
BR.0012.7.1.2022 

Protokół Nr 8 

z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina 

w dniu 19 września 2022 roku 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie 

Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych członków Komisji Statutowej (nieobecny był 

radny Krystian Majewski), przewodniczący Komisji Finansów Marek Cieślak, 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak, prezes 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddział w Koninie Andrzej Łącki. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

Zaopiniowanie wniosku Prezesa PTTK Oddział w Koninie o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla miasta Konina” dla Koła Zakładowego PTTK przy Hucie 

Aluminium Konin.   

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Steinke.  

Powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke poinformował, że do Komisji Statutowej 

wpłynął wniosek o zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta 

Konina” dla Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium Konin.  

Powiedział: „Rzeczywiście działalność Koła przy Hucie Aluminium Konin jest 

imponująca, widać dużą aktywność i co ważne pan Andrzej Łącki, który przybył na 

nasze posiedzenie, za co dziękuję, szczegółowo wymienia osoby szczególnie zasłużone 

i myślę, że to będzie okazja do dyskusji jak do tego wniosku należy podejść.  

Tą kompetencję przed wielu laty rada sobie nadała, wiemy również o tym, że zbyt 

często z niej nie korzystamy. Uznaliśmy, że oczywiście chcemy, żeby to było coś 

specjalnego i będziemy się starali wyróżnić.  

Niewątpliwie o takim wyróżnieniu dla działaczy PTTK trzeba pomyśleć. Oczywiście 

trzeba dyskutować i to jest do dyskusji w jakiej formie, czy też w naszej kompetencji, 

jako rady w całości, czy też ewentualnie jednak wyróżnić takim tytułem poszczególne 

osoby, które pan Andrzej we wniosku swoim wymienił. 

Dlaczego o tym mówię? Bo możliwości wtedy są już dwie, może to robić Rada, a może 

też kapituła odznaki na przykład.” 

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję nad wnioskiem.  
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Głos zabrał Tadeusz Wojdyński Przewodniczący Rady Miasta: „Sięgając pamięcią 

jak procedowaliśmy uchwałę nad uchwaleniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Konina”, 

to miało być to wyróżnienie trochę, „szczebelek” wyżej niż to co nadaje prezydent „Za 

Zasługi dla Miasta Konina”, za wyjątkowe zasługi dla osób lub instytucji. 

I teraz chciałbym przedyskutować tą sprawę, czy PTTK ma takie szczególne zasługi dla 

miasta Konina. Czy nie lepiej to, co sugeruje przewodniczący Komisji Statutowej, 

wyróżnić tam osoby, które zasłużyły się odznaką „Za Zasługi dla Miasta Konina”, co 

daje prezydent miasta? 

To jest takie moje spostrzeżenie do dyskusji.” 

Kolejno głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon Chojnacki: „W ostatnim czasie 

rzeczą oczywistą i wszyscy o tym wiemy, działalność wszelkich stowarzyszeń była 

mocno ograniczona z powodów, o których nie trzeba mówić. Akurat w tym momencie 

jesteśmy myślę po tych skomplikowanych czasach i jeszcze bardziej aktywność tego 

stowarzyszenia i stowarzyszeń będzie widoczna, na to liczę, tak pewnie będzie. 

Jeśli dobrze pamiętam ten tytuł, który leży w kompetencji rady, przyznawaliśmy 

ostatnio osobom. Rzeczywiście ostatnio jeśli dobrze pamiętam pan doktor i pan 

Szymon Pawlicki. Rzeczywiście to były takie bardziej personalne, bardziej 

ukierunkowane personalnie wyróżnienia.  

Nie chcę przesądzać, bo sam jestem ciekawy co państwo na ten temat powiecie, bo 

myślę, że to trzeba tak rozsądnie do tego podejść. Z pewnością PTTK jest organizacją, 

która przecież działa na naszym terenie od wielu, wielu lat, wiele imprez, wiele 

przedsięwzięć zasługujących na uznanie.  

Co do formuły jeszcze się w tym momencie nie wypowiem, posłucham co państwo 

mają do powiedzenia i jakie argumenty za jednym czy drugim rozwiązaniem padną, 

bo oczywiście pan prezydent nadaje sporo tytułów „Za Zasługi dla Miasta Konina”, 

ostatnio mieliśmy też okazję być świadkami takiego wydarzenia. 

Tyle z mojej strony w tym momencie, oczywiście chętnie się wypowiem jak pojawią się 

argumenty.” 

