
BR.0002.2.5.2022 

PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 

z obrad LIV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 4 marca 2022 roku. 

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję z sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6. 

Sesja trwała od godz. 15.30 do godz. 16.35 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Piotr 

KORYTKOWSKI, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia LIV sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dokonał przewodniczący Rady Miasta Konina 

– radny Tadeusz WOJDYŃSKI. 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja odbywa się w trybie 

hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością wykorzystania środków 

porozumiewania się na odległość. 

W związku z tym dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez system 

informatyczny 

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Szanowni państwo, dzisiaj odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku byłego 

radnego pana Lechosława Preusa. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć 

radnego. Dziękuję. 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie z art. 20 

ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - obrady są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
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Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

www.konin.pl. 

Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta Konina jest w pełni dobrowolne. 

Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane państwa dane osobowe, w tym 

wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać państwa zgody. 

Obecnie dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego udziału 

w zdalnych obradach.” 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

Nieobecni byli radni: Wiesław Steinke, Emilia Wasielewska. 

Przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI pełnił funkcję sekretarza obrad. 

Przewodniczący rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji otrzymali 

państwo radni ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

Przypominam, że rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu o czym stanowi zapis artykułu 

20 ustęp 1a i 4 ustawy o samorządzie gminnym. Z tym, że w przypadku zmian 

dodatkowo w tym przypadku jest potrzebna zgoda wnioskodawcy, czyli Prezydenta 

Miasta Konina. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? 

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 

27 października 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu 

ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów (druk nr 733). 

3. Podjęcie stanowiska Rady Miasta Konina w sprawie zerwania porozumienia 

o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Briańsk w Federacji Rosyjskiej 
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i Miastem Rzeczyca Republika Białoruś a Miastem Konin w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia 

opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów (druk nr 733). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie 

ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

Projekt uchwały – druk nr 733 państwo radni otrzymali. Z uwagi na to, że sesja odbywa 

się na wniosek prezydenta i komisje nie obradowały nad tym, wobec tego proszę 

Prezydenta Miasta Konina Pana Piotra Korytkowskiego o przedstawienie projektu 

uchwały.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

przewodniczący. Wysoka Rado. Mamy czas szczególny, szczególny w tej części Europy, 

mamy także czas szczególny w Polsce i w naszym mieście. Do naszego miasta 

przybywają rzesze gości, gości, którzy nie przybyli tutaj z własnej woli, niestety zostali 

wygonieni z własnego kraju przez określone siły polityczne z Rosji. Proszę państwa, 

biorąc pod uwagę, że Miasto czyni wiele starań związanych z tym, aby ten pobyt osób, 

które opuściły swoje miasta, swoje domy, niejednokrotnie mając ze sobą tylko to, co 

mają na sobie i najpotrzebniejsze rzeczy, które byli w stanie zabrać, nie mają tutaj nic. 

Pomagamy jak tylko możemy, wszystkie instytucje miejskie i jednostki organizacyjne 

miasta, osoby fizyczne, różnego rodzaju organizacje pomagają uchodźcom z Ukrainy. 

Dlatego też wyszedłem z inicjatywą do państwa radnych, aby wprowadzić stosowne 

zapisy w regulaminie, które umożliwią, jeśli chodzi o kwestię opłat, bezpłatnych 

przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju. Wymaga to 

stosownych zmian, aby mogło zaistnieć, dlatego też prośba do państwa radnych, 

dostaliście państwo tekst zmian drogą elektroniczną. Prosiłbym o przychylenie się do 
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tej mojej propozycji, tak aby osoby, które będą tutaj poruszały się po terenie miasta 

szukając pracy, ale i też przyjeżdżając w miejsca, gdzie będą mogły uzyskać pomoc, czy 

to lekarską, czy też załatwiać sprawy urzędnicze, być może jeździć do pracy, bo też 

czynimy starania, aby to było możliwe, żeby mogły poruszać się po terenie miasta za 

darmo. 

Również podjąłem inicjatywę taką, aby to nie tylko konińskie MZK świadczyło takowe 

darmowe usługi, ale i również PKS Konin. Jednakże jeżeli chodzi o tą spółkę miejską, 

tutaj jest potrzebna tylko decyzja pana prezesa, o którą już go poprosiłem. 

W związku z tym bardzo proszę szanowni radni, Wysoka Rado Miasta Konina o to, 

abyście umożliwili takowe przejazdy darmowe dla uchodźców z Ukrainy.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Panie przewodniczący, panie 

prezydencie, szanowni państwo. § 1 ust. 2 tej uchwały określa nam katalog 

dokumentów, którymi musi ukraiński mieszkaniec Konina legitymować się, żeby móc 

bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji miejskiej. Mam taką propozycję, z uwagi 

na to, że bardzo wiele osób przybywających do Konina, chodzi mi szczególnie o osoby 

nieletnie, nie posiadają żadnego dokumentu tożsamości, nie mają również kart 

pobytu, a jedynym dokumentem, który mają jest ich akt urodzenia ukraiński, żebyśmy 

ten katalog rozszerzyli może o ten akt urodzenia na Ukrainie, ewentualnie dopisali 

rozszerzającą formułę jakąś tego paragrafu, który wskazywałby na ukraińskie 

pochodzenie danego obywatela zamieszkałego w tym momencie w Koninie. Taką 

mam propozycję, ponieważ już spotkałam się z kilkoma osobami z dziećmi, które nie 

mają dla nich żadnych dokumentów. Jedyny, które mają to jest właśnie akt urodzenia. 

