
BR.0002.2.16.2022 

PROTOKÓŁ Nr LXV/2022 

z obrad LXV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

w dniu 9 listopada 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję z sali 

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

Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 15.20. 

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

KORYTKOWSKI, zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, 

Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, kierownicy wydziałów 

Urzędu Miejskiego, dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych miasta. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia LXV 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 

Tadeusz WOJDYŃSKI. 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja prowadzona jest w trybie 

hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością wykorzystania środków 

porozumiewania się na odległość. 

W związku z tym dyskusje i głosowania odbywać się będą poprzez system 

informatyczny, będę rownież pełnił funkcję sekretarza dzisiejszych obrad. 

Transmisja sesji online prowadzona jest na dotychczasowych zasadach. 

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. 

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 
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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 obradach.” 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

Nieobecny był radny Krystian MAJEWSKI. 

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

państwo radni porządek obrad wraz z materiałami. 

4 listopada br. przekazałem państwu wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie scalenia i podziału 

nieruchomości położonych w rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn. 

W związku z tym proponuję uzupełnienie porządku obrad w punkcie 6 o powyższy 

projekt uchwały druk nr 858. 

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. 

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

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła porządek 

obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu (druk nr 854). 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 856), 
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b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 857). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Miastem Konin a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku (druk nr 853). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej przy ul. Szafirkowej w Koninie (druk nr 855). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w 

rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn (druk nr 858). 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

8. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 rok. 

9. Wnioski i zapytania radnych. 

10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

11. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 854). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 854. 

Projekt uchwały został państwu radnym przekazany. Był przedmiotem obrad Komisji 

Finansów. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka 

o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

Wstępne założenia do tego projektu przedstawiła nam pani Skarbnik Miasta Ewelina 

Ostajewska-Szwankowska, ale oprócz tego dość szczegółowo była nam przedstawiona 

prezentacja pt. „Analiza zadłużenia Miasta Konina i możliwości racjonalizacji jego 

spłaty”. Tą analizę przedstawił prezes firmy ProPOLIS Consulting z Poznania pan 

Michał Schab. 
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Wywiązała się dyskusja, w wyniku dyskusji i później głosowania, Komisja Finansów 

projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7 radnych „za”, 3 radnych „wstrzymało się” 

od głosu.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

O głos poprosił wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja co prawda 

nie jestem członkiem Komisji Finansów, ale oczywiście przysłuchiwałem się ze 

szczególną uwagą właśnie temu punktowi, który poświęcony był sprawie obligacji.  

W historii naszego miasta to jest takie drugie podejście. Ja mam takie jedno 

zasadnicze pytanie, nie zdążyłem tego pytania zadać, a może warto, bo zakładam, że 

ta kwota 21 046 000 zł jest skutkiem określonych symulacji, jakiś analiz, algorytmów, 

które opisują stan finansów naszej gminy. Zakładam, że dokonano bardzo dokładnej 

analizy naszego budżetu, jego perspektyw, itd. 

Natomiast moje pytanie jest następujące, czy wyliczenia te uwzględniały także 

kondycję finansową naszych konińskich spółek? Oczywiście ja mam świadomość, że 

spółki mają swoje odrębne budżety, gmina ma swój odrębny budżet, natomiast 

wiemy, że są to spółki o szczególnym znaczeniu, my poprzez te spółki realizujemy 

podstawowe zadania. Wiemy doskonale, że kondycja tych spółek ma również 

bezpośredni wpływ na kondycję jakby i sposób postrzegania naszego miasta. 

My wiemy, że w przypadku trudnej sytuacji finansowej spółka gminy może być 

wsparta dopłatami, wynika to z artykułu 177 ustawy – Kodeks spółek handlowych, 

w związku z tym jesteśmy powiązani z tymi spółkami i dobrze, bo poprzez te spółki, 

powtórzę jeszcze raz, realizujemy podstawowe cele mieszkańców.  

Zatem powtórzę pytanie, czy w tych symulacjach uwzględniono również, czy 

dokonano jakby analizy, na tyle na ile można to zrobić, analizy i dokonano oceny stanu 

finansów naszych spółek? Bo ja myślę, że dopiero jeśli weźmiemy to wszystko pod 

uwagę, tak naprawdę będziemy mieli pełną wiedzę o finansach naszej gminy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu. Radny Sławomir 

Lachowicz, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Nie mogłem uczestniczyć w komisji, 

ale chcę się odnieść do obecnej sytuacji finansów. Stan finansów miasta jest bardzo 

zły i już w ubiegłym roku mieliśmy problem ze spięciem budżetu.  

