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Protokół Nr 42/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 40/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu i Zenon Chojnacki – przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, którzy prowadzili komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LVII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 769); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-

2025 (druk nr 770). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Chciałbym się zapytać korzystając z okazji, że jest zastępca 

prezydenta o finansowanie stadionu przy ul. Dmowskiego. Tych zmian, a przy okazji 

też anulowania tego drugiego przetargu. Jeśli można panie prezydencie nakreślić 

sytuację, jak ona teraz wygląda, to poproszę.” 

Odpowiadając zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Tak jak państwo widzicie 

w budżecie, zwiększyliśmy kwotę, którą chcemy przeznaczyć na realizację tej 

inwestycji. Kwota opiewa już na wyższą wartość, na taką, na jaką opiewała wyższa 
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z ofert drugiego przetargu, jednak okazało się, że obie oferty są błędne w rozumieniu 

przepisów prawa o zamówieniach publicznych i prawdopodobnie dzisiaj albo jutro 

przetarg zostanie unieważniony. Najpierw to tak, że wyklucza się poszczególnych 

oferentów, potem się jakby zamyka ten drugi przetarg i będzie konieczność jeśli 

oczywiście firmy się nie odwołają, bo takie mają prawo, każda z firm może się odwołać 

od tej decyzji, ale jeśli się nie odwołają, to jest plan taki, by w piątek ogłosić jeszcze 

w tym tygodniu kolejny, trzeci przetarg i czekać na rozstrzygnięcie. To tyle, więcej nie 

mam na ten temat nic do powiedzenia, bo już było też powiedziane sporo na ten 

temat. Dziękuję.” 

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

„Rzeczywiście, nie ma co zwlekać, bo ceny rosną, galopują i zawsze będzie drożej, 

przynajmniej w najbliższym czasie i musimy się do tego przyzwyczaić.” 

Radni nie mieli innych pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Konina na rok 2022 (druk nr 760). 

Projekty uchwał omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Anna 

KASZKOWIAK-SYPNIEWSKA. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Miasta Konina na rok 2022. 

Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 713 Rady 

Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 roku dotyczącej zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” (druk nr 758). 

Zastępca prezydenta Witold Nowak poinformował, że projekt uchwały – druk nr 758 

zostanie wycofany z porządku obrad LVII sesji RMK. 
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Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci 

i Młodzieży MBP w Koninie, utworzenia Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP 

oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej 

w Koninie (druk nr 759). 

Projekty uchwał omówiła z-ca kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych Elżbieta WOŹNIAK 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci i 

Młodzieży MBP w Koninie, utworzenia Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP oraz 

nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

zadania publicznego pn. ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - ,,Żeby 

jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym 

społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” (druk nr 763). 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Aktywizację zawodową prowadzą różne instytucje, chociażby Powiatowy Urząd 

Pracy. Czym się różni ten program, jaka jest specyfika tego programu i podstawowe 

założenia. 

Projekt uchwał omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „My bardziej zajmujemy się aktywizacją społeczną, 

zawodową typowo tak jak pan przewodniczący powiedział Powiatowy Urząd Pracy. 

Jeżeli projekt uchwały, ogłoszony on został przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

w ramach programu od wykluczenia do aktywizacji, program pomocy społecznej 

osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022. Przystąpiliśmy do 

tego projektu i będzie on realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia tego roku. Wartość 

projektu będzie kształtowała się w wysokości 102.650.00 zł, gdzie wartość 

dofinansowania 81.650 tys. zł, natomiast 21 tys. zł to środki własne. Celem projektu 

będzie rozwijanie umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak 

najpełniejszej samodzielności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i 

zawodowym, 15 osób pozostających bez zatrudnienia korzystających z pomocy MOPR. 

W ramach tego projektu będą zawarte również porozumienia i umowy partnerskie, 

w ramach których zaplanowana została wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej 

o profilu gastronomicznym, w której beneficjenci będą mieli możliwość pozyskania 
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dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Zaplanowane są 

działania promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego, integracja 

społeczna, planowane jest wyjście do kina czy skorzystanie z oferty MOSiR. Będą 

prowadzone różne treningi i warsztaty, między innymi będą indywidualne rozmowy 

z doradcą zawodowym, trening integracji, trening motywujący do podjęcia 

zatrudnienia czy warsztaty zwiększające świadomość zagrożeń związanych 

z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz wprowadzenie w tematykę uzależnień 

behawioralnych. Efekty jakie będziemy chcieli osiągnąć poprzez uczestnictwo osób 

w tym projekcie, to przede wszystkim przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój 

umiejętności pracy w zespole, zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, rozwój 

umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie większej 

wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, wzrost świadomości zagrożeń 

wynikających z używania i nadużywania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, 

wzrost pewności siebie, poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości, 

poznanie zasad działania spółdzielni socjalnej, ukończenie szkolenia 

informatycznego.” 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Jak będzie wyglądała rekrutacja do 

projektu?” 

