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Protokół Nr 29/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 27/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 27/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 23 lutego 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.15. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył Tomasz 

Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który prowadził 

komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie.  

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny.  

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokoł 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Miasta Konina. 

2. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 

Pkt 7 – Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” za 2020 rok. 

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Nie będę długo mówił, bo też nie ma co 

mówić w tej kwestii. To jest sprawozdanie, które państwo co roku otrzymują z 

wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Wynika to z Karty Nauczyciela. 

Państwo możecie sobie to przeanalizować. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. 

Dziękuję.” 

Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury  

i Sportu pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
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nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” za 2020 rok. 

Pkt 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Konina (druk nr 519). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

OBLIZAJEK. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Jedno takie szybkie pytanie, bo jako miłośnik zwierząt – w domu mamy dosyć dużą 

gromadę psów i kotów również dokarmiamy i opiekujemy się bezdomnymi, dziko 

żyjącymi kotami i mamy też kontakt z osobami, które takie działania prowadzą na 

terenie naszego miasta. Takie tylko jedno szybkie pytanie. Czy jest możliwość i czy 

byłaby możliwość wprowadzenia, żeby koty, które są dziko żyjące, ale są 

zaopiekowane przez mieszkańców naszego miasta można byłoby sterylizować lub 

uzyskać jakieś dofinansowanie do sterylizacji tych kotów? Bo my tutaj na naszym 

osiedlu kilka kotów żeśmy wysterylizowali, ten problem u nas można powiedzieć 

wyeliminowaliśmy. Ale są miejsca w Koninie, gdzie mieszkańców de facto nie stać na 

to, żeby z własnych środków zrobić sterylizację i takie dofinansowaniem na pewno by 

pomogło, żeby ta populacja była stała i żeby była pod kontrolą w naszym 

mieście.”Odpowiedzi udzielił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

OBLIZAJEK, cytuję: „W tym roku będziemy realizowali program opieka nad kotami 

wolno żyjącymi. Ten program będzie realizowany przez Towarzystwo Ochrony 

Zwierząt jest na to kwota 99 tysięcy złotych. Co roku nie było problemu z tym, jeśli 

właśnie jakieś osoby, które gdzieś opiekują się, dokarmiają te koty i jest potrzeba 

właśnie zaopiekowania się takim kotem – leczenia go, czy wysterylizowania, one się 

zawsze kontaktowały z panią kierownik schroniska  

z panią Marzeną Giantsios i nigdy nie było problemu z taką pomocą. W tym roku 

mamy na to 99 tysięcy złotych tak, więc jeśli jest taka potrzeba, jeśli osoby, które się 

kotami opiekują potrzebują takiego wsparcia właśnie tutaj skorzystali z pomocy 

weterynarza, wysterylizowania kota, bardzo proszę o kontakt z panią kierownik 

schroniska.”Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowaniaW 

jednomyślnym głosowaniu: 6 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 
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Pkt 12 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 487 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie nadania imienia Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Koninie (druk nr 523). 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Nie chcę zajmować cennego czasu 

państwa radnych, ale mam taką refleksję na temat nadania imienia Miejskiej 

Bibliotece Publicznej, z którą chciałbym się podzielić. I myślę, że w przyszłości 

powinniśmy nad tym też spróbować popracować, bo nadanie imienia Miejskiej 

Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej wywołało w Koninie dyskusję, którą 

pewnie wszyscy państwo radni obserwowali. Ku mojemu zdziwieniu wiele głosów 

rzeczywiście pojawiało się takich, że jest to autorka jednej książki, albo autorka 

drugiego czy trzeciego szeregu nawet. I tak sobie pomyślałem, że ugruntowałem się w 

decyzji rady miasta, to znaczy, to moje głosowanie jeszcze bardziej jest poparte takimi 

licznymi dowodami, bo jestem teraz całkowicie przekonany, że my znamy Zofię 

Urbanowską z imienia i nazwiska, ale jej twórczość, a szczególnie taka twórczość 

publicystyka, to jest tak naprawdę dział nieznany, nad którym trzeba podjąć pewne 