Także taką składam propozycję dopisania do tego katalogu jeszcze jednego punktu. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Jako drugi prosi o głos radny 

Jarosław Sidor, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący, panie prezydencie, 

z uwagi na to, że nie było komisji, nie było możliwości przegłosowania, chciałbym 

zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie w uchwale mamy zapis „dotyczących 

obywateli Ukrainy”. Proszę państwa, na pewno już znajdują się ci obywatele na terenie 

miasta Konina, będą następni, ale panie prezydencie znam to po prostu na własnej 

skórze jak to jest, jeżeli się przebywa w kraju, gdzie praktycznie nie zna się języka, nie 

zna się obyczajów, nie zna się komunikacji. Czy, taka moja propozycja, czy do tych ulg 

nie powinniśmy dodać również opiekunów, którzy będą się zajmować tymi rodzinami? 

Chodzi mi o opiekunów, gdzie te rodziny po prostu będą mieszkać. Przynajmniej na 
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jakiś określony czas. Taki obywatel Ukrainy nie jest w stanie sam, mówiąc 

kolokwialnie, zorientować się jaki autobus, jaka linia jedzie w jakim kierunku i uważam, 

że takim pozytywnym przykładem by było również to oddanie w jakiejś części 

przynajmniej honoru i podziękowania dla osób, które będą takie rodziny przyjmować, 

aby w ten sposób im również w tej sprawie ulżyć. Nie zawsze te osoby, na przykład 

korzystają obecnie z przejazdów MZK, a dzięki tym ulgą mogłyby takim obywatelom 

Ukrainy, którzy przybędą na teren miasta Konina wiele rzeczy pokazać i wskazać, w 

jaki sposób się poruszać. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pani radna Monika Kosińska 

ad vocem, udzielam głosu.” 

Ad vocem radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Myślę, że pan radny nie docenia naszych 

gości z Ukrainy zupełnie i oni sobie doskonale tutaj radzą. Nawet ci, którzy przybyli 

kilka dni temu, przynajmniej moi goście już zdążyli komunikacją miejską jeździć 

w Koninie, posługując się aplikacjami w telefonie. Także wydaję mi się, że nie 

powinniśmy traktować naszych gości jak małych dzieci. Oni naprawdę doskonale 

odnajdą się w naszym mieście, dajmy im tylko wędkę, niekoniecznie rybę. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Udzielam głosu panu prezydentowi Piotrowi 

Korytkowskiemu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Może będę 

odnosił się od razu po kolei rzeczywiście do każdego zapytania. Myślę, że jak będzie to 

wybrzmiewało po każdym punkcie, będzie lepiej przyswajalne. Jeśli chodzi o 

odpowiedź radnemu Jarosławowi Sidorowi, ja absolutnie tutaj podzielam pogląd pani 

radnej Moniki Kosińskiej. Poza tym jednakże byłaby pewna trudność związana z tym, 

żeby zweryfikować, że jest ta osoba, która jedzie z Ukraińcem, która przejazd ma 

darmowy, że jest rzeczywistym opiekunem, nie mamy sformalizowanych absolutnie 

tutaj żadnych dokumentów, które by o tym poświadczały. A poza tym w takim 

przypadku może tych opiekunów być bardzo dużo do jednej osoby, może być cała 

rodzina. Więc panie radny, bardzo dziękuję, rzeczywiście jest to pewien pomysł, 

jednakże trudny do zrealizowania i tak jak pani radna powiedziała, dajmy tym osobom 

możliwość uczenia się naszego kraju, uczenia się topografii naszego miasta i też i linii 

komunikacyjnych w naszym mieście. 

Jeśli chodzi o wypowiedź pani radnej Moniki Kosińskiej, może rzeczywiście tu jest to 

dobra uwaga, bo my staraliśmy się zidentyfikować wszystkie dokumenty, które te 

osoby mają przybywające na teren naszego kraju, ale są też i takie osoby, które nie 

mają żadnego dokumentu, jedynie wpis odręczny i to chyba nawet rodziców dziecka 

w paszport też jest potwierdzeniem niejako tym, że jest to osoba, która przybyła 
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z Ukrainy z tym jest wielki problem. Ja myślę, że za jakiś czas, jak te osoby, które 

przybywają do nas będą swój pobyt legalizowany, będą ubiegały się o status uchodźcy, 

czy też będą i o to apeluję, aby zgłaszały się do Wydziału Spraw Obywatelskich, 

abyśmy mogli mieć wiedzę na ten temat, ile osób przebywa na terenie miasta Konina, 