Odpowiadając dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Są to osoby, które 

korzystają ze świadczeń MOPR, w związku z tym pracownicy socjalni w swoich 

zasobach posiadają już takie osoby, które warto jest aktywizować i jest szansa na to, 

żeby pokazać osobom, że można zmienić swoją postawę, można zmienić swoje życie.” 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji zadania publicznego pn. ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - 

,,Żeby jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie 

i zawodowo na lata 2020-2022. 

Pkt 13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie za 2021 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie 

realizowanych zadań na 2022 rok. 

Sprawozdanie omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Mam pewien problem metodologiczny z tym dokumentem, bo są tutaj dwa 
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pojęcia, z jednej strony mamy do czynienia ze sprawozdaniem za rok 2021 i ten termin 

marzec, kwiecień jest jak najbardziej słusznym, bo podsumowujemy to, co już za nami, 

natomiast czy nie za późno formułujemy jakby potrzeb związanych z realizacją zadań, 

bo mnie się wydaje, tak skromnie bym powiedział, wnioskuję, żeby o tych potrzebach 

mówić już co najmniej wrzesień, październik, wtedy, kiedy jest formułowany budżet 

i zgłaszamy, ale to są moje wątpliwości bym powiedział, wynikające z logicznego 

podejścia do tego dokumentu. Ja wiem, że ten dokument od wielu lat jest 

formułowany tak i pani mnie uspokoiła, bo mówiła, że bardzo często te potrzeby są 

niejako zmieniane czy nowelizowane, ewoluują w trakcie roku budżetowego i wtedy 

wprowadzany te zmiany. To taka moja wątpliwość, wiem, że ten dokument w takiej 

formie żeśmy przyjmowali od wielu lat, ale tak pytam, czy tych potrzeb nie 

sformułować znacznie wcześniej. Ja wiem, że te potrzeby są formułowane w 

odrębnych kalkulacjach finansowych jeśli chodzi o działalność MOPR, ale ktoś może 

zapytać, dlaczego dzisiaj w kwietniu, pod koniec kwietnia mówimy o potrzebach, 

przecież to już trochę późno. Pytam tak prosto, jeśli może się pani dyrektor do tego 

odnieść, to będę wdzięczny.” 

Odpowiadając dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Zadania własne 

i zadania własne powiatu, to każda jednostka organizacyjna, do końca września 

jesteśmy zobowiązani do złożenia budżetu na następny rok jeżeli chodzi o potrzeby 

i one są składane i można powiedzieć, że z tej analizy potrzeb jak pan przewodniczący 

zwrócił uwagę, to jedyny niedobór, który występuje po stronie środków gminy, to są 

domy pomocy społecznej, ale domy pomocy społecznej do końca marca każdego roku 

ogłaszają właśnie ten średni miesięczny koszt. My nie jesteśmy w stanie ani we 

wrześniu, październiku czy grudniu wiedzieć, o ile wzrosną te koszty, bo dopiero ten 

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

algorytmem się wylicza po zakończonym roku budżetowym i domy pomocy społecznej 

są do tego zobowiązane. Najczęściej jeżeli chodzi o uchwały właśnie związane z tym 

tematem, one są ogłaszane w Dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

w miesiącu lutym lub marcu i obowiązują od marca czy od kwietnia, w związku z tym 

nawet trudno by było oszacować, bo pewnie w grudniu byśmy nie mieli potrzeb i 

wyszedłby nam wynik zerowy. Większość zadań jest finansowanych z budżetu 

centralnego czyli tutaj dostajemy dotację. Dotacja przychodzi w miesiącu listopadzie, 

dowiadujemy się jakie dostajemy środki na następny rok czyli na 2022. Bardzo często 

jest tak, że to różnie bywa, każdy rok jest inny, że środków na dane zadanie wystarczy 

do miesiąca października, część jest zabezpieczonych do miesiąca listopada ale 

musimy pamiętać, że te wszystkie zadania, które realizujemy, na które robimy 

zapotrzebowanie, wynikają z wniosków, czyli my tak naprawdę, niektóre świadczenia 

wynikają typowo z wyliczenia dochodu rodziny i kryterium dochodowego. Nikt nie jest 
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w stanie przewidzieć, ile w danym miesiącu dana rodzina osiągnie dochód, czy skład 

rodziny będzie taki jak w poprzednim roku, czy dana rodzina będzie nadal korzystała, 

czy będzie inna rodzina korzystała. To cały czas monitorujemy, to cały czas jesteśmy 

w kontakcie zarówno z Urzędem Miejskim jeśli chodzi o zadania nasze własne 

i powiatowe jeśli chodzi o zadania zlecone jesteśmy w stałym kontakcie 

z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja rozumiem zarówno to pytanie pana 