badania i nadal promować jej twórczość. I cieszę się, że Miejska Biblioteka Publiczna 

będzie miała szanse tą misję podjąć, bo to ważna misja dla tożsamości naszego miasta 

i myślę, że też jako radni, jako rada miasta, głównie organizacje społeczne też 

powinniśmy w przyszłości jakby włożyć więcej pracy i zaangażowania w to, aby jej 

szeroki taki wachlarz twórczości, a nie tylko tą najbardziej znaną publikację, czy 

najbardziej znane publikacje z tytułu promować. Myślę, że jest to misja na przyszłość i 

taka refleksja, która mi towarzyszyła przez ostatnie dni obserwując dyskusję w tych 

konińskich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panie radny. Ja oczywiście tutaj zgadzam się w całej rozciągłości. Jeśli chodzi 

o Zofię Urbanowską, to na koniec połączonych komisji odczytam wspólne stanowisko 

trzech radnych – moje, pana przewodniczącego Macieja Ostrowskiego i pana 

przewodniczącego Zenona Chojnackiego.” 

Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.  

W wyniku głosowania 11 radnych „za”, 1 radny „przeciw” przy 0 „wstrzymujących się”– 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały nr 487 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w 

sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 

Ad. 2 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Dziękuję uprzejmie. Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący. Myślę, że 

nie tylko ja, ale wszyscy członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych otrzymali 

pismo z prośbą zainteresowania się sprawą ze strony komisji rodziny. Wiem, że pismo 

też wpłynęło na ręce pana prezydenta, tak że pewnie nie jesteśmy jedynymi 

adresatami tego pisma. Oczywiście ze względu na ochronę danych osobowych, ze 

względu na RODO, ja przedstawię państwu to pismo pomijając naturalnie dane 

wrażliwe. Pozwólcie państwo, że ja przeczytam i tutaj poproszę szczególnie członków 

komisji o to, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy się do tego pisma 

ustosunkować. Liczę tutaj na niezawodny udział szczególnie pana prezydenta, może 

bardziej jeszcze służb odpowiedzialnych właśnie za sprawę niezwiązaną z polityką 

powiedzmy mieszkaniową, socjalną i tak dalej. Pozwólcie państwo, tekst nie jest długi, 

dlatego też pozwolę sobie odczytać ten tekst. 

„Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Konina ulica Wiosny Ludów 6 i tak 

dalej. 

Ja, niżej podpisana Sandra Bolewska zamieszkała w Koninie przy ulicy Kaliskiej 7/5, 

zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w zamianie obecnie użytkowanego lokalu na 

taki, który umożliwiałby normalne funkcjonowanie mojej rodziny. Dotychczasowy lokal 

socjalny wynajmuję na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2019 4 o numerze SL 

7145.2 142.2019. Jestem matką samotnie wychowującą 4 dzieci w wieku 2, 4, 11 i 12 

lat. Jak nietrudno zauważyć, dzieci wymagają stałej opieki z mojej strony. Niestety 

warunki panujące w/w lokalu wymagają bardzo dużego nakładu pracy z mojej strony, 

co bardzo utrudnia opiekę nad dziećmi. Mieszkanie wyposażone jest w piece węglowe 

i donoszenie węgla z odległej komórki dla mnie, osoby cierpiącej na różne schorzenia 

jest bardzo uciążliwe. Mimo dużego nakładu pracy z mojej strony poczynionej w celu 

odnowienia lokalu (malowanie, podstawowe remonty) nie udało mi się pozbyć wilgoci 

pojawiającej się na ścianach. Pokój, w którym uczą się moje córki jest pozbawiany 

pieca i stale niedogrzany. 