Czynników wiadomo jest dużo, ale nie chcę ich wymieniać.  

Miasto sięgnęło po pomoc do firmy zewnętrznej, która znalazła rozwiązanie zaistniałej 

sytuacji. W tym przypadku uważam, że skoro wskaźniki utrzymamy, to możemy 
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spokojnie ten budżet zatwierdzić. Ja uważam, że przesunięcie o 3 lata spłaty kredytów 

pozwoli nam spokojnie realizować zadania, które są uwzględnione na przyszły rok, w 

przeciwnym razie czekałby nas program naprawczy, a z czym to się wiąże wszyscy 

wiemy: cięcie kosztów, wszystkie inwestycje by nam wypadły. 

Tak że uważam, że nie możemy się sprzeciwiać zatwierdzeniu tego.” 

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

Miasta Konina Ewelinie Ostajewskiej-Szwankowskiej w celu udzielenia odpowiedzi 

i wyjaśnienia wątpliwości, które zostały poruszone.” 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA: 

„Odpowiadając na pytanie pana wiceprzewodniczącego, w tej analizie nie były brane 

pod uwagę spółki, ponieważ braliśmy pod uwagę tylko tutaj naszą jednostkę 

samorządu terytorialnego, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 

Spółki, ich rachunkowość jest oparta o przepisy ustawy o rachunkowości, czy też 

Kodeks spółek handlowych.  

Ja wiem, że możemy oczywiście podjąć takie działania w celu bardziej skonsolidowanej 

analizy. Tutaj odnieśliśmy się do analizy stricte tylko naszej jednostki samorządu 

terytorialnego w świetle obowiązującej ustawy o rachunkowości i wszystkich 

rozporządzeń, które na ten dzisiejszy moment nas obowiązują i naszej kondycji 

w odniesieniu właśnie do tych przepisów budżetowych, nie posiłkując się tutaj 

przepisami w ogóle całej gospodarki ekonomicznej czy makroekonomicznej. 

Tak że do analizy jakby tego zadłużenia nie braliśmy pod uwagę wyników finansowych 

naszych spółek, ani korelacji jakie zachodzą tutaj między miastem a spółkami. To 

moglibyśmy analizować w ujęciu takim bardziej globalnym, gdybyśmy badali 

skonsolidowane bilanse jednostki samorządowej.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Pan radny Jarosław Sidor, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym najpierw na początku 

sprostować błąd, który popełniłem podczas obrad komisji, powiedziałem wtedy, że 

miasto wyemitowało, zadając pytanie panu Michałowi Schab z firmy, który 

przeprowadzał tutaj prezentację, o obligacjach 120 milionowych i powiedziałem wtedy 

rok 2019, a było to dokładnie 19 września 2018 roku i kwocie, którą miasto będzie 

musiało mówiąc kolokwialnie oddać – 30 milionów, a wtedy usłyszeliśmy, że była to 

kwota kosztów całej obsługi do 2032 roku – 50 milionów. I ta kwota tak i tak może być 

wyższa z uwagi na wyższe oprocentowanie obligacji. 

I teraz jest moje pytanie, ja mam takie pytanie w ogóle do tego co tutaj słyszałem na 

przykład od radnego pana Lachowicza, bo mówił tutaj o inwestycjach 
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przyszłorocznych. Powiem szczerze, że ja jeszcze nie widziałem projektu budżetu 

i o żadnych inwestycjach na chwilę obecną nie wiem, pewne sprawy się tutaj 

rozgrywają, chodzi o środki finansowe, nie tylko o to co żeśmy pozyskali z Polskiego 

Ładu, ale również o środki, których po prostu nam brakuje, a te 21 046 000 zł ma być 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

I teraz tak patrząc panie prezydencie wprzód i szanowni państwo radne i radni, 

ostatnia transza jest rok 2036 do spłacenia, w kwocie 7 046 000 zł. Mówi się, że fajnie 

jest kredyty brać, ale trudno jest je oddać i ciężko, szczególnie przy niepewnej sytuacji 

finansowej.  