przewodniczącego, bo byłem również przewodniczącym komisji i ono jest w pewnym 

momencie, w pewnym zakresie zasadne. Ja mam tylko taką prośbę, nie wiem czy tutaj 

pani dyrektor to uwzględni czy nie, żeby dopisać jedno słowo, że rozpatrzenie 

sprawozdania z działalności MOPR w Koninie za 2021 rok oraz informacja o niektórych 

potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2022 rok, ponieważ tak jak wiemy, 

wszystkie wydziały urzędu mają obowiązek do końca września zgłaszać swoje 

potrzeby, ale również wynikają takie potrzeby, o których pani mówiła, o domu pomocy 

społecznej, które nie mieszczą się w tych ramach jak teraz wojna od lutego w Ukrainie, 

więc myślę, że taka informacja o niektórych potrzebach w zakresie realizowanych 

zadań na 2022 rok.” 

Odpowiadając dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Ja tylko chcę się 

odnieść, że tak naprawdę literalnie to art. 110 ustawy o pomocy społecznej i art. 112 

konkretyzuje właśnie zapis corocznego składania sprawozdania z działalności ośrodka 

oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na kolejny rok.” 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2021 rok oraz informacja o potrzebach 

w zakresie realizowanych zadań na 2022 rok. 

Pkt 14. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie Małgorzata RYCHLIŃSKA. 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Z uwagą wysłuchałem tego, co pani 

dyrektor powiedziała, bo to są rzeczy bardzo ważne i tak faktycznie jako 

przewodniczący komisji mieszkaniowej przy prezydencie miasta Konina nie mogę 

zgodzić się z danymi, które pani podała, bo nie wiem skąd one się wzięły, bo ja chcę 

wszystkich państwa poinformować, że na koniec grudnia 2021 roku mieliśmy 

wszystkich wniosków ubiegających się o mieszkania 215 osób, w tym 154 mieszkania 



7 

socjalne i chyba 60 kilka o mieszkania komunalne, dlatego ta liczba 317 mnie 

zatrwożyła, skąd ta liczba,.” 

Odpowiadając dyrektor MOPR Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: 

„Najprawdopodobniej chodzi o to że łącznie dostaliśmy informację, że liczba 

oczekujących opiewa na liczbę 312 osób, natomiast z listy osób uprawnionych 185 

i z listy wyroków sądowych 127 i pewnie to 127, możliwe, że nie jest na tych listach 

osób oczekujących.” 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała ccenę zasobów pomocy społecznej. 

Pkt 15. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

Sprawozdanie omówił kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „ 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2021 rok. 

SPRAWY BIEŻĄCE 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „W dniu dzisiejszym w południe zapoznałem się z pismem, które 

wystosował do naszej komisji jeden z członków radny Krystian Majewski i państwo już 

tę sprawę znają, kto otworzył maila, to już się pewnie z tym zapoznał. Sprawa jest 

znana, ponieważ przeszła przez media w dniu 1 kwietnia, może ktoś myślał, że to 

prima aprilis, ale to nie było, bo teraz mamy pismo na naszą komisję. Ustaliłem, że nie 

będziemy czytać całości, bo jest dosyć długie, chciałbym tylko w skrócie przeczytać 

pewne fragmenty, które dotyczą działalności naszej komisji. Pan radny Krystian 

Majewski skreślił słowa; cytuję: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że Ignacy 

Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef 

Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski będą patronami 2022 roku. 
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Parlamentarzyści zdecydowali o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz 

romantyzmu, ponieważ każda z tych osób oraz romantyzm miały niepodważalny 

wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. 

Jest dla mnie oczywiste, że jako samorząd powinniśmy brać pod uwagę 

postanowienia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podczas kształtowania polityki 

kulturalnej w naszym mieście. Niech każdy z Państwa odpowie sobie na pytanie, czy 

słyszał o wydarzeniach w naszym mieście upamiętniających Ignacego Łukasiewicza, 

Józefa Mackiewicza czy Józefa Wybickiego?” 

Ze swojej strony pan radny oczekuje, że te postacie pojawiłyby się w sferze publicznej 

czy kulturalnej naszego miasta. Uważa, że to jest jedno z głównych zadań biblioteki, 

cytuję: „Prawidłowo zarządzana biblioteka pozwala czytelnikom zapoznać się 

z szerokim wachlarzem poglądów, idei i nurtów myślowych oraz jest strażnikiem 

wolności myśli i wolności słowa.” 

Pan radny oczekuje tutaj, aby był szeroki wachlarz gości zapraszanych do biblioteki, 

przynajmniej szerszy według niego i opisuje tutaj działalność poprzedniego dyrektora, 

to jak on działał, dokonuje pewnego porównania. 

Proszę państwa chciałbym, żeby do tych zarzutów odniósł się pan dyrektor biblioteki. 