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że zawsze, na bieżące reguluję należności takie jak 

opłaty za węgiel, prąd, wodę i inne. Moje dochody miesięczne, na które składają się 

wypłaty z programu 500 plus, zasądzone alimenty i zasiłek rodzinny to kwota około 

4750 złotych. Wielkość środków wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb moich i 

moich dzieci. Standard naszego życia uległby zdecydowanej poprawie, gdybym 

podjęła pracę. Oczywiście jestem gotowa to uczynić, natomiast w sytuacji, gdy dzieci 

są jeszcze małe podjęcie pracy praktycznie staje się niemożliwe. 

Biorąc powyższe pod uwagę bardzo proszę o pomoc przy zamianie na lokal, który 

pozbawiony będzie tych bardzo uciążliwych niedogodności, których na co dzień 

doświadczam.” 
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Oczywiście jest ten list podpisany jest adres podany w nagłówku. Myślę, że ta osoba 

MOPR-wi jest pewnie dobrze znana. I tutaj na gorąco, jakby nie analizowałem tego 

tekstu jakoś głębiej, dlatego też na gorąco tutaj pragnę jakby zaprosić państwa do 

takiej dyskusji, co my właściwie możemy uczynić, żeby tej kobiecie z czwórką dzieci, 

kobiecie samotnie wychowującej tą czwórkę dzieci pomóc. Ja zdaję sobie sprawę, że 

pewnie osób oczekujących na takie mieszkanie jest w Koninie jest sporo, to jest chyba 

koło 230 rodzin zarówno, jeśli chodzi o mieszkania komunalne i mieszkania socjalne 

mniej więcej to się w połowie tej liczby prawda, pewnie 115 rodzin czeka na socjalne 

mieszkanie - 115 z tego, co mówił pan prezydent w wywiadzie na jednym z portali 

internetowych 115 czeka na mieszkania komunalne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 

pewnie niektóre rodziny pomarzyłyby o takim mieszkaniu, nie mnie jest jakby to 

oceniać. Natomiast zgłaszam ten temat, ponieważ zostałem poproszony o to. Ja sądzę, 

że pewnie do współpracy należałoby poprosić myślę koniński MOPR, ale przede 

wszystkim chciałbym to pismo może przekazać do komisji, która zajmuje się 

przydziałem tych mieszkań. Myślę członkowie tej komisji mają taki szerszy ogląd na 

sprawę i wiedzą, w jakim stopniu i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie pomóc, czy też 

nie. Ja bardzo proszę tutaj może pana prezydenta, żeby w tej sprawie wypowiedział 

się. Oczywiście innych radnych też poproszę o pomoc, o wypowiedzenie się na ten 

temat. Ja dziękuję na razie. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panie przewodniczący o głos poprosił pan radny Wiesław Wanjas, proszę 

bardzo.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Tak się złożyło, że akurat w dniu 

dzisiejszym było posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, która urzęduje u boku pana 

prezydenta i mieliśmy tak samo jak przed chwilą, zapoznał nas z tym pismem pan 

przewodniczący Chojnacki, odczytane przez pracownika Wydziału Spraw Lokalowych 

odczytane to podanie tej pani o zamianę mieszkanie. Postaram się jak najkrócej to 

powiedzieć, ale również w taki sposób ,żebyście państwo mieli ogląd, przysłuchuje się 

dzisiaj również pani Kasia Jaworska, która była na tym posiedzeniu, i która słuchała, 

jeżeli coś powiem nie tak, to ona mnie sprostuje. Proszę państwa problem jest zawsze, 

zacznę od tego, że to mieszkanie jest socjalne w zasadzie w Koninie mieszkania 

socjalne generalnie, aczkolwiek nie wszystkie charakteryzują się tym, że wszędzie 

mamy ogrzewanie piecami. Problem nie jest wielkości mieszkania, mieszkanie jest w 

bardzo dobrze utrzymanym budynku, tutaj nie zgodzimy się z tym, co pani pisze od 

stanie budynku, to jest tylko dopisanie. Ale problemem jest za tych wszystkich 

państwa grzanie w piecach, czyli przynoszenie węgla i to jest w jakiś tam sposób 

problem. Natomiast mieszkania socjalne, gdzie są centralne ogrzewania, to są tylko na 
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ulicy Nadrzecznej, gdzie 3/4 albo 5/6 mieszkańców nie chcę mieszkać z racji tego, że 

tłumaczą się, że nie chcą tam w takim otoczeniu mieszkać. I na sprawa przy ulicy Marii 