żeby to czyniły. Wtedy po zalegalizowaniu niejako takiego pobytu, dostaną też 

i stosowne dokumenty. Tak że przyjmuję to, co zasugerowała pani radna Kosińska, 

aby dodatkowym dokumentem weryfikującym osobę korzystającą z przejazdu 

darmowego MZK był akt urodzenia obywatela Ukrainy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Traktuję to jako 

autopoprawkę.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak, poproszę 

potraktować to jako autopoprawkę.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Następny jest pan radny Bartosz Małaczek, 

udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Omawiana inicjatywa pokazuje 

otwartość naszego miasta i chęć niesienia pomocy tym, którzy są w naprawdę 

tragicznej sytuacji. Ich kraj został napadnięty i nie przybywają dobrowolnie, ale są do 

tego zmuszeni. Ja chciałbym się odnieść również do dokumentów uprawniających do 

bezpłatnych przejazdów, o których wspomniała też radna Monika Kosińska, w sposób 

rozszerzający, jak zostało to też zaznaczone analogicznie, nie wiem jaki jest porządek 

prawny na Ukrainie, więc trudno mi się odnosić, co do analogicznej terminologii 

dokumentów. Dlatego oprócz świadectwa urodzenia, które było przed chwilą 

omawiane, chciałbym zasugerować, czy zaproponować taki zapis, aby po słowach 

„przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki" dopisać „lub na podstawie dowolnego 

dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie". Zdaję sobie sprawę, że jest 

to zapis dość ogólny i nie wiadomo, jakimi dokumentami będą te osoby mogły się 

posługiwać. Natomiast jesteśmy przynajmniej w tym krótkim etapie przed legalizacją 

ich pobytu w Polsce, że być może, tak szeroka definicja będzie bardziej uzasadniona i 

trafiała do szerszej grupy odbiorców, do mieszkańców Konina i regionu, którzy 

prawdopodobnie tutaj być może zostaną, ale także będą uczęszczali do naszych szkół. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu radnemu. Panie prezydencie proszę 

o zabranie głosu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny, 

można byłoby to napisać, ale można i też katalogować coraz więcej tego. Szanowni 

państwo, ja wiem, że chcemy być legalistami w każdym względzie, ale myślę, że te 
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zapisy, które w tej chwili już są, one naprawdę już są też tak daleko idące, że one już są 

wystarczające, a trudno też powiedzieć właśnie, jaki dokument byłby też tym 

dokumentem potwierdzającym obywatelstwo. Dowód osobisty, paszport, akt 

urodzenia, to są te dokumenty chyba w większości krajów, które potwierdzają 

obywatelstwo, bądź też właśnie wyrok sądowy. Natomiast myślę, że nie trzeba mnożyć 

tutaj zapisów, tym bardziej, że wiemy, że będą na pewno też takie sytuacje, że przy 

korzystaniu z przewozów komunikacją miejską te osoby nie będą ze sobą też brały 

aktu urodzenia, mogą być też takie sytuacje, tak. Tak że nie komplikujemy tego, żeby 

te osoby, które będą jeździły komunikacją miejską, miały wszelkie możliwe 

dokumenty, które posiadają, aby rzeczywiście pokazać to, że są Ukraińcami. Tak że 

wolałbym tego nie wpisywać panie radny, jeżeli pan się radny zgodzi z moim 

stanowiskiem, to bardzo proszę.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu prezydentowi. Następny w kolejności jest 

radny Sławomir Lachowicz, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja chciałbym dopytać o taką rzecz. 

A co będzie z Ukraińcami, którzy u nas przebywają już kilka lat? Rozumiem, że też będą 

korzystali z tej ulgi. Prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję 

: „Dziękuję panu radnemu. Proszę pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak. Według tych 

zapisów, które są przewidziane w zmianie do regulaminu, również te osoby będą 

korzystały z darmowych przejazdów. Szanowni państwo, w dużej części są to rodziny 

tych osób, które przyjechały tutaj już po 24 lutego, to są rodziny, które straciły całe 

majątki. Traktujemy to, że jest to możliwe z uwagi na to, że w dużej części przypadków 

będzie to łączenie rodzin. Myślę, że trzeba to tak  potraktować również takim 

przychylnym okiem spojrzeć na to, że te osoby, które od jakiegoś czasu już są 

w Polsce, będą też mogły korzystać z tej komunikacji darmowo, bo przecież na pewno 

w większości tych osób to będą też te osoby, które są zaangażowane w niesienie 

pomocy swoim rodakom. Te przejazdy będą też w dużej części, nie tylko do pracy, ale 

i też będziemy starali się te osoby wykorzystywać do pomocy osobom przybyłym po 

24 lutego. Tak że myślę, że taki ukłon w stosunku do Ukraińców, którzy już wcześniej 

przybyli możemy uczynić.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Proszę o zabranie głosu 

radnego Tadeusza Pigułę.” 
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Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Ja mam jedną prośbę, żeby państwo, 

którzy w MZK są kontrolerami, żeby troszeczkę wykazali takiej czujności, jeżeli matka 

mówi po ukraińsku, czy ojciec, zresztą zauważy, że to nie jest człowiek, który mieszka 

tu u nas, to, żeby podeszli troszeczkę tak, że tak powiem z przymknięciem oka, żeby 

nie wołali tych wszystkich papierów, bo tak jak pan prezydent powiedział, nie będą 

wozili wszystkiego ze sobą, prawda. Tak że podejście tych ludzi, którzy kontrolują, 

dobrze by było uczulić, żeby troszeczkę pokazali też przyjaźni. Dziękuję.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 

roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

Uchwała Nr 711 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie stanowiska Rady Miasta Konina w sprawie zerwania 

porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem 

Briańsk w Federacji Rosyjskiej i Miastem Rzeczyca Republika 

Białoruś a Miastem Konin w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 

Mamy tutaj rozpatrzenie stanowiska Rady Miasta Konina w sprawie zerwania 

porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Briańsk w Federacji 

Rosyjskiej i Miastem Rzeczyca Republika Białoruś a Miastem Konin w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projekt stanowiska doręczyłem dzisiaj zmieniony, ponieważ dopisana została 

Rzeczyca, tak że państwo radni mogli się z tym projektem zapoznać. 