Pana dyrektora nie ma dzisiaj, wydawało mi się, że będzie ale zapewne dowiedział się 

o tym wszystkim też tak jak państwo radni w ostatniej chwili, więc jeśli można 

chciałbym tutaj na komisji poprosić, aby pan dyrektor Damian Kruczkowski również 

odniósł się na piśmie i żebyśmy odpowiedź na to pismo dostali na piśmie i nie wiem, 

czy wywiąże się z tego jakaś dyskusja. Uważam, że pod nieobecność pana dyrektora 

nie będziemy tutaj podejmować jakiś ocen, ale gdyby ktoś z państwa radnych chciał 

zabrać głos to proszę. 

Powiem tylko, że mamy bardzo dobry czas, jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć, to 

bardzo proszę.” 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Jedna sprawa zasadnicza, pan 

dyrektor Damian Kruczkowski nie miał możliwości zapoznania się z tym listem, 

ponieważ z tego co wiem, a jestem z nim w kontakcie, jest od wczoraj na urlopie i do 

końca tygodnia na tym urlopie przebywa, więc trudno byłoby mu odnieść się do 

czegoś, czego nie widział. Ten list mogę skomentować tylko jednym zdaniem, może 

pan Krystian Majewski poszedłby do biblioteki, zobaczył, co się w niej dzieje, zobaczył 

wystawy, jakie się w niej odbywają, zapytał dyrektora o plany na cały ten rok, zapoznał 

się z wydarzeniami, które już miały związek, które odbyły się już w tym roku i miały 

związek z obchodami roku Marii Konopnickiej, chociażby ten projekt, który jest w tym 

czasie realizowany i on jest rozłożony w czasie i potrwa jeszcze trochę. Żeby pisać 
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takie zarzuty, trzeba mieć troszeczkę wiedzy, co się w bibliotece dzieje, a nie wiem, jak 

trzeba mieć złą wolę, żeby nie zajrzeć chociaż na facebook biblioteki z którego bardzo 

łatwo można się dowiedzieć jakie akcje, jakie wydarzenia, jakie wystawy w bibliotece 

trwają i które z nich związane są z upamiętnianiem osób, które Sejm RP w każdym 

roku wskazuje, jako te, które są patronami danego roku. Dlatego brnięcie dalej w tę 

narrację rozpoczętą 1 kwietnia wydaje mi się wręcz kuriozalne i tak naprawdę to jest 

wszystko, co mam do powiedzenia, oprócz może jeszcze jednego, żeby organizować 

interesujące wydarzenia w miejskiej bibliotece publicznej nie trzeba dużo zachodu, 

wystarczy jedna lub dwie rozmowy z pracownikami, z panem dyrektorem czy 

poprzednim czy obecnym, bo i z jednym i drugim współpracowałam. Jeden i drugi byli 

równie otwarci na różne działania biblioteczne, na współpracę na różnych polach, na 

wspólne projekty i te projekty z dużym sukcesem wspólnie realizujemy. Myślę, że pan 

Krystian Majewski, który z tego, co mi wiadomo, również u pana dyrektora w ubiegłym 

roku był, bo wiem to od pana dyrektora w sprawie jednej publikacji, która miałaby się 

w bibliotece ukazać, nie spotkał się z murem niechęci, wręcz przeciwnie z tym, że pan 

dyrektor był skłonny do współpracy, pozostawał tylko jeden problem, zorganizowanie 

finansowania tego przedsięwzięcia.  

Ja kiedy próbuję zorganizować coś w bibliotece staram się również zorganizować 

finansowanie na to, bo znam budżet biblioteki, wiem, jak wygląda i mam nadzieję, 

że pan Krystian Majewski wie również, jak wygląda budżet biblioteki i jaka część tego 

budżetu poświęcona jest na wynagrodzenia i wszystkie inne sprawy związane 

z pracownikami, z utrzymaniem budynku, z energią elektryczną, a ile z tego zostaje na 

zakup bibliotecznych nowości czy organizowanie, więc wszystko jak zawsze rozbija się 

o pieniądze i rozbija się zwyczajnie o chęć współpracy, chęć współdziałania na którą 

z tego co od lat doświadczam, pracownicy i dyrektorzy kolejni biblioteki są 

otwarci,  dlatego jeszcze raz powiem, ten list, który przeczytałam, wydaje mi się tak 

kuriozalny, że dawno czegoś takiego nie czytałam i naprawdę bardzo państwa proszę 

o rozwagę nad tym, zanim przyklaśniecie panu radnemu Majewskiemu, jak że tak 

powiem zdemaskował pana dyrektora w jego niewłaściwych działaniach na rzecz 

upamiętniania kultury polskiej, polskich postaci historycznych czy też naszych 

regionalnych pisarzy, poetów czy też innych twórców.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „A propos nowości, to mogę się tylko pochwalić, bo tutaj padło 

nazwisko pana Mackiewicza, ja sobie niedawno kupiłem taką książkę: Polska i sąsiedzi 