Głos zabrała radna Monika Kosińska: „Myślę, że patrząc na jakiekolwiek organizacje 

społeczne, które działają na terenie miasta Konina, trudno szukać drugiego takiego 

koła przyzakładowego z tak długą historią i tradycją, z tak dużymi osiągnięciami i tak 

bardzo jednak zasłużonego dla miasta Konina, bo wychodzi poza nasze miasto, 

wychodzi poza nasz region, organizując różne wydarzenia nie tylko dla swoich 

członków, ale również dla innych osób z zewnątrz.  

I gdybym miała szukać takich organizacji, które zasługują na takie wyróżnienie, to jest 

ona w pierwszej „dziesiątce”, albo nawet „piątce” w naszym mieście. 
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Te odznaki „Za Zasługi dla Miasta Konina”, które nadawane są przez pana prezydenta 

są trochę dla nas takim „chlebem powszednim”, bo one pojawiają się przy 

przeróżnych okazjach, czy to przy świętach patriotycznych, czy też jubileuszach, tak jak 

pan przewodniczący przed chwilą mówił, dla zasłużonych chociażby pracowników 

z określonych branży.  

Natomiast tutaj chcemy uhonorować, tak rozumiem wnioskodawców, organizację na 

przestrzeni wielu lat działającą, bo tam osób, które zasługują na wyróżnienie jest 

bardzo wiele, natomiast cała organizacja jest organizacją bardzo wyróżniającą się na 

tle innych. 

Ja jakby rekomenduję na „tak” ten wniosek, jako organizacji.” 

Radny Bartosz Małaczek powiedział: „Ja mogę się wypowiedzieć tylko co do 

uzasadnienia do pisma, które otrzymaliśmy. I mam dwojakie uczucie, z jednej strony 

doceniam oczywiście całą działalność, natomiast z treści, absolutnie nie chciałbym 

deprecjonować tego wniosku, natomiast zastanawiałem się na czym ta szczególna 

działalność miałaby polegać, poza jej statutową działalnością? 

Więc może taka sugestia, jeżeli będzie podejmowana uchwała, to w uzasadnieniu 

bardziej wyszczególnić te właśnie zasługi dla miasta, a nie tylko skupiać się na jakby 

rysie historycznym, bo spełnia swoje statutowe cele, natomiast musimy podkreślić coś 

czym właśnie w sposób szczególny dla tego miasta się zasłużyła. Taka moja sugestia.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke powiedział: „Jak ja bym miał powiedzmy 

się tak ogólnie odnieść, zawsze patrzę na sam wniosek, że podpisał Andrzej Łacki 

prezes Oddziału PTTK w Koninie. Jeśli ja miałbym nagradzać organizację, powiem 

szczerze, to ja bym chciał nagrodzić cały oddział w Koninie, nie wydzielałbym takich 

organizacji zakładowych, bo to robi się drobne.  

Ja uważam, że PTTK działa prężnie, pewnie na całokształt działalności oddziału 

w Koninie też składa się ta działalność koła przy Hucie Aluminium, bo tak mi się 

wydaje. Dla mnie stoi troszeczkę w sprzeczności wyróżnianie koła przy Hucie wobec 

całej organizacji, która działa prężnie w wielu miejscach i wielu ludzi działa i nie 

chciałbym umniejszać skali tego wyróżnienia.  

Byłoby mi łatwiej podjąć decyzję, że „tak” w formie naszej uchwały, gdyby to dotyczyło 

właśnie całego oddziału w Koninie. W ogóle wtedy nie ma wątpliwości, bo to jest dużo 

ludzi.” 

Kolejno głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek Cieślak: „Chciałem 

powiedzieć coś innego, ale pan Wiesław Steinke troszeczkę naprowadził na dobry 

kierunek, co wnioskodawca na to?” 
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Przewodniczący komisji udzielił głosu panu Andrzejowi Łąckiemu prezesowi PTTK 

Oddział w Koninie: „Jeżeli chodzi o to, to akurat tak ciekawie składa, że 2023 roku to 

będzie też taka dość okrągła rocznica utworzenia w Koninie Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, a jest to kontynuator Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego. I koniński odział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstał 

w 1913 roku, stąd ta trójka, PTTK z kolei powstała w 1953 roku, dlatego też się łapie 

i określa się spadkobiercą.  

W ramach właśnie oddziału działają koła, kluby. Jest też Klub Turystyczny przy ZE PAK, 

który też w tym roku 40 lecie obchodził.  

Natomiast to jest takie najstarsze koło w oddziale PTTK w Koninie, bardzo mocno też 

związane z zakładem pracy. Nawet tak jak widać jeszcze nazwa jest tutaj „przy Hucie 

Aluminium”, ale tak jest po prostu zarejestrowane. Jak wiemy dzisiaj się zmienił tam 

właściciel, ale jakby ciągłość tego funkcjonowania, 55 lat tego działania. 