Ja powiem tak, trudno jest planować, praktycznie „gasimy” to, co powstało w budżecie 

na kolejne 2, 3 lata, czy 4 i chcemy jak było to powiedziane na komisji wypłaszczyć, ale 

jest pytanie co będzie dalej, co będzie później, za te 10, 15 lat? 

Wiemy jaka jest sytuacja miasta Konina i tutaj też również pod tym względem należy 

sobie zadać pytanie, bo wielu z nas za te kilka, kilkanaście lat może nie być w radzie 

miasta, może nie mieszkać w Koninie, ja już tutaj nie mówię o innych sytuacjach 

losowych i po prostu co dalej? 

Tak jak było wspomniane, na chwilę obecną zadłużenie miasta jest na 232 miliony, 

mówimy o tu i teraz, ale jaka czeka nas przyszłość panie prezydencie, czy będziemy 

w stanie po prostu te wszystkie zobowiązania pospłacać przy jak wiadomo rosnących 

kosztach? Niby te koszty do budżetu są coraz większe, ale przeliczając to wszystko na 

wydatki, na inflację, to wcale tych pieniędzy dużo więcej nie ma, porównując po prostu 

te budżety.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Chcę zwrócić tylko uwagę, że te zagadnienia były 

wyjaśnione przez pana Schaba, który przedstawił prezentację, tak że nasze zadłużenie 

miasta jest zadłużeniem bezpiecznym i przez emisję obligacji nie zwiększamy 

zadłużenia, spłacamy kredyty, zadłużenie pozostaje na tym samym poziomie. Tak że ja 

tutaj nie wiem o co panu tak dokładnie chodzi? 

Udzielam głosu panu prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuje: „W sumie to 

wyręczył mnie pan w odpowiedzi panu rademu Sidorowi, bo przecież szanowni 

państwo ja bardzo dziękuję, że pan radny Sidor pochyla się z troską nad losem 

budżetu miasta, bo po prostu dlatego jest tutaj w radzie miasta. Nam wszystkim 

powinno zależeć na tym, aby budżet był prawidłowo konstruowany, ale i potem 

realizowany.  
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Natomiast odpowiadając panu, myślę że byłoby zupełnie inaczej gdyby nasz samorząd 

nie był pozbawiony przychodów, przychodów związanych z wydatkami bieżącymi. 

Zresztą na ten temat bardzo głośno się dyskutuje w Polsce, że samorządy pozbawiane 

są, no niestety przez określone działania związane ze zmianami w polityce 

podatkowej, pozbawiane są przychodów bieżących, tym samym nie możemy 

realizować naszych zobowiązań bieżących, a do tego są przecież potrzebne środki. 

77 milionów panie radny w ciągu 4 lat jest to niebagatelna kwota, która by pozwoliła 

miastu funkcjonować normalnie, natomiast musimy sobie radzić w inny sposób, stąd 

też podjęcie decyzji dotyczącej wyemitowania obligacji i zastąpienie jednego 

zobowiązania, jakim jest kredyt, zobowiązaniem w postaci obligacji, zaciągnięcia 

obligacji. 

Zostało to wszystko wyjaśnione na specjalnym spotkaniu, które zostało dla państwa 

zorganizowane. Myślę, że dogłębnie zostało to wyjaśnione i przedstawione, 

z uzasadnieniem dlaczego tak działamy.  

Natomiast poprzez wyemitowanie obligacji i chciałbym podkreślić, żeby wszyscy 

słuchający sesji mieli tą świadomość, że my w tej chwili nie podejmujemy decyzji 

związanych z zaciągnięciem kolejnych zobowiązań przez miasto. Natomiast tak można 

byłoby wnioskować z pańskiej wypowiedzi panie radny. Czyli jeszcze raz podkreślam, 

zadłużenie miasta poprzez podjęcie tej uchwały jest constans, czyli jest dokładnie takie 

samo jak przed podjęciem uchwały.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu prezydentowi. Radny Jarosław Sidor ad 

vocem.” 

Ad vocem radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Do tego co pan prezydent Korytkowski 

powiedział w stosunku do mojej osoby, w moim kierunku. Panie prezydencie ja wiem 

na co brany jest ten kredyt, czyli spłacenie wcześniejszych zobowiązań. Ale podkreślę, 

obligacja w pewnym sensie jest również kredytem i spłacamy kredyt zaciągnięty 

wcześniej kolejnym kredytem, nie schodzimy ze stopy zadłużenia, które po prostu 

mamy.  