Dąbrowskiej, gdzie z kolei mieszkania są bardzo fajne, wiedzą państwo gdzie to jest za 

PGKiM, przy bulwarze w bardzo dobrym miejscu i tam jest bardzo mała rotacja, czyli 

bardzo mało mieszkań się odzyskuje. W związku z tym zostają nam tylko na terenie 

miasta do przydziału mieszkania socjalne głównie z ogrzewaniem węglowym, my 

dzisiaj rozpatrywaliśmy bardzo uważnie sprawę tej pani, ja też nie będę podawał 

nazwiska, ani adresu, ale znam to wszystko. Rozpatrywaliśmy bardzo uważnie i 

wystosowaliśmy do pani pismo, w którym uważamy, żeby pani po prostu wiedziała o 

tym, że jeżeli jej dochody zwiększą się i osiągnie pułap taki, w którym będzie mogła 

otrzymać mieszkanie komunalne, to wtedy jesteśmy w stanie rozpatrzeć pozytywnie 

jej prośbę, dlatego że to ona zgodnie z prawem będzie mogła otrzymać to mieszkanie. 

W tej chwili pani jest dość wysoko na liście przydziału mieszkań, ale socjalnych, 

ponieważ jej dochód na osobę jest taki, a nie inny i klasyfikuje ją tylko na 

rozpatrywanie mieszkań socjalnych. I jest tam na 22, czy 23 miejscu, czyli blisko w 

każdym bądź razie. Ale naprawdę nie mamy możliwości prawnych, żeby tej pani w tej 

chwili przydzielić mieszkanie komunalne, a tylko takie by ją pozbawiło głównego 

problemu, jakim jest palenie w piecu.  My sobie zdajemy sprawę, że jest to w jakiś tam 

sposób kłopot, bo pamiętamy, większość z nas, bo takich starszych wiekiem jak ja 

jestem niewielu i pamięta jak się nosiło w węglarkach węgiel i się paliło. Powiedzmy 

dla młodych ludzi teraz jest to jakiś tam problem. Ale naprawdę mieszkanie niezłe, bo 

to jest pięćdziesięcio paro metrowe mieszkanie, czyli bardzo ładne, położone blisko 

Szkoły Podstawowej nr 1 i na ten czas póki, co musi pani sobie jakoś dawać radę, nie 

ma innej możliwości. My damy pani odpowiedź taką, która nie będzie panią zbywała, 

ale która będzie pokazywała drogi, co trzeba zrobić, żeby mogła jak najszybciej 

osiągnąć inne mieszkanie. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję. Pani radna Katarzyna Jaworska, proszę bardzo.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Tu właściwie pan radny Wanjas 

bardzo szczegółowo i dokładnie przedstawił sytuację tej wnioskującej pani. Ja tylko 

chciałam dodać może dla pełnej jasności, że kryterium finansowe, które decyduje o 

przydziale na mieszkanie socjalne bądź komunalne - do tego kryterium nie możemy 

uwzględniać zasiłków 500 plus. Bo tutaj pani wykazała, że ma jakiś znaczny dochód 

4750 złotych, ale musimy to odjąć 2 tysiące złotych, które ona uzyskuje z przychodów 

500 plus. Więc kwota zostanie nam 2750 złotych i przy takim dochodzie pani może 

ubiegać się tylko o mieszkanie socjalne. I tak jak wspomniał pan radny w większości te 

mieszkania mają niższy standard lokalu. To tylko tyle gwoli uzupełnienia. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję bardzo pani radnej. Pani radna Barbara Musiał, proszę bardzo.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Ja chciałam się zapytać, czy ta wilgoć jest 

w mieszkaniu w tej chwili? Czy państwo coś wiedzą na ten temat? Bo my mówimy o 

pieniądzach, a chciałam się dowiedzieć o wilgoci, która jest. Czy tam ktoś z państwa 

był na jakiejś wizji lokalnej?” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „To ja zrezygnuję, bo nie 

wiedziałem czy pan przewodniczący Wiesław Wanjas będzie odpowiadał, to w takim 

razie zrezygnuję. 