Olgierda Grota. Bardzo ciekawa i o dziwi jest tutaj właśnie o Józefie Mackiewiczu, 

jeszcze jej nie przeczytałem, kupiłem ja dosłownie przedwczoraj.” 
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Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Widzę, że bogoojczyźniane ciąg dalszy 

i ja tu panie radny Krystianie Majewski wypisałam sobie, co się dzieje w tej chwili 

w bibliotece, więc powiem panu tak, że od około dwóch tygodni wisi wystawa 

o Mackiewiczu w bibliotece, są jego książki, o nim książki, wycinki prasowe, można 

zapoznać się, poznać twórczość Mackiewicza i jego osobę. Na początku marca była 

wystawa poświęcona kobietom, ustanowionym przez Sejm patronkami tego roku. Jest 

w trakcie również realizacji projekt pt. Co słonko widziało, poświęcony Marii 

Konopnickiej, w szczególności jej twórczości dla dzieci. Zaplanowane są wystawy 

poświęcone Łukasiewiczowi, Wybickiemu, tak że ogólnie pojętemu romantyzmowi 

polskiemu. Trwają rozmowy i one są już na ukończeniu z Muzeum ks. Józefa 

Jarzębowskiego w Licheniu. Te rozmowy związane są z romantyzmem polskim. Teraz 

ustalany jest tylko termin i eksponaty, które się ukażą na tej wystawie, dzięki 

prywatnym kontaktom dyrektora biblioteki i tak jak powiedziała radna Monika 

Kosińska, to wszystko można sobie znaleźć na facebook, zwrócić się do biblioteki, 

zajrzeć na stronę. Ja mam takie wrażenie, że już pan Krystian Majewski rozpoczął 

swoją kampanię wyborczą,. Chciałabym panie radny Krystianie Majewski zobaczył, jak 

ważną postacią tutaj jest dyrektor i ile robi dla współistnienia. My jesteśmy bardzo 

rożni, a pan cały czas próbuje forsować własne nuty.  

Zadaniem biblioteki jest zachęcanie nas do czytelnictwa, również brak czytania to jest 

bardzo duży odsetek ludzi, którzy są dotknięci analfabetyzmem funkcjonalnym. 

Polega ten analfabetyzm funkcjonalny na tym, że nie rozumie się i nie szuka się tego, 

co można by było wiedzieć, ale i zachęcam do tego, żebyśmy naprawdę otworzyli oczy 

szerzej na to co robi dyrektor biblioteki.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Zaczynam żałować, że nie ma pana dyrektora, bo ma takie dwie 

obrończynie, nie wiem, czy na urlopie by nie znalazł pół godziny, żeby się z nami 

połączyć, ale dobrze, że na komisji się takie rozmowy odbywają, od tego są komisje.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Chciałem tylko państwa zachęcić do 

tego, żeby przeczytać ten list. Mam nadzieję, że w dosyć zwięzły sposób przedstawiłem 

swoje stanowisko i swoje argumenty. Oczywiście nie wymagam tego, żeby radne 

Kosińska i Musiał zgadzały się z moją wizją, ponieważ w demokratycznym państwie 

i demokratycznym samorządzie mamy prawo do różnych opinii. Ten list przedstawia 

pewną moją opinię i moją wizję działania, jakie powinna podejmować biblioteka 

i wykorzystuję narzędzia, które uważam za stosowne, aby w Koninie kultura była 

kształtowana w sposób, który wydaje mi się ważny z punktu widzenia polskiej racji 

stanu, wychowania młodzieży i polskiej kultury jako takiej. Dyskredytowanie takich 

form działania i dyskusji jest tak naprawdę dyskredytowaniem demokratycznej debaty 
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i jeżeli po naszej konferencji prasowej 1 kwietnia i zwrócenia uwagi na postać Józefa 

Mackiewicza powstała wystawa w bibliotece, to mogę tylko złożyć gratulacje 

pozostałym członkom PiS, którzy pracowali nad listem dotyczącym Mackiewicza. 

Ja zachęcam państwa radnych, aby ten list przeczytać, żeby wyrazić swoje opinie, bo 

komisja kultury jest taką przestrzenią agory, na której my właśnie winniśmy 

dyskutować na temat tego, jak kultura w naszym mieście powinna wyglądać, a jeżeli 

chodzi o te wszystkie argumenty personalne, skierowane do mnie czy prowadzę 

kampanię, nie prowadzę kampanii, realizuję mandat radnego w sposób, który 

uważam za stosowny szanowna pani radna. Pani realizuje mandat radnej w sposób, 

który pani uważa za sensowny, a ja za taki, który uważam za właściwy i realizuję 

postulaty, o które między innymi proszą mnie mieszkańcy Konina. To nie są rzeczy, 

które ja wysysam z palca. Dziękuję za wszystkie głosy. Myślę, że w liście, który 

napisałem, są poruszone różne przestrzenie działania biblioteki, nie tylko te związane 

z Józefem Mackiewiczem.”  