A do tego co pan prezydent powiedział, ja rozumiem, nawet wcześniej przed komisją 

rozmawiałem z panem kierownikiem Pawłem Smogórem jaka jest sytuacja 

samorządów. To dotyczy niestety samorządów w całej Polsce i ona również jako 

miasta Konin nas dotyka i tak jak wszystkie samorządy musimy się z tym zmierzyć, ze 

zmianą podatkową i zabraniem pieniędzy samorządom. My tutaj w radzie nie mamy 

niestety na to wpływu, ale miasto musi funkcjonować. 
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I tak jak powiedziałem, ja się po prostu obawiam co będzie dalej. Żaden z nas 

prawdopodobnie nie odpowie mi na to pytanie, ja sam sobie nie odpowiem, bo nie 

wiemy jaka będzie sytuacja makroekonomiczna w ogóle w Polsce, jaka sytuacja będzie 

międzynarodowa, a przede wszystkim w Koninie. I to jest właśnie to zasadnicze 

pytanie, bo my możemy tych kredytów brać, tu jest lekka przesada, nieskończoną 

ilość, ale one nic nam po prostu nie dadzą, jeżeli nie będzie większego wpływu do 

budżetu.  

A teraz właśnie do tego większego wpływu do budżetu. Były panie prezydencie, wie 

pan bardzo dobrze, również to popierałem, pewne próby optymalizacji kosztów 

wydatków tak zwanych bieżących, ale na chwilę obecną nic w tym kierunku 

praktycznie nie zostało zrobione.  

Tak jak powiedziałem była chęć ze strony pana prezydenta, ja to popierałem, 

optymalizacji kosztów wydatków bieżących, ale na chwilę obecną nic w tym kierunku 

nie zostało zrobione. Były podejmowane pewne uchwały, praktycznie najważniejszą 

rzeczą, czy jedyną z tych rzeczy to jest likwidacja Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Obawiam się, że nie ma 

ekonomisty, który by był w stanie przewidzieć co będzie za 15 lat, bo ilość zmiennych 

na prognozę jest tyle, że można popełnić duży błąd. Udzielam głosu pani radnej 

Urszuli Maciaszek.” 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Panie radny Sidor, ja tak 

przysłuchując się temu co pan mówi, zastanawiam się jaki pan ma „złoty środek” na to, 

żebyśmy właśnie nie zaciągali kolejnych zobowiązań? Bo w tym momencie pan 

wprowadza niepokój wśród mieszkańców. Myślę, że naprawdę pana wypowiedź 

wśród osób, które nie są zorientowane do końca w tym, czym są obligacje, powoduje 

naprawdę niepokój. 

Jaki ma pan pomysł, jest pan już przecież wieloletnim radnym i „złoty środek” na to, 

żeby miasto mogło funkcjonować właśnie w tym zakresie?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Radny Jarosław Sidor ad vocem.” 

Ad vocem radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Do wypowiedzi radnej Urszuli Maciaszek. 

Pani radna, w wielu kwestiach prosiła mnie pani, aby podejmować uchwały takie, 

które pan prezydent Korytkowski przedstawi, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów. 

Czyniłem to i co praktycznie z tego wyszło?  
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Co do „złotego środka”, powiedziałem to również, tak samo jak powiedział to pan 

przewodniczący Wojdyński, że trudno jest wyrokować jaka będzie sytuacja za 10, za 15 

lat przy obecnej sytuacji.  

Dlatego stawiam te pytania, może są mądrzejsi ode mnie, którzy potrafią na to 

odpowiedzieć.” 

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

Urszuli Maciaszek.” 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Panie radny, oczywiście że tak, 

wielokrotnie rozmawiając w temacie wszelkiego rodzaju uchwał, które podejmujemy 

tutaj na sesji, prosiłam również każdego radnego, z każdej frakcji, o przeanalizowanie i 

rozsądne podejmowanie decyzji, nie podejmowanie decyzji politycznych. Więc to nic 

złego w momencie kiedy jako przewodnicząca klubu staram się konsultować 

i argumentować przede wszystkim decyzje, które tutaj zapadają.  