Proszę Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego o stanowisko w tej sprawie.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

przewodniczący, Wysoka Rado, wierzyliśmy, że pokój w tej części Europy dany jest 

nam raz na zawsze, jednak tak nie jest i 24 lutego to właśnie ten dzień, który pokazał, 

że poprzez agresję Rosji na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, niestety te 

nadzieje legły gruzach. W tej chwili niszczona jest Ukraina i niszczone są nie tylko cele 

militarne. Niszczone są również miasta i to właśnie w nas włodarzy miast, ale i radnych 

jest wielkim kolcem, który tkwi w naszym sercu. Niszczone są osiedla, sierocińce, 



9 

szpitale, obiekty niemilitarne, ale powiem państwu szczerze, że dzisiejsza wiadomość 

o tym, że nalot był nawet na elektrownię atomową, jedną z największych na świecie, 

największą w Europie przeraża mnie trwogą. Co będzie dalej? Nasuwa się jedno 

porównanie, które ma swoją analogię sprzed parudziesięciu lat, niszczona Warszawa 

przez Niemcy hitlerowskie i teraz zniszczony Charków, niszczony Kijów przez Rosję, 

która te czyny kiedyś krytykowała. To nie są wojska stabilizujące, to jest totalna agresja 

na suwerenne państwo, bo komuś tak się wydaje, że może cofnąć historię do czasów 

sprzed 90-tego roku. Musimy szanowni państwo podejmować odważne kroki, aby 

społeczeństwo to, które jest w Rosji, to które jest na Białorusi zrozumiało, że wróg nie 

jest na zachodzie Europy, że państwa zachodu, jak to się mówi, nie są wrogami Rosji, 

że na Ukrainie nie ma nacjonalistów w rządzie, że to są ludzie, którzy chcą kształtować 

swoją państwowość, która konsekwentnie budowana jest od 30 lat, że tym złym 

właśnie jest Putin, człowiek, który już w tej chwili został nazwany zbrodniarzem 

wojennym. Bez przebudzenia społeczeństw Rosji i Białorusi nic się nie zmieni, dlatego 

też mając ograniczone narzędzia wpływania na takie decyzje, samorządy w Polsce 

podejmują takie odważne decyzje. Może przez niektórych krytykowane, że 

wypowiadane są umowy o partnerstwie, bądź też zawieszane na jakiś czas, ale ja 

jestem zwolennikiem zerwania tej umowy o współpracy z Briańskiem, zerwania 

umowy o współpracę z miastem Rzeczyca. Proszę państwa, to co się dzieje, to niestety 

muszę stwierdzić, jest to pokłosie komunizmu, bo dzieckiem komunizmu jest właśnie 

Putin, człowiek, który uzyskał wykształcenie w Rosji radzieckiej jako żołnierz służb 

specjalnych i w tej chwili to wykorzystuje. Proszę państwa, poza tym mieszkańcy 

Brańska muszą wiedzieć, że biorąc pod uwagę, że w Rosji, jak i Białorusi, czyli 

mieszkańcy Rzeczycy również, że w związku z tym, że nie ma w tych państwach 

samorządu, że państwo również rządzi w poszczególnych miastach i jednostkach, 

struktury gmin i miast, to jest właśnie ta sama władza, która niszczy Ukrainę. Dlatego 

też myślę, potrzebne jest otrzeźwienie w tych środowiskach i dlatego proszę o zajęcie 

takiego stanowiska przez Radę Miasta Konina w jednym, jak i w drugim przypadku, 

aby doprowadzić do zerwania stosunków z tymi miastami. Umocuje to mnie do tego, 

aby stosowną informację przekazać do Briańska i do Rzeczycy do tamtejszych 

włodarzy. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zgłosił się pan Wiktor Jacaszek mieszkaniec Konina. 

Zwrócę się do rady o udzielenie głosu panu Wiktorowi Jacaszek.” 

Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” – Rada 

Miasta Konina wyraziła zgodę na udzielenie głosu panu Wiktorowi Jacaszek. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Rzeczywiście 

moment jest szczególny, ja nie dziwię się ostrym słowom, które pojawiły się 

w wypowiedzi pana prezydenta, bo sądzę, że w sytuacji, w której się znajdujemy jest to 

jak najbardziej usprawiedliwione. Oczywiście popieram pomysł, by zerwanie relacji 

miało miejsce również w przypadku miasta z Białorusi. Tutaj już doskonale wiemy, że 

nie ma sensu rozdzielać agresora rosyjskiego od białoruskiego, to jest współdziałanie 

w celu zniszczenia niepodległego państwa. 

Szanowni państwo, odzywam się, zabieram głos, zabieram państwa czas po to, żeby 

zaproponować niewielką zmianę, oczywiście jeśli pan prezydent na to wyrazi zgodę. 

