sokoła 6?"
W odpowiedzi na to zapytanie otrzymałem m.in. taką odpowiedź cyt. „.. O stanie prawnym
sprawy decyduje treść dokumentów posiadanych przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle na okolicz
ność budowy a nie późniejsze określenia medialne, zaproszenia, plakaty czy inne podobne
materiały.'1''

A więc wszytko jasne i oczywiste. W czwartek tj. 27 września 2019 r. odbyło się uro
czyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych autorstwa Mistrza Andrzeja
Pityńskiego kawalera Orderu Orła Białego, a nie zapowiadanego wcześniej „Pomnika po
święconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomuni
stycznego". Już nie „potoczny", ale jakże patetyczny i wyniosły język, już nie element małej
architektury nie wymagający uzyskania pozwolenia na budowę, ale pomnik, który już takiego
pozwolenia wymaga.
Cóż nazwy można zmieniać, język też, teraz już na oficjalny i obowiązujący, bo od
słonięty i poświęcony ale czy aby na pewno nie zostało naruszone prawo?

W związku z powyższym zwracam się z kolejnym zapytaniami:
1.Dlaczego w apelu skierowanym do Jaśłan i Mieszkańców Powiatu Jasielskiego
z dnia 6 sierpnia 2018 r. używa się sformułowania: „budowę pomnika poświęconego
Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego,
który powstanie przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle", a już w innych dokumentach, w tym
\jkierowanym do Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 18 października 2017 roku używa
się sformułowania „budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych", a więc
aktualnej nazwy?
2.Kto, kiedy i na czyj wniosek podjął decyzję o zmianie nazwy, realizowanego przez

Zespół Szkół nr 4 (pismo z dnia 22 listopada 2017 r.), zadania użytego w apelu, o któ
rym mowa wyżej - zgodnie z uzyskaną zgodą Zarządu Powiatu w Jaśle wyrażoną
w uchwale nr 106/2017 z dnia 9 października 2017 r. „w zakresie zabudowy obiektem
małej architektury działki ewid. nr 475" i aktualnie do powrotu do pierwotnej na
zwy pomnika i uzgodnień dokonywanych z IPN - pismo z dnia 14 listopada 2017 r.?
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