Więc tutaj pytanie kolejne, być może pan ma ten „złoty środek”, może pan nas 

przekona, że możemy jakoś inaczej funkcjonować?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan Paweł Adamów zastępca prezydenta, 

udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Panie radny Sidor, bo pan 

próbuje tą swoją wypowiedzią rzeczywiście taki niepokój wprowadzić w tę dyskusję, 

można by mieć odczucie, że my w jakiś sposób zwiększamy zadłużenie. Natomiast 

tego zadłużenia nie zwiększamy, zmieniamy tylko jego strukturę, natomiast nasze 

działania są wręcz odwrotne. My zmniejszyliśmy w ciągu ostatniego roku zadłużenie 

miasta z 240 milionów, z tego co pamiętam, do 218 milionów złotych i ta spłata została 

już we wrześniu spłacona za cały rok, do końca roku, a na przyszły rok możliwe, że uda 

się zejść do poniżej tych 218 milionów złotych. Tak że my bardzo mocno i drastycznie 

to zadłużenie zmniejszamy, natomiast pana wypowiedź mogłaby sugerować, że my w 

jakiś sposób zwiększamy je z powrotem, co jest nieprawdą.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu zastępcy prezydenta. Ad vocem pan 

radny Jarosław Sidor. Ad vocem to jest tylko krótkie sprostowanie wypowiedzi.” 

Ad vocem radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Do pana prezydenta Adamowa, powtórzę to 

trzeci raz. Ja wiem i naprawdę nie musi mi pan po raz trzeci tutaj przypominać, czy 

poprawiać, ja wiem jaki jest zapis uchwały – zobowiązanie do uregulowania 

wcześniejszych zobowiązań, kredytów, również tutaj te kwoty zostały przedstawione. 

I mi nie trzeba powtarzać jak dziecku, ja wiem do czego są te obligacje wzięte, że one 
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nie będą zwiększać zadłużenia. My to po prostu musimy zrobić, tylko chodzi mi 

o przyszłość.”  

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przypominam, że zgodnie z art. 58 ustawy 

o samorządzie gminnym: 

1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych 

wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. 

2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.” 

Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Uchwała Nr 825 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 856), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na 

lata 2022-2025 (druk nr 857). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy uchwał 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok - druk nr 856 i zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 - druk nr 857. 

Projekty uchwał zostały państwu radnym przekazane drogą elektroniczną. Były 

przedmiotem obrad Komisji Finansów, wobec tego proszę przewodniczącego Komisji 

Finansów Marka Cieślaka o przedstawienie opinii do projektów uchwał.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok – druk nr 856 i należy 

też wspomnieć, że w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na 

lata 2022-2025 – druk nr 857 została zapisana zmiana dotycząca zgody na 

wyemitowanie obligacji, o których rozmawialiśmy w poprzednim punkcie. Projekty 

uchwał były omówione przez panią skarbnik miasta, nie było zgłoszeń do dyskusji ze 
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strony radnych. Komisja Finansów projekt uchwały - druk nr 856 zaopiniowała 

pozytywnie - 7 radnych „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymało się” od głosu. Jeśli chodzi 

o wieloletnią prognozę finansową zawartą w druku nr 857 Komisja Finansów również 

zaopiniowała pozytywnie - 7 radnych „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymało się” od głosu.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 856 

W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 

rok. 

Uchwała Nr 826 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 857 

W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Konina na lata 2022-2025. 

Uchwała Nr 827 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Miastem Konin a Powiatem Konińskim 

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 

roku (druk nr 853). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin 

a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w 2023 roku – druk nr 853. Projekt uchwały został państwu radnym doręczony. Proszę 

przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały druk nr 853 był tematem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, był 

omówiony przez pana kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafała Oblizajka. 
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Do omawianego projektu uchwały nie było zgłoszeń do dyskusji, a Komisja Finansów 

i Komisja Infrastruktury zaopiniowały projekt uchwały jednomyślnie – 10 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Konin 

a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

w 2023 roku. 

Uchwała Nr 828 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szafirkowej w Koninie 

(druk nr 855). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 

Szafirkowej w Koninie obręb Nowy Dwór – druk nr 855. Projekt uchwały został 

państwu radnym przekazany, był przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury, wobec tego proszę przewodniczącego Komisji Finansów Marka 

Cieślaka o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały druk nr 855 jest konsekwencją uchwały, którą rada miasta podjęła na 

ostatniej sesji rady odmawiając lokalizacji tej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 

Szafirkowej. Nie było zgłoszeń do dyskusji w tym omawianym temacie, a Komisja 

Infrastruktury nie zajęła stanowiska do projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szafirkowej w Koninie, gdyż w 

głosowaniu – 4 radnych było „za”, 4 „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się” od głosu.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu brało udział 21 radnych. Nie głosował radny Dominik Szopa. 