Mianowicie w akapicie drugim naszego stanowiska znajduje się następujący akapit: 

„Inwazja militarna prowadzona przez Federację Rosyjską stanowi pogwałcenie 

wszelkich norm ...” nie będę kończył zdania. Dziękuję za wyświetlenie tutaj tego 

stanowiska. Ja bym słowo „inwazja militarna” zastąpił słowem niezwykle wydaję mi się 

potrzebnym, słowem „wojna”, po prostu, wojna. Szanowni państwo, dlaczego o tym 

mówię? Rzadko kiedy my mamy prawo używać tego słowa opisując relacje między 

państwami, natomiast w tej sytuacji, w której my się znajdujemy, użycie tego słowa 

jest jak najbardziej zasadne. Doskonale wiem, że słowo jest z jednej strony nośnikiem 

pewnych treści, ale również jest nośnikiem pewnych emocji, jest wyrazem pewnego 

oburzenia. Ja przypuszczam, że społeczeństwo rosyjskie, jakie by ono nie było jest 

niezwykle wrażliwe na słowo wojna. Jeśli w ten sposób możemy dotrzeć do ich 

świadomości, że tak naprawdę odpowiadają za wybuch wojny, to ja myślę, że to nasze 

stanowisko spełni jeszcze tutaj dodatkową taką rolę. Ja sądzę, że to stanowisko musi 

być takie zdecydowane, ponieważ co tu dużo mówić, my jako radni, jako władze 

zarówno wykonawcze, jak i uchwałodawcze wyrażamy wolę nie tylko swoją, ale 

również wyrażamy wolę naszych mieszkańców. To dodam, że mówimy również 

w imieniu mieszkańców Ukrainy, ale sądzę, że w jakimś sensie jesteśmy również 

wyrazicielami tej części społeczeństwa białoruskiego i rosyjskiego, która jest przeciwna 

wojnie. Myślę, że tacy ludzie są, wierzę w to, że tak jest i sądzę, że tamci ludzie 

oczekują od nas takich prostych, jasnych, niedwuznacznych deklaracji. Tak to musi 

wybrzmieć, Rosja wypowiedziała wojnę niepodległemu państwu. Dlatego jeśli 

szanowna rada zgodzi się, to ja bym proponował, by to słowo wojna, pojawiło się 

w tekście. Doskonale wiemy, że propaganda rosyjska zamiast mówić o wojnie, używa 

jakichś pojęć typu interwencja wojskowa, cokolwiek by to miało znaczyć. My musimy 

dzisiaj mówić w sposób jednoznaczny, to jest wojna. Dziękuję uprzejmie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu, ale małe 

sprostowanie. Federacja Rosyjska nie wypowiedziała wojny, ona po prostu napadła na 

Ukrainę bez wypowiedzenia.” 
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Kontynuując wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Bez 

wypowiedzenia, to się jak najbardziej zgadza. Tym bardziej myślę, że wtedy ta wojna 

ma jeszcze bardziej taki dobitny charakter. No to jest napaść, to jest napaść. Dziękuję 

uprzejmie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Udzielam głosu panu prezydentowi, żeby od razu się 

ustosunkował do pana propozycji.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

przewodniczący Chojnacki, jak najbardziej jest to zasadna poprawka, która powinna 

zaistnieć w tym stanowisku Rady Miasta Konina. Czyli w drugim akapicie prosiłbym 

o wprowadzenie "Wojna prowadzona przez Federację Rosyjską" i dalej rozwinięcie, tak 

jak jest w tekście. Dziękuję bardzo za tą sugestię.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Następny w kolejności jest 

pan radny Krystian Majewski, udziałem głosu.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Zerwanie relacji partnerskich 

z naszymi miastami to sprawa bez precedensu w historii naszego miasta, ale też to, co 

obserwujemy jest wielką tragedią, która przez wielu była czymś do niedawna nie do 

wyobrażenia. Ja głęboko wierzę, że decyzja, którą za chwilę podejmiemy będzie 

jednomyślna i głęboko wierzę, że jest słuszna, bo od samego początku stoję na 

stanowisku, że na wszystkich możliwych poziomach, nie tylko politycznych, ale też 

kulturowych, sportowych, a również samorządowych musimy pokazywać 

społeczeństwu rosyjskiemu, że polityka Władimira Putina jest nieakceptowalna. 

Z pewnością w naszym mieście pojawią się głosy wśród mieszkańców niezadowolenia 

z naszej decyzji, jakoby niepotrzebnie zrywamy relacje z miastem partnerskim, 

krzywdząc tym samym mieszkańców Brańska, którzy być może, nie popierają polityki 

Władimira Putina. Ale ja chcę zwrócić państwu uwagę, że społeczeństwo rosyjskie jest 

od lat karmione propagandą i Władimir Putin cieszy się w Rosji wielkim poparciem. Ja 

proszę państwa dziś przeszukiwałem rosyjski internet, aby znaleźć zdjęcia poparcia 

lub jakieś zdjęcia protestu społeczeństwa rosyjskiego w związku z wojną, którą 

Federacja Rosyjska wywołała na Ukrainie i znalazłem zdjęcie z Briańska, tak ono 

wygląda, to jest zdjęcie filharmonii w Briańsku, na której zawisł wielki billboard, 

z wielką literą Z, która nawiązuje do znaków umieszczonych na rosyjskich czołgach 

atakujących Ukrainę i z napisem "popieramy Putina". Myślę, że to dobrze obrazuje, 

dlaczego nasze miasto musi zerwać relacje partnerskie z Briańskiem. Musimy również 

jako samorządowcy pokazać mieszkańcom Briańska, że nie akceptujemy 

imperialistycznej polityki Federacji Rosyjskiej na wszystkich możliwych poziomach, 

również w tym samorządowym. Głęboko wierzę, że podejmiemy tą decyzję o zerwaniu 
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jednomyślnie i dziękuję za to, że sprawnie i stosunkowo szybko zwołaliśmy 

w nadzwyczajnym trybie sesję, aby podjąć tą decyzję. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana 

Wiktora Jacaszka.” 