Chcę tylko powiedzieć, że zarówno pan prezydent Adamów, jak pan przewodniczący 

Wiesław Wanjas mają w tym temacie na pewno dobrą wiedzę i jeśli będzie trzeba to 

jestem oczywiście do dyspozycji. Natomiast sprawy lokalowe należą do kompetencji 

pana prezydenta Adamowa. My oczywiście nie odżegnujemy się od pomocy i wsparcia 

dla każdej rodziny i sami państwo wiecie, że poświęciliśmy mnóstwo czasu na analizę 

wszystkich wniosków mieszkaniowych, jeszcze raz analizę listy i to co się działo przez 

ostatni rok, czy półtora roku nawet jeśli chodzi o sprawdzanie i weryfikowania tych list, 

to członkowie komisji szczególnie mieszkaniowej dobrze wiedzą jak te sprawy poszły 

do przodu. Natomiast tak jak mówi pan przewodniczący Wanjas nie jesteśmy w stanie 

spełnić wszystkich oczekiwań i nie od razu na pewno. Natomiast jesteśmy do 

dyspozycji gdyby było trzeba technicznie jeszcze wesprzeć komisję mieszkaniową w tej 

kwestii.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panie prezydencie i pan radny Wanjas za ad vocem do pani radnej Musiał.”  

Ad vocem radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja chciałem tylko odpowiedzieć pani 

radnej Musiał, że dzisiaj też się na tym. Zastanawialiśmy, dlatego że to pismo 

otrzymaliśmy na komisję dzisiaj i z wiedzy, jaką przekazywali nam, ale mówię tylko z 

wiedzy, jaką mają pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych, ten budynek jest w 

dobrym stanie. Ale tak jak i pani radna Barbara Musiał tak również my zatroszczyliśmy 

się o to i pani kierownik wyśle tam pracownika, który jest w odpowiedzialny za ten 

okręg akurat mieszkaniowy, żeby sprawdził czy faktycznie. Ponieważ troszeczkę dla 

nas było dziwne, że ten budynek, który jest niezłym stanie generalnie, żeby tam była 

wilgoć, jeżeli takowa będzie to podejmiemy jako komisja kroki, żeby skierować to do 

wydziału czy do prezydenta, żeby to zostało naprawione. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko zauważyć, że w wielu mieszkaniach o tej porze 

roku pojawia się wilgoć i przeważnie są tutaj stosowane wtedy pochłaniacze w 
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pomieszczeniach. Niestety nawet w nowych budynkach potrafi się pojawiać wilgoć, 

często po prostu przez zbyt szczelne okna, ale pewnie tutaj może tak nie być. 

Pan przewodniczący Zenon Chojnacki, proszę bardzo.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Szanowni państwo, właściwie to miałem się nawet wycofać z zabrania głosu, 

bo w jakim sensie uzyskałem już odpowiedź, czy w pewnym sensie odpowiedziano na 

moją propozycję, by faktycznie sprawę zbadać na miejscu. Dlatego też tutaj apeluję o 

to żeby faktycznie dwie, trzy osoby, które mają pojęcie czy to jest grzyb czy to jest 

wilgoć, czy to jest okresowe zawilgocenie. Czy może to wynika z tego, że w jednym 

pomieszczeniu się grzeje, w drugim nie - jednym słowem, żeby na to miejsce 

faktycznie udały się osoby, które mają o tym pojęcie i rzeczywiście poinformowały 