Wynikiem głosowania – 11 radnych „za”, 7 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej przy ul. Szafirkowej w Koninie. 
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Uchwała Nr 829 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 

położonych w rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn 

(druk nr 858). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Krańcowa, 

Wojciechowo – obręb Łężyn. Projekt uchwały druk nr 858 został państwu radnym 

przekazany drogą elektroniczną. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów Marka 

Cieślaka o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały zawarty w druku nr 858 był omawiany na Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury przez kierownika Wydziału Geodezji i Katastru Pawła Smogóra. 

Po dyskusji komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały – 9 radnych „za”, 

i 1 „wstrzymującym się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Na komisji osobiście wyraziłem swoją 

opinię dotyczącą tego projektu uchwały, wyraziłem też swoje podziękowanie 

w stosunku do pana prezydenta Piotra Korytkowskiego, jak i Pawła Adamowa, 

dlaczego? Otóż można podziękować za kontynuowanie linii, która rozpoczęta była już 

w kadencji wcześniejszej, ale dobrze się stało, że 2 lata temu pan prezydent dostrzegł, 

że potencjał rozwojowy miasta Konina idzie w dobrym kierunku, ale żeby go 

realizować to jest właśnie narzędzie, jakie w tej chwili podejmujemy w tej uchwale, 

czyli projekt scalania, podziału gruntów na poszczególnych osiedlach. To jest kolejne 

osiedle po Wilkowie, które zostaje w sposób taki przemyślany i też skonsumowany 

pod względem zapisów planów zagospodarowania przestrzennego, jakim jest 

budownictwo mieszkaniowe. Nie trzeba uzasadniać, jak ważne dla każdego miasta są 

tereny, które nie tylko zapisane są w planach, ale tak jak tu są realizowane, tutaj za 

chwilę potencjalni kliencie będą mogli nabyć konkretne działki. Chciałbym powiedzieć, 

że otwieramy 56 działek w bardzo atrakcyjnym miejscu jakim jest osiedle Łężyn i to na 

pewno przyciągnie nam inwestorów, a pośrednio jak wiemy budownictwo to jest 

podatek od nieruchomości, który jest jednym z najważniejszych dochodów w budżecie 

każdego miasta. Dodać należy, że tutaj idziemy jeszcze dalej, można powiedzieć jak 

w piosence Golców „dzisiaj jest tutaj ściernisko, a jutro będzie San Francisco”, 

ponieważ za scaleniami na drugi rok chciałbym przypomnieć pieniądze, które 



14 

otrzymaliśmy w kwocie dość dużej, bo to jest kwota 30 mln zł te tereny będą 

uzbrajane w sieć wodociągową, kanalizacyjną oczywiście jeszcze nie w całości, ale już 

można powiedzieć idziemy w dobrym kierunku. Teraz panie prezydencie dobrze by 

było, bo mamy jeszcze jedno tak duże osiedle w Koninie jakim jest Grójec. Grójec 

potrzebuje właśnie takiego narzędzia jakim jest scalenie i podział, bo mamy tak 

naprawdę wielki potencjał, a struktura działek jaka jest na Grójcu właśnie nie pozwala 

by te działki samodzielnie mogły służyć nam jako działki budowlane. Mam nadzieję, że 

ten kierunek będzie utrzymany, to co było właśnie zawarte też między innymi 

w podziałach i scaleniu na Łężynie to jest kolejne osiedle, tak że idziemy w tym 

kierunku. Bardzo dziękuję.” 

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

Tomaszowi Andrzejowi Nowakowi.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Bardzo mnie ucieszyła ta decyzja 

i też ta wypowiedź pana radnego Marka Cieślaka. Ale chciałbym, żebyśmy nie 

zapominali o inwestycjach w miejscach, gdzie od kilkudziesięciu grubych lat nasi 

mieszkańcy płacą nam podatki, mam na myśli ulicę Solną i Taczanowskiego to jest to 

miejsce, o którym panie prezydencie pan już wie, podobnie jak pan prezydent 

Adamów. Tam co jakiś czas kilkanaście posesji jest bardzo mocno zalanych...” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ale panie radny my nie o tym, nie na temat pan mówi, 

bo omawiamy uchwałę o scaleniu gruntów na osiedlu Łężny, a pan tutaj mówi 

o zadaniach inwestycyjnych na Hajmacie.” 