Głos zabrał Wiktor JACASZEK mieszkaniec Konina, cytuję: „Szanowny panie 

prezydencie, Wysoka Rado. Szczerze wierzę w dobre intencje, które rada ma próbując 

podjąć tą decyzję. Szczere intencje są ważne, jednak ta decyzja celów, które rada 

podejmując tą decyzję ma na myśli nie realizuje. Wypowiadam się, jako obywatel 

miasta Konina oraz jako student, który poświęcił swoją pracę licencjacką w badaniu 

współpracy Konina z miastami partnerskimi za wschodnią granicą. Działanie, które 

chcemy podjąć, zrywając tą współpracę nie jest krokiem podjętym przeciwko 

Władimirowi Putinowi, jest krokiem podjętym w jego interesie. Uzasadnię to w prosty 

sposób. Władimir Putin chce odcięcia społeczeństwa rosyjskiego od jakichkolwiek 

kontaktów i wpływów z zachodu. To działanie oddaje mu to pole działania wolną ręką. 

Współpraca miast partnerskich działała przeciwko dyktaturom już dużo wcześniej. 

W ten sposób działały współprace, które zawiązywane były pomiędzy miastami 

Niemiec Zachodnich i PRL-owskiej Polski. Dzięki współpracy miast partnerskich, przez 

żelazną kurtynę przemycane były idee demokracji, idee wolności jednostki. Ucinając 

współpracę z tymi miastami, ucinając współpracę z ludźmi, którzy żyją pod jarzmem 

dyktatorów, zostawiamy ich w czystych rękach ich propagandy. Współpraca miast 

partnerskich jest jedną z możliwych form, dzięki której z tą propagandą można 

walczyć za pomocą zapoznawania tych ludzi z rzeczywistością, która jest różna od 

tego, co sprzedają im Putin, co sprzedaje im Łukaszenka. Dlatego prosiłbym o 

odrzucenie tego wniosku lub zmienienie tej sytuacji na zawieszenie współpracy, 

ponieważ nie możemy zostawić ludzi, którzy żyją pod jarzmem dyktatorów samych 

sobie. Nie możemy zostawić Polaków, ponieważ w Brańsku działa również Dom 

Polaka, który zrzesza żyjących tam Polaków samych sobie. Musimy mieć jak najwięcej 

opcji wspierania ich w walce z człowiekiem, który popełnia zbrodnie wojenne, 

zbrodnie na ludzkości. Dziękuję bardzo za uwagę.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu. Pan prezydent Piotr Korytkowski, 

udziałem głosu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Wiktorze, bo 

mogę tak powiedzieć, znamy się. Zresztą do tej pracy, o której wspominałeś dałem 

słowo wstępne, bo ta praca została wydana w formie książki i to całkiem niedawno, 

a zobacz jak wiele się zmieniło. Mamy różny punkt widzenia w tej chwili. Niestety 

oceniam to, co się dzieje bardzo krytycznie i uważam, że nie ma możliwości 
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współpracy na niwie i tutaj trudno powiedzieć samorządowej, bo tak jak już 

we wcześniejszej wypowiedzi powiedziałem, tam samorządu nie ma. Tam we 

władzach Briańska zasiadają dokładnie ci sami ludzie, którzy na Kremlu, jest to jedna 

organizacja partyjna Jedna Rosja. Więc nie ma możliwości współpracy z ludźmi, którzy 

są poplecznikami Putina, czyli legitymizują łamania prawa i zbrodnie wojenne 

czynione właśnie przez tego człowieka, co wcale nie znaczy, że współpraca jest 

niemożliwa. Ja liczę, że właśnie w tych wszystkich szalonych działaniach Władimir Putin 

nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli żelazną granicę i nie będziemy mogli się 

kontaktować z naszymi przyjaciółmi w Briańsku, bo tak powiem, bo ludzie są 

przyjaciółmi, pozostaną przyjaciółmi i liczę, że kiedyś przyjdzie ten czas, że nawiążemy 

ponownie umowę, ale opartą o rzeczywiście mocne podstawy, a tymi podstawami 

musi być absolutnie inna władza. Będziemy kontaktowali się w dalszym ciągu, jeżeli 

chodzi o organizacje pozarządowe, właśnie na tej płaszczyźnie z pominięciem 

tamtejszej władzy. Z Domem Polskim w Brańsku będziemy się kontaktować. Będziemy 

się kontaktować wysyłając im życzenia noworoczne, tak jak do tej pory to robimy, ale 

będziemy czynili to do nich, bezpośrednio, nie do tej władzy, barbarzyńskiej władzy, 

która łamie ludziom serca, niszczy życie. Dlatego też proszę o przyjęcie tego 

stanowiska, które za chwileczkę przyjmie rada miasta. Liczę, tak jak było to 

powiedziane, że wszystkie głosy będą „za”, proszę abyś przyjął to ze zrozumieniem.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Następny jest pan radny 

Jacek Kubiak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Szanowni państwo, czas powiedzenia temu 

panu powinien być jasny, prosty przekaz, z bandytą się nie negocjuje. Nie może być 

tak, szanowni państwo, że myśmy go kilkanaście lat opasali  pani Merkel, pan Tusk, 

wszyscy go paśli, a on kasę zbijał i teraz zrobił to, co zrobił. To zrobił, co zrobił 

z Czeczenami, najpierw zbombardował bloki u siebie w Rosji, żeby mógł wojnę 

wywołać w Czeczeni. I szanowni państwo, nie może być tak, że my będziemy się 

zawieszać, czy tam jeszcze inaczej. Nie, musimy powiedzieć wprost - z terrorystą się 

nie negocjuje. W pełni się zgadzam z panem prezydentem, który powiedział na 

wstępie, że pokłosie to jest komunizmu i ja się zgadzam z tym w 100%. Dlatego panie 

prezydencie, jest jedna bardzo ważna rzecz w tej sytuacji, która się wytworzyła, którą 

ogłosił też szef IPN-u polskiego, który powiedział wprost, dekomunizujemy samorządy. 