Ad vocem głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Panie radny Majewski 

cytując pana list będziemy głośno domagać się promowania życia i twórczości takich 

postaci jak czyli państwo głośno i wyraźnie domagacie się tego, co się już dzieje, 

dlatego tak naprawdę ten list jest troszeczkę takim politycznym biciem piany, bo 

domagacie się czegoś co sjest, co istnieje, co jest planowane i realizowane, tak jakby 

tego nie było. przekreślacie całkowicie działania biblioteki. I tak, będę obrończynią 

działań MBP w Koninie, ponieważ ta biblioteka organizuje, realizuje, planuje bardzo 

dużo wydarzeń, które kultywują ale również działają na rzecz naszej wspólnoty 

lokalnej, tego jak nie wiem czy pan zauważył, jak się buduje wspólnota lokalna wokół 

biblioteki i to jest rzecz, która jest godna tego, żeby wydawać jej najwyższą ocenę 

i pokazywać jako wzór współdziałania i budowania wspólnoty lokalnej. 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Miałem w ogóle nie zabierać głosu, ale ta 

dyskusja, która się wytworzyła spowodowała, że chcę powiedzieć parę słów na ten 

temat, a więc po pierwsze, jak potrzeba w sprawach, które są słuszne, popieram pana 

radnego Majewskiego i innych radnych, którzy zabierają głos, ale nie mogę zgodzić się 

z tym panie radny Majewski, że pan nas poucza, czy wiemy, kto to jest Łukasiewicz, czy 

wiemy, kto to jest Józef Wybicki. Każda uroczystość państwowa, która się odbywa 

obojętnie gdzie, rozpoczyna się i kończy się zgraniem Mazurka Dąbrowskiego, którego 

autorem jest Józef Wybicki. W Gosławicach w muzeum mamy największą, obok tam 

gdzie mieszkał pan Łukasiewicz kolekcję lamp naftowych i innych, czyli to, co się wiąże 

z Łukasiewiczem. Następnie sprawy takie, że od 2006 roku mam przyjemność, tak 

mówię to z całą stanowczością, mam przyjemność bycia zapraszanym do biblioteki 

zarówno za czasów dyrektora Janaska, jak i za czasów dyrektora Kruczkowskiego. 

Nie problemem jest brak organizacji i chęci organizacji przez panów dyrektorów. 
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Natomiast z żalem muszę stwierdzić jedno, brak jest zainteresowania osób, które 

w tych spotkaniach uczestniczą. Naprawdę wierzcie mi państwo, że nieraz wstydziłem 

się, że z bardzo znanymi osobami, gdy było organizowane spotkanie, przenosił 

dyrektor z większej sali na mniejszą, żeby zmniejszyć to odczucie, że jest tak mało 

osób. Ani mi za tym, ani za tym, żeby bronić dyrektora Janaska czy Kruczkowskiego. 

Ja uważam, że obydwaj wywiązywali i wywiązują się nadal znakomicie. To nie jest tak 

łatwo być dyrektorem w obecnej chwili. Miałem okazję być z dyrektorem 

Kruczkowskim, gdy przekazywał książki w Czerniowach. Nie widzieliście państwo, jakie 

były łzy z okazji, gdy wynosiliśmy tych trzydzieści parę kartonów książek, które się 

odbywały i to była naprawdę w głównej mierze tylko idea stworzona przez dyrektora 

Kruczkowskiego, dlatego proszę, zanim cokolwiek powiemy, zastanówmy się nad tym, 

co robimy.” 

Ad vocem głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja tylko krótkie ad vocem, 

szanowny panie radny intencją mojej wypowiedzi i tego listu nie było pouczenie 

kogokolwiek z radnych. Ja szanuję państwa wiedzę i doświadczenie samorządowe 

i dokładnie wiem, że doskonale znają państwo swoją kulturę, a z tego listu, który 

napisałem, mam nadzieję, że dosyć jednoznacznie wynika, że mówię w nim między 

innymi o potrzebie wychowania w duchu patriotycznym i pielęgnacji polskiej 

tożsamości narodowej. Chodziło mi tutaj przede wszystkim o polską młodzież, 

kontekst wojny na Ukrainie, jak ważny jest patriotyzm we współczesnych czasach, 

że ta idea nadal powinna być żywa w społeczeństwie, tak że nie chciałem pouczać 

nikogo z państwa. Wiem, że doskonale znają państwo swoją kulturę ale mamy też 

zobowiązania wobec młodzieży i każdy z nas oczywiście powinien też zgłębiać widzę 

o polskiej historii, o polskiej kulturze. Ja też nie mam takiego poczucia, że wiem 

wszystko na temat życiorysu np. Józefa Wybickiego. Jeszcze dużo muszę się nauczyć.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „My tak ładnie tymi słowami wychowywać, 

uczyć, robię wiele imprez dla młodzieży, gdzie wciąga się flagę na maszt, gdzie jest 

hymn narodowy, tylko państwa radnych nie widać, i tak samo w tej bibliotece, ludzie 

by chcieli, ale nie mają czasu przyjść, wielka impreza z telewizją, prezydenci byli tylko, 

nikt z państwa z komisji nie miał czasu i to tak w życiu zawsze bywa, a szpilkę zawsze 