Kontynuując radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ale scalenie wiąże się z tym, że 

za rok mają tam być inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne i tak dalej, więc ja 

nawiązuję, że najpierw powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na te miejsca, gdzie 

mieszkają od kilkudziesięciu lat ludzie i są niezrobione i mam na myśli ulicę Solną 

i Taczanowskiego, które są do poprawki, bo tam zalewa kilkanaście posesji i tylko to 

chciałem w tej sprawie zamieścić. Dziękuje bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ale to wszystko mógł pan powiedzieć w następnym 

punkcie, gdzie będą wnioski i zapytania radnych, a nie w tym punkcie. Pan radny 

Jarosław Sidor udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja króciutko, tylko do wypowiedzi radnego 

Nowaka. Była mowa o kwocie, którą uzyskaliśmy z programu Polski Ład ponad 36 mln 

zł i panie radny Nowak są to inwestycje na kanalizację sanitarną i wodociąg, tam nie 

ma nic w tych inwestycjach o kanalizacji deszczowej. Są to finanse Miasta i trzeba 

najpierw je zabezpieczyć, żeby coś takiego zrobić, ale nieważne czy to będzie Łężyn, 

czy to będzie Niesłusz, czy Grójec, czy też ewentualnie ulica Solna i Taczanowskiego, 
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tak że te pieniądze o których była mowa nie mają nic wspólnego z tym co tutaj pan 

radny mówił.” 

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

W głosowaniu brało udział 21 radnych. Nie głosował radny Dominik Szopa. 

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 

położonych w rejonie ulic Krańcowa, Wojciechowo – obręb Łężyn. 

Uchwała Nr 830 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. Informację państwu 

radnym przekazałem drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła do wiadomości informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022, padło kilka pytań, ale 

dyskusja nie była zbyt burzliwa. Dokument jest przygotowany w ten sposób, że chyba 

wszyscy, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o stanie naszej oświaty mogą z niego 

coś wyciągnąć.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacją. 

Do informacji radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta 

Konina przyjęła do wiadomości przedłożoną informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

8. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 rok. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to informacja 

o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2021 rok. 

Informuję państwa radnych, iż artykuł 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, nakłada obowiązek przedłożenia radzie informacji 
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o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych, przez osoby, którym zostały one 

złożone. 

Taką informację przekazałem państwu radnym wraz z informacjami złożonymi przez: 

Prezydenta Miasta Konina; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, w Słupcy 

i w Kole.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacją. 

Do informacji radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta 

Konina zapoznała się z przeprowadzoną analizą oświadczeń majątkowych za 2021 rok. 

9. Wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Poinformuję, że kolejna sesja odbędzie 30 listopada to 

jest środa. 

Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania radnych. Udzielam głosu 

w kolejności zgłoszeń. Jako pierwszy zgłosił się radny Jarosław Sidor, udzielam głosu.” 

Głos zabrał rady Jarosław SIDOR, cytuję: „Jedna sprawa w sumie dwie, one tak 

troszeczkę będą powiązane. Przeprowadziłem taką dyskusję z pewną osobą, chodzi 

panie prezydencie o wyłonienie czy też rozstrzygnięcie przetargu na 

termomodernizację hali „Rondo” i z tego co pamiętam jest to kwota 12 milionów 

złotych. Jedno pytanie, czy przy termomodernizacji na dachu będą zamontowane 

panele fotowoltaiczne i ewentualnie kolektory do nagrzewania wody, czy coś takiego 

w projekcie ma być, czy będzie uwzględnione, czy też nie? 

A druga rzecz również w pewien sposób związana z halą „Rondo”, temat, który już 

zgłaszam ponad 7 lat, a dlaczego? Na sesji 5 sierpnia br., o ile się nie mylę poruszyłem 

sprawę artykułów w Przeglądzie Konińskim ulicy Paderewskiego czy przejście na 

wysokości ulicy Okólnej, czyli tunel. A znowu w ostatnim Przeglądzie Konińskim był 

wywiad z panem prezydentem Pawłem Adamowem – termomodernizacja hali 

„Rondo”, czy też przejście na ulicy Okólnej, porównując te artykuły można powiedzieć, 

że pieniędzy brakuje na te zadania, na które Miasto otrzymało dofinansowanie 

z Polskiego