Panie prezydencie, masz pan swoje 5 minut, dlatego bardzo proszę, jestem wielkim 

zwolennikiem tego, żeby to dokończyć wszędzie, żeby Rzeczypospolita mogła 

normalnie działać, bo nie wiadomo, jak to się by skończyło, gdyby państwa zachodnie 

nie zebrały się tak szybciutko, to Putin by poszedł szybciutko dalej. Ja powiem wprost, 

wrócę do swojej z 2019 roku rzeczy, bardzo mnie to ubodło, którą mi powiedziano, że 
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jestem jakimś zwolennikiem czegoś tamtego. Szanowni państwo, wtedy kolega mój 

przesłał mi życzenia „Jacek, wykończymy czerwoną zarazę”. Zobaczcie, daliśmy tej 

czerwonej zarazie 3 lata na rozwinięcie się do końca i pokazała swoją twarz, a przecież 

to nie było od 3 lat, to było dużo wcześniej. Dużo wcześniej państwa zachodu karmiły 

tego pana potężnymi pieniążkami i dzisiaj mamy efekt tego, że ludzie z Ukrainy po 

prostu mają to, co mają. I powiem szczerze dalej, nie ma dla bandyty miejsca 

w cywilizowanym świecie. Dziękuję ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Udzielam głosu panu radnemu 

Bartoszowi Małaczkowi.”  

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Jak widzimy w tej sytuacji czasem 

emocje biorą górę, a w moim przypadku chyba jest podobnie, natomiast postaram się 

w troszeczkę bardziej stonowanym wymiarze. To jest bezprecedensowa sytuacja, 

która ma obecnie miejsce, zerwanie kontaktów z miastami partnerskimi, ale wydaje mi 

się, że przyzwoitość wymusza na nas podjęcie dzisiaj właśnie takiej decyzji. Nie ma 

rozmów z terrorystami, z osobami, które w ten sposób bezprawnie, nie tylko 

bezprawnie, ale dehumanitarnie napadają na inne państwa. Po prostu w pewien 

sposób niszcząc też jakieś podstawy naszej europejskiej cywilizacji. Cieszę się 

z deklaracji pana prezydenta, które dzisiaj padły, że w przypadku zmiany tej władzy, te 

kontakty jakby będą formalne przynajmniej na nowo nawiązane. Absolutnie nie 

możemy zapominać o Polonii, która jest w tych miastach i z nimi powinniśmy 

utrzymywać kontakty, ich wspierać. Myślę też, że jak nigdy, od dawien dawna 

aktualizują się słowa, które wypowiedział całkiem niedawno, bo 2 lata temu Marian 

Turski mówiąc o jedenastym przykazaniu, który mówił "nie bądź obojętny, bo jeżeli 

nie, to się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na waszych potomków, jakieś Auschwitz 

nagle spadnie z nieba” i chyba właśnie jesteśmy w takim momencie. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Zgłosił się jeszcze pan 

wiceprzewodniczący Zenon Chojnacki, udziałem głosu.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Bardzo dziękuję za 

możliwość zabrania głosu. Odezwało się we mnie takie sumienie nauczycielskie, jakby 

kierując ku przemyśleniu pewną taką sugestię, którą zacząłem sobie wyobrażać. 

Pomyślmy, czy wyobrażamy sobie sytuację, że po rzezi Woli w Warszawie, po 

rozgromieniu Powstania Żydowskiego w getcie, po upadku Powstania Warszawskiego 

armia podziemna, działająca w Warszawie wychodzi z propozycją nawiązania relacji 

partnerskich z Berlinem. Szanowni państwo, to się nie mieści jakby w kanonach, bym 

powiedział moralności i to trzeba jednoznacznie negatywnie ocenić takie myślenie. 
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Podstawą relacji wszelkich, międzyludzkich, między miastami musi być prawda i my od 

tej prawdy w tym przypadku nie możemy uciekać.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pani radna Barbara Musiał jeszcze prosi 

o głos, udzielam głosu.” 

Głos zabrała rana Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Ja mam taką uwagę, tam takie zdanie jest 

„Prowadzone działania militarne niosą śmierć ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci”. 

I czy można byłoby dopisać osób chorych, bo przecież strzelają do szpitali, chorzy są 

przenoszeni do piwnic i do osób starszych. To tyle, wydaję mi się, że to jest bardzo 

ważne.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Udzielam głosu panu 

Prezydentowi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja wiem, że tu, 

żeby zapisać wszystko, żeby dobitnie rzeczywiście przekazać swoje myśli, które nam 

się we wszystkich głowach kotłują, trzeba byłoby to stanowisko zawrzeć na wielu 

stronach i można byłoby mnożyć zapisy dopisujących, kogo dotyka ta agresja. Myślę, 

że poprzestaniemy na tym, że kobiet i dzieci, to jest i tak już dobitne stwierdzenie. 