przede wszystkim służbę miasta. Nas już w tym momencie w mniejszym stopniu, bo 

my zgłaszamy problem, natomiast służby miejskie muszą tematem się zająć. Tutaj 

myślę, że na korzyść tej pani przemawia fakt, że tego przynajmniej, co informuje 

wynika, że ona nie zalega z żadnym płatnościami. Te 4750 złotych różnie można 

rozpatrywać, na 5 osób to może niewiele, natomiast to też nie są aż chyba takie małe 

pieniądze, żeby ona wywiązywała się tych wszystkich obowiązków, jakie związane są z 

przejęciem mieszkania komunalnego. Ale to oczywiście pozostawiam jakby już do 

oceny samej komisji. Dziękuję uprzejmie.” 

Ad vocem radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Przepraszam, że tak często panie 

przewodniczący, ale chcę już pana przewodniczącego Chojnackiego utwierdzić we 

wszystkim, dlatego pilnie słuchałem jego ostatniej wypowiedzi. Panie przewodniczący 

Chojnacki, jak pan czytał to podanie, bo my dzisiaj to 3 razy żeśmy czytali podanie tej 

pani. To tam nie pisze, że jest nieogrzewany pokój, jest niedogrzany pokój, ponieważ 

również na początku pan przeczytał, że są piece w tym mieszkaniu. A mieszkanie 

składa się z dwóch pokoi i kuchni. I kiedyś tak to robiono, jak by pan sobie 

przypomniał, bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, że kuchnia się grzała raz, 

a piece w środku między jednym pokojem, a drugim był postawiony piec. I taka 

sytuacja jest również tam z tym, że to nie były symetrycznie piece postawione na 

głębokość, bo w jednym pokoju mniej w drugim więcej. Tam ten pokój jest po prostu 

troszkę zimniejszy, ale to nie to, że niegrzany, on jest niedogrzany, to wynika z takiej 

budowy mieszkań w tamtych czasach. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panu Wiesławowi Wanjasowi. Rzeczywiście tak właśnie jest, że są pokoje w 

amfiladzie, czyli przechodzi się z jednego do drugiego, a po środku stoi piec i w 

zależności od tego, w którym pokoju jest więcej tego pieca tam jest cieplej. W takim 

razie wyjaśniliśmy tą sprawę Komisję Rodziny i Spraw Społecznych.” 
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Proszę państwa na koniec chciałbym tutaj przestawić państwu sprawę, która zaistniała 

w ostatnich dniach, ponieważ trójka radnych – ja, pan radny Maciej Ostrowski i pan 

radny Zenon Chojnacki, przewodniczący naszych komisji, ale jako osobni radni nie 

oczekujemy tutaj opinii komisji, nie oczekujemy dyskusji także żeby było jasne. 

Zdecydowaliśmy się zabrać głos w sprawie publikacji na stronie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Jest to pismo do pana prezydenta Korytkowskiego, jutro pan prezydent je 

otrzyma. Pozwolę sobie je przeczytać, tak aby państwo też byli poinformowani, że 

trójka państwa kolegów zajmuje takie zdanie. Przeczytam treść. 

„Szanowny Panie Prezydencie, nawiązując do publikacji, na stronie internetowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, kierowanej przez pana dyrektora Damiana 

Kruczkowskiego w sprawie patronatu pisarki Zofii Urbanowskiej, zgłaszamy oficjalny 

protest w sprawie treści publikacji, która jest nie tylko bulwersująca, ale także 

przeinacza wiele faktów.” 

Teraz przytoczę wypowiedź, która była opublikowana na stronie. Jest to treść ze zrzutu 

ekranowego, ponieważ po publikacji Przeglądu Konińskiego pan dyrektor 

przeredagował treść tego swojego oświadczenia, to na stronie biblioteki zostało 

zmienione. 