To co jest tutaj istotne, to jest to działanie na rzecz mieszkańców, bo tutaj mówiono, że 

członkowie, że dla członków, ale to są dokładnie mieszkańcy Konina, jednocześnie na 

przestrzeni tych 55 lat pracownicy Huty, ale to nie tylko, bo to też są mieszkańcy. 

To co tutaj też jest w uzasadnieniu w tej głównej jakby części, to jest taka dość 

niesamowita działalność związana z tym, że ci członkowie tego koła przyjmują ludzi 

praktycznie z całego świata, bo nie tylko z Polski, tam jest wymieniona liczba 48 tysięcy 

osób, które zostały oprowadzone przez właśnie członków tego koła, czyli tutaj 

korzystali z zaproszenia, żeby pokazać jeden z konińskich zakładów. Więc jest to 

działalność zarówno na rzecz mieszkańców, ale też działalność dla gości, którzy 

przyjeżdżają, jest to też jakiś kawał historii miasta.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek Cieślak dodał: „Tylko to, co właśnie 

Wiesław Steinke zaczął mówić, też podobała mi się wypowiedź Moniki Kosińskiej, bo 

bardzo dużo jest właśnie odznaczonych przez prezydenta osób, a tutaj instytucja, nie 

ma żadnej instytucji, za którą nie stoją ludzie. Trudno, ale te odznaczenia są bardzo 

często wydawane i wydaje mi się, że tu zdanie radnej Kosińskiej mi się podoba i raczej 

powinniśmy iść, uczcić właśnie pracę organizacji, ale też… (przewodniczący rady dodał, 

że 100-lecie przypada za rok).  

Tylko właśnie, to co powiedział Wiesław Steinke, to „lampkę zapala” nam czy nie 

poczekać i całą organizację, w skład której wchodzą inne, uchwałą rady przyjąć.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke dodał: „Wówczas uzasadniając tak 

naprawdę, możemy w tym uzasadnieniu w uchwale wyróżnić właśnie poszczególne 

oddziały, czy nawet oddział, bo to też ranga wyróżnienia dla całego oddziału będzie 

większa, tak mi się wydaje, będzie to większe wyróżnienie. Poza tym wyniknie sytuacja 
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taka, że działacze aktywni z innych kół powiedzą – ja tutaj działam prężnie bardzo 

i dlaczego miałbym być niewyróżniony.” 

Radny Zenon Chojnacki wtrącił: „Wyróżnienie jednego oddziału powoduje pewnego 

rodzaju dyskomfort dla pozostałych.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Dziękuję panu Andrzejowi Łąckiemu, że 

akurat poddał nam również pewną propozycję związaną z jubileuszem całej 

organizacji w roku przyszłym. Myślę, że byłoby nam łatwiej i na pewno byłaby i ranga 

tego większa.” 

Tadeusz Wojdyński Przewodniczący Rady Miasta powiedział: „A ta uroczystość, co 

we wrześniu mają, to na pewno prezydent nie odmówi.” 

Kontynuując przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Byśmy wyróżnili osoby 

mimo wszystko, a samym tytułem jako rada miasta wyróżnili całą organizację w roku 

jubileuszu.” 

Pan Andrzej Łącki: „Utworzenie tego oddziału, to jest już marzec przyszłego roku, 

chyba 21 marca 2023 roku. Można zrobić w ten sposób, że zamienić i ponownie 

wystąpić. Koło powiadomić, że będzie to też dla oddziału.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke zaproponował, żeby w tej chwili wyróżnić 

poszczególne osoby, jeśli jeszcze takich odznaczeń nie uzyskały, odznaką „Za Zasługi 

dla Miasta Konina”. Ale również jeżeli uzasadniamy działalność całego Towarzystwa, to 

jest okazja do tego, że jeżeli dojdziemy do porozumienia w uzasadnieniu podkreślić 

rolę poszczególnych oddziałów, które mają wiodącą rolę w promowaniu tej organizacji 

nie tylko w kraju, ale poza granicami.” 

Pan Andrzej Łącki: „Też chodziło o to, że jako stowarzyszenie, jako organizacja 

pozarządowa to jest ten ciąg, natomiast osoby wiadomo, że się zmieniają, 

organizatorzy, dlatego nie imiennie, ale dla całości.” 