Także prosiłbym, aby nie wpisywać o osobach chorych. Wiadomo, że wśród nich są 

i osoby chore. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Jeszcze pan radny Jacek 

Kubiak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja do pana przewodniczącego, ponieważ 

wśród wszystkich wypowiadających się osób, ja nie usłyszałem jednej rzeczy, że my 

wyrazimy wolę. Wszyscy mówili, zrywamy współpracę. Dlaczego tu mamy napisane 

„wyraża wolę zakończenia”. Nie, zrywamy porozumienia o współpracy. Wszystko. 

To nie można uprościć, tylko wolę wyrażamy. Nie, zrywamy współpracę z tymi 

państwami.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny tekst przygotował pan prezydent i z takim 

tekstem wystąpił do mnie, żebym zwołał sesję i cały czas dyskutujemy nad tekstem 

przygotowanym przez pana prezydenta. Pan prezydent tutaj do tekstu wprowadza 

autopoprawki, czy się zgadza, czy nie. Z uwagi na to jeszcze tu dopowiem panu, że po 

prostu my tu zawieramy stanowisko, a nie zrywamy tam jakiejś umowy, której 

praktycznie nie było. Udzielam głosu panu Prezydentowi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny 

Kubiak, już panu wyjaśniam. Stanowisko Rady Miasta Konina daje dopiero możliwość 

zerwania tejże umowy, bo to różnie było nazywane, stanowisko, list intencyjny. Biorąc 
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pod uwagę, że państwo wyrażacie wolę, aby zakończyć tą współpracę, ja za chwileczkę 

odczytam ten list, który dopiero spowoduje zerwanie tejże współpracy, bo tu są te 

słowa, które powodują zerwanie stosunków, które to ja podpisuję. Tak że taka jest 

kolej rzeczy i skutek będzie rzeczywiście taki jak pan sobie wyobraża panie radny.” 

Do stanowiska radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

stanowisko Rady Miasta Konina w sprawie zerwania porozumienia o współpracy 

partnerskiej pomiędzy Miastem Briańsk w Federacji Rosyjskiej i Miastem Rzeczyca 

Republika Białoruś a Miastem Konin w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W głosowaniu nie brały udziału radne: Krystyna Leśniewska i Barbara Musiał. 

Stanowsko stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Udzielam teraz głosu panu prezydentowi, który 

zapowiedział, że przedstawi pismo, które skieruje do tych dwóch miast. Udzielam 

głosu panu prezydentowi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję bardzo 

panie przewodniczący. Wysoka Rado, przyjmuję państwa stanowisko, dlatego też 

działam od razu. Przygotowany jest tekst wypowiedzenia umowy o współpracy 

i pozwolą państwo, że odczytam ten tekst w stosunku do miasta Briańska, podobny 

tekst będzie skierowany do miasta Rzeczyca. 

Dbar Marina Walentinowna Głowa Miasta Briańsk. 

Szanowna Pani. W związku z agresją militarną dokonaną przez Federację Rosyjską na 

niepodległą i demokratyczną Ukrainę, informuję, że z dniem 4 marca 2022 roku 

wypowiadamy umowę o partnerstwie zawartą między Miastem Konin 

w Rzeczypospolitej Polskiej, a Miastem Briańsk w Federacji Rosyjskiej w dniu 

8 maja 1995 roku. 

Polska jako pierwsze państwo na świecie 2 grudnia 1991 roku uznało niepodległość 

Ukrainy. Atak zbrojny Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to pogwałcenie wszelkich norm 

i zasad prawa międzynarodowego, a także pokoju, który trwał w tej części Europy, 

nieprzerwanie od 1945 roku. Ataki bombowe na osiedla mieszkalne, szkoły, 

przedszkola, szpitale i inne obiekty o charakterze cywilnym niosące śmierć cywilów, 

w tym kobiet i dzieci to zbrodnia przeciwko ludzkości. 

Dlatego jako polscy samorządowcy czujemy się w obowiązku, aby zerwać wszelkie 

umowy i kontakty wiążące nasze miasta. Mamy świadomość, że decyzja ta pozostaje 

jedynie w sferze symbolu, jednak w takich chwilach symbole mają ogromne znaczenie, 
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a nasz niech będzie dla mieszkańców Briańska prostym przesłaniem - NIGDY WIĘCEJ 

WOJNY! 

Pomimo tego, że dziś wypowiadamy umowę partnerską, chcemy wierzyć, że nadejdą 

takie dni, kiedy naród rosyjski znajdzie w sobie tyle siły, by przeciwstawić się tyrani 

i zatrzymać to zło. Mamy nadzieję, że te dni nadejdą jak najszybciej. 

Niniejszym podpisuję wypowiedzenie umowy. 

Proszę państwa, tak jak zapowiedziałem, w tej chwili również stosowny podpis pod 

pismem skierowanym do Vitalyja Siemianowicza Panczenki przewodniczącego 

Komitetu Wykonawczego w Rzeczycy. Stosowne zmiany treści pisma związane z tym, 

że Białoruś współuczestniczy w tej agresji są w tym piśmie zawarte. 

Szanowni państwo, wypowiedzenie zostało podpisane.” 

4. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Porządek obrad został wyczerpany, stąd też zamykam 

LIV Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach.” 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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