„Szanowni Państwo, Czytelniczki i Czytelnicy! Dzięki zainicjowanym przez nas 

działaniom po ponad siedemdziesięciu latach istnienia biblioteki dokonało się to, 

czego dotychczas nie udało się dokonać minionym pokoleniom. 

Od dnia 19 lutego 2021 r. nasza biblioteka już oficjalnie nosić będzie imię Zofii 

Urbanowskiej. Nabrała właśnie mocy urzędowej uchwała Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia br. „którą radni miejscy ustanowili tę pisarkę patronką konińskiej książnicy. 

Pełna nazwa biblioteki brzmieć, zatem będzie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Urbanowskiej w Koninie. 

I choć Zofia Urbanowska nie była może postacią wielce wybitną, to jednak 

niewątpliwie należącą do panteonu ważnych dla Konina postaci. Choć jej patronat nie 

był z Państwem konsultowany, to ufamy, że wszyscy przyjmiemy ją z otwartością, a ta 

niezależna, jak na czasy jej współczesne, kobieta, swoistego rodzaju symbol kobiecej 

emancypacji spod władzy patriarchatu, czego reminiscencje można odnaleźć w jej 

twórczości, godnie będzie patronować Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Bo przecież biblioteka jest kobietą! 

Silną ogromem wiedzy i mądrości, którą zawiera w sobie.” 

Proszę państwa zajęliśmy stanowisko, więc czytam już komentarz. 

„Tematyka patronatu dla MBP była omawiana i dogłębnie wyjaśniana. Nieprawdą jest, 

iż przez 70 lat całym pokoleniom nie udało się nadać MBP imienia, zwyczajnie nie 



10 

śpieszono się z pomysłami i działaniami. W kadencji 2014 – 2018 temat istniał w ta 

zwanych kuluarach. W 2018 r. Akademia Demokracji w Koninie złożyła wniosek o 

nadanie MBP imienia pisarza Józefa Hena. W dniu 13.12.2018 r. Kandydatura nie 

uzyskała pozytywnej opinii Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta Konina, a 

następnie została wycofana. Kandydaturę konińskiego przedsiębiorcy Ernesta Pawła 

Michla – drukarza i księgarza z Konina złożył dyrektor MBP p. Damian Kruczkowski. Po 

jej odrzuceniu przez Radę Miasta Konina w dniu 28.10.2020 r. w stosunku: 9 głosów 

„za” i 14 „przeciw”, na sesji RMK w dniu 27.01.2021 r. przyjęta została zgłoszona przez 

radnego Tomasza Andrzeja Nowaka kandydatura pisarki Zofii Urbanowskiej w 

stosunku: 18 głosów „za”, 4 „przeciw” i 1 głos wstrzymujący się.  

Znajdujące się na stronie MBP w Koninie sformułowanie o treści „…i choć Zofia 

Urbanowska nie była może postacią wielce wybitną…”, ośmiesza i dezawuuje 

nagrodzoną Srebrnym Wawrzynem Literackim pisarkę i jej twórczość, a tym samym 

negatywnie wpływa na wizerunek instytucji, której patronką decyzją władz Konina 

została. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie o radosnym przyjęciu patronki jako 

wyemancypowanej kobiety, dodając przy tym „Bo przecież biblioteka jest kobietą”, 

nieco zastanawia, bo dyrektor biblioteki zażarcie optował za mężczyzną Ernesta Pawła 

Michlem, lokalnym przedsiębiorcy, nijak przystającym do uznanej literatki. 

Źle to świadczy o dyrektorze placówki i stawia pod znakiem zapytania jego poziom 

kultury osobistej i kultury słowa, a także budzi pytanie o ideologizację wypowiedzi. W 

latach poprzednich, kiedy stanowisko dyrektora MBP piastował pan Henryk Janasek, 

biblioteka utrzymywała daleko idącą apolityczność i neutralność ideologiczną, a jej 

strona internetowa nie była wykorzystywana do prezentowania prywatnych opinii, 

manipulacji opinią publiczną lub podważaniem decyzji władz Konina. 