Przewodniczący rady Tadeusz Wojdyński: „Można dla koła nadać tą odznakę.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke dodał: „Wolą naszą jest, żeby ranga tego 

tytułu, który nadamy, była też odpowiednio duża, żeby była wyróżnieniem jak 

największej grupy ludzi jeśli mówimy o organizacji. Czym innym jest jak nadajemy 

jednej osobie, a czym innym jeżeli nadajemy organizacji, żeby nie pomijać nikogo, 

objąć tym tytułem jak najwięcej osób.” 

Pan Andrzej Łącki dodał: „Ostatnio też rozmowa z MZK, bardzo też aktywna 

działalność na przestrzeni 24 lat współpracy, czyli też kolejne koło, które też tą 

działalność 45-letnią ma.” 
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Przewodniczący komisji Wiesław Steinke stwierdził: „My możemy niejako nadając 

ciąg dalszy sprawie, sami zwrócić się do prezydenta, że po rozpatrzeniu tego wniosku 

sugerujemy wyróżnienie póki co odznaką oddziału, o którym mowa, ale również 

widzimy potrzebę wyróżnienia całej organizacji w roku 100-lecie, jubileuszu.” 

Ustalono, że stosowne pismo zostanie przekazane do Prezydenta Miasta Konina.  

O głos poprosił radny Tomasz Andrzej Nowak przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu. Powiedział: „Ja się chciałem przychylić się do propozycji 

przewodniczącego Steinke, właśnie do tego, żeby to zrobić dla całości stowarzyszenia, 

a w przyszłym roku, to co mówi Andrzej Łącki, to PTK, które powstało w 1913 roku, to 

była dosyć taka elitarna w mieście organizacja, bo tam działały Stefania Łucja Esse, 

Janina Komornicka i Urbanowska, i nauczyciele i od „kwiatu” konińskiej inteligencji po 

przeciętne osoby, które się bardzo interesowały. I teraz w PTTK jest też Towarzystwo 

Przyjaciół Konina i w międzyczasie na przestrzeni tych wieków było kilka organizacji, 

które się tym zajmowały, więc za rok, to my będziemy mieli 100 lat konińskiego 

krajoznawstwa, turystyki i regionalizmu tak naprawdę, to będzie trochę szersza idea. 

I dzisiaj jeżeli tutaj uczcimy oddział PTTK, to w przyszłym roku trzeba będzie pomyśleć 

o wszystkich tych, którzy włożyli wkład w tą 100-letnią działalność i może wtedy 

właśnie te koła po prostu osobno wymienić.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke podsumowując: „Będzie tak, tytuł będzie 

dla całej organizacji, ale wtedy rolą myślę zaszczytną dla Andrzeja Łąckiego będzie to, 

żeby nam we wniosku przybliżył, bo zna tę pracę i współpracę najlepiej i myślę, że ten 

kolejny wniosek dotyczyłby całej organizacji, poszerzony i uwzględniający, tak żeby to 

w uchwale jako uzasadnienie mogło się znaleźć. A my nadamy bieg niejako tej 

sprawie, nic nie wycofujemy, rozpatrzyliśmy, widzimy takie rozwiązanie, a jeszcze 

zasugerujemy, że rada powróci do tematu w roku jubileuszu, czyli za kilka miesięcy. 

Jeszcze w tym roku może być kolejny wniosek, żebyśmy mieli już opracowaną historię 

Towarzystwa w całości.” 

Radny Bartosz Małaczek zapytał czy Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Miasta 

Konina” może być nadana organizacji? We wniosku wskazywana jest osoba fizyczna. 

Ustalono, że odznaka ewentualnie mogłaby być nadana wskazanym osobom.  

Po wyjaśnieniach Biura Prezydenta Miasta przyjęto, że Odznaka Honorowa „Za Zasługi 

dla Miasta Konina” jest również przyznawana organizacjom. 

Wobec powyższego Komisja Statutowa jednogłośnie przyjęła, że zasadnym 

będzie podjęcie uchwały w sprawie nadania Polskiemu Towarzystwu 

Turystyczno-Krajobrazowemu Oddział w Koninie tytułu „Zasłużony dla Miasta 



7 

 

Konina” w roku 2023, tj. roku jubileuszu. Będzie można w ten sposób wyróżnić 

całą organizację działającą w Koninie. 

Jednocześnie Komisja Statutowa zwróci się do Pana Prezydenta z prośbą 

o wyróżnienie jeszcze w tym roku jubileuszu Koła Zakładowego PTTK przy Hucie 

Aluminium Konin Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji Statutowej 

Wiesław Steinke 

Protokołowała 

Monika Trzcielińska 

Biuro Rady Miasta 
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