łatwo włożyć.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Ja tutaj sam z siebie muszę się przyznać, że jako przewodniczący 

komisji byłem zaproszony do pana radnego Piguły i znowu się nie pojawiłem ale 

w przyszłym roku muszę to nadrobić i myślę, że jako komisja powinniśmy w końcu 

zacząć te imprezy odwiedzać na ile możemy. Powiem tylko od siebie, że w ubiegły 

piątek z kolei uczestniczyłem w Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w takim 



13 

wykładzie: Prawosławna społeczność Konina i okolic oraz jej cerkiew. Jak państwu 

powiem, że było 15 osób to bym skłamał, bo było pewnie z 13 i takie jest uczestnictwo 

w Koninie w tego typu spotkaniach i ja nikogo nie ganię, bo akurat mogłem to 

poszedłem, jeszcze miałem blisko ale rzeczywiście nasze miasto, rzeczywiście ludzie 

nie są przyzwyczajeni albo sa słabo też informowani o takich imprezach, ale my radni 

wydaje mi się, że też powinniśmy się zdopingować rzeczywiście na ile możemy. Chcę 

tylko na zakończenie, tą dyskusję już zamykam, a ze swojej strony mogę powiedzieć, 

że pan radny Krystian Majewski wyartykułował ten list, ale przypomnę, że wcześniej 

był inny list i ten list był napisany i sygnowany przeze mnie jako przewodniczącego 

komisji, przez przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenona 

Chojnackiego i przez przewodniczącego Komisji Praworządności Macieja Ostrowskiego 

i on dotyczył sprawy Zofii Urbanowskiej i użycia strony internetowej biblioteki do 

wpisu deprecjonującego postać Zofii Urbanowskiej i jej twórczość i tam był też protest 

w tej sprawie. To jest druga taka sytuacja. Tu nie chodzi o to, żeby pana dyrektora 

ścigać czy go deprecjonować i wytykać jego błędy, bo nikt nie jest idealny, ale jeśli to 

ma w jakiś sposób dopingować, to bardzo dobrze, bo wtedy też po tej akcji 

zintensyfikowały się działania dotyczące wiedzy o Zofii Urbanowskiej, a tutaj nie 

jestem w stanie ocenić czy to było zaplanowane z tym Józefem Mackiewiczem lub inne 

działania czy to dopiero po tym działaniu radnych Klubu PiS 1 kwietnia. W każdym 

razie uważam, że to jest dobrze, że radni i w ogóle nasza komisja interesuje się tą 

najważniejszą placówką kultury. Należy tutaj docenić zaangażowanie pana dyrektora 

w pomoc dla Ukrainy, chociaż być może mógłby tego nie robić między regałami, a na 

zapleczu biblioteki. Każdy, kto coś robi podlega jakieś tam ocenie, ja również więc ja 

zamykam tę dyskusje, bo już się zrobiło późno, myślałem ze się zmieścimy 

w 15 minutach, a mówimy 25 minut. Dziękuję bardzo ze swojej strony i przekazuję 

stanowisko dowodzenia panu przewodniczącemu Zenonowi Chojnackiemu 

przewodniczącemu Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Jeżeli te sprawy będą nas 

interesować na następnej komisji, a przypominam, że prosiłem, aby pan dyrektor 

Kruczkowski odniósł się na piśmie do tego pisma radnego Majewskiego, to wtedy 

będziemy jeszcze dyskutować. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Zostały wyświetlone dwa nazwiska, chciałem tym radnym udzielić głosu mimo 

wszystko, bo po to się zbieramy. Za chwilę przejdziemy do punktów, które leżą 

w kompetencji Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, ale w tym momencie udzielam 

głosu radnemu Wiesławowi Wanjasowi.” 

Ad vocem glos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Dziękuję, zaraz widać, 

że pańska kultura samorządowa jest wysoka i dziękuję za to. Nie wolno mówić, 
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że zamykam dyskusję na ten temat i jeszcze 3 minuty na ten temat mówić swoje 

zdanie. Tak się nie postępuje, bo się w ten sposób wykorzystuje, że ma się możliwość 

dostępu do mikrofonu. Dziękuję przewodniczącemu Chojnackiemu, że udzielił mi 

głosu, ponieważ zgłosiłem się zaraz po wypowiedzi przewodniczącego Nowaka, 

że kończy dyskusję, gdzie jeszcze dwie minuty rozmawia. Albo rozmawiamy i jak mówi 

pan sam przewodniczący Nowak komisja jest po to, gdzie zabiera nieraz głos 10 albo 

11 razy nad tym, żeby dyskutować albo zamyka się usta. Nie można tego robić, że to, 

co zgłosi radny Majewski jest mniej ważne od tego co zgłoszą przewodniczący albo 

odwrotnie. Jeżeli są głosy zgłoszone do dyskusji. Albo zamykamy dyskusję, jak to mówi 

nieraz przewodniczący rady, bo wszyscy już wykorzystali swoje ad vocem, a używa się 

tego raz i już nie rozmawiamy na ten temat, a nie to, co zrobił przewodniczący radny 

Nowak, że kończymy dyskusję na ten temat i znowu głosi swoją tyradę. Dziękuję 

przewodniczącemu Chojnackiemu za to, co zrobił.” 

Ad vocem głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz 

Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie radny Wanjas chciałem panu tylko coś powiedzieć, 

że panu się chyba cos pomyliło, ja byłem prowadzącym obrady komisji, wysłuchałem 

i rozmawialiśmy naprawdę długo. Wydaje mi się, że każdy powiedział co chciał 

powiedzieć, więc ja zabrałem głos podsumowujący, więc nie uważam, żeby pan miał 

tutaj taką możliwość oceny, znaczy może mieć prywatną, ale kto prowadzi obrady ten 

prowadzi. Chcę panu przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, kiedy byłem zwykłym 

radnym tej komisji, miałem regularnie zabierany głos albo skracany czas, więc 

w pewnym momencie taką dyskusję zakończyć, poza tym takie dyskusje też są 

kończone na sesji i niech pan się nie dziwi, że w pewnym momencie taka dyskusja 

będzie zakończona. Rozmawialiśmy na ten temat 25 minut, każdy powiedział, 

dowiedzieliśmy się wszystkiego, co mieliśmy się dowiedzieć i to dlatego, a pan również 

słynie z tego, że pan lubi dopowiedzieć swoje, zawsze się ze swoim głosem odnajdzie 

w każdej dyskusji, więc proszę nie mieć do mnie pretensji, kiedy się zachowałem 

podobnie, jak często pan się zachowuje i w ten sposób się szanujmy, a to 

przewodniczący decyzję podobnie na komisji jak przewodniczący decyduje na radzie, 

że odbiera głos danemu radnemu i tak właśnie jest, więc dyskusja się odbyła, nie 

przerwałem komuś. Tak wielokrotnie bywa. Jeżeli pan się czuje pokrzywdzony, może 

pan mówić dalej i dowiedzenia.” 

Ad vocem głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Oczywiście, że nie mam 

zamiaru dyskutować z panem przewodniczącym Nowakiem, bo nigdy nie jestem 

w stanie z nim wygrać z jego krasomowczością. Chcę tylko powiedzieć, że mówienie, 

że przekazałem na ten temat 15 minut, a rozmawialiśmy 25 minut, to jest i tak już 

wykorzystanie, to jest dla mnie paranoja. Jak może przewodniczący komisji 

powiedzieć, że przeznaczy tylko 15 minut na rozmowę o tych tematach, a rozmawiamy 
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25 minut i on kończy. Dziękuję niech pan przewodniczący odczyta sobie u pań z biura 

rady, bo one bardzo dokładnie rejestrują, co pan powiedział i dopiero później mówi 

o tym, co ja robię czy nie robię. Ja jakby pan siebie przejrzał, to ja rzadko zabieram 

głos, a jak już zabieram, to jest to głos, który porusza takie sprawy jak ta dzisiaj.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Rzadko mówię, ale dzisiaj chciałbym to 

dokończyć, bo to przekracza ludzkie pojęcie. Proszę państwa była piękna impreza 

i powiedziałem przykro, bo byli prezydenci, panowie posłowie Tomasz Nowak, Leszek 

Galemba, a my jakoś nie znaleźliśmy czasu, a tam nasze pociechy rozsławiały nasze 

miasto. Zapraszam państwa w czerwcu, będą najmłodsi, mistrzostwa Polski 

młodzików z hymnem, z flagą, a tydzień później masters, również tydzień później dla 

niepełnosprawnych, będą zaproszone dzieci ze szkół z pewnymi schorzeniami, żeby 

też mogły to zobaczyć. Zapraszam państwa i wtedy można kogoś oceniać, jak się jest, 

a jak się tylko czasami tylko gdzieś przeczyta albo nie przeczyta tak że w czerwcu 

proszę sobie zarezerwować czas, jeśli macie państwo ochotę, to zapraszamy.” 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Protokołowała: 

M. Kamińska 