Stwierdzenie „choć jej patronat nie był z Państwem konsultowany…”, nie powinno 

mieć miejsca, ponieważ sprawia wrażenie, podjęcia decyzji wbrew czyjejś woli. 

W sprawie Ernesta Pawła Michla pan Dyrektor przeprowadził własne konsultacje 

i kampanię połączoną ze zbieraniem podpisów, w co angażował także MBP w Koninie. 

Jak się okazało się nie podając w biogramie kandydata wszystkich istotnych faktów i 

kontekstów, o których osoby kandydaturę popierające nie mogły wiedzieć, podobnie 

jak instytucje spoza Konina i poseł Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wiadomym było, że przed podjęciem decyzji, RMK będzie rozpatrywać wniosek 

wnikliwie i dokładnie. Koronnym argumentem do odrzucenia kandydatury był fakt, iż 

Ernest Paweł Michel był lokalnym przedsiębiorcą, a nie twórcą kultury, to znaczy 

pisarzem, poetą itd., a w 1939 r. społeczeństwo Konina ( w tym także córka Ernesta 

Pawła Michla) namaściło Z. Urbanowską na patronkę Biblioteki Miejskiej. Zachodzi 

więc pytanie, czy jako dyrektor placówki pan Kruczkowski musiał tworzyć Komitet 



11 

Poparcia i prowadzić kampanię zamiast zaproponować kandydaturę patrona 

bezpośrednio panu Prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu, w celu dalszego 

procedowanie sprawy? 

Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie z kandydatury Z. Urbanowskiej została złożona 

zgodnie z procedurami, a decyzję podjęła Rada Miasta. Było to głosowanie niezależne i 

ponad podziałami, w którym z nieprzymuszonej woli wzięli udział członkowie 

wszystkich klubów RMK: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, a także 

radni niezrzeszeni, reprezentujący zdecydowaną większość koninian – 18 głosów „za” 

przy 23 radnych w Radzie. W naszej ocenie, wcześniejsza nieprzychylna wobec pisarki 

postawa pana dyrektora oraz ostatnia oficjalna krytyka na stronie MBP, nie przystoi 

osobie piastującej stanowisko jednej z placówek kulturalnych miasta, ponieważ 

podważa autorytet zarówno tej instytucji kultury, jak i Prezydenta Miasta, 

Przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałych radnych. Dopiero po publikacji 

internetowej „Przeglądu Konińskiego” z tekstu na stronie www MBP zniknęła część 

kontrowersyjnych i kompromitujących sformułowań.  

Szanowny Panie Prezydencie, pragniemy również zauważyć, iż po zmianie dyrektora 

placówki, z działającej w niej pracowni Centrum Edukacji Elektronicznej im. Jana 

Zemełki w niejasnych okolicznościach została zakończona praca Jerzego Łojki 

wybitnego historyka i badacza historii Konina i naszego regionu, który z otwartymi 

rękami został przyjęty w innych miastach Wielkopolski. Jest to niepowetowana strata. 

W związku z powyższymi faktami, składamy oficjalny protest, prosimy o wyciągnięcie 

wniosków i podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom 

w przyszłości, włącznie z rozważeniem podjęcia decyzji o zdymisjonowaniu pana 

dyrektora Damiana Kruczkowskiego z pełnionej funkcji.” 

Podpisano – podpisałem się ja, pan przewodniczący Maciej Ostrowski i pan 

przewodniczący Zenon Chojnacki. 

Proszę państwa to jest nasze stanowisko kierowane do pana Prezydenta Miasta 

Konina. Oczywiście otrzyma je tez pan przewodniczący rady miasta. Nie oczekuję 

dyskusji, nie otwieram dyskusji. Wysłuchali państwo, gdyby ktoś chciał się przyłączyć, 

proszę bardzo.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Przewodniczący Komisji Praworządności 

Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała 

J.K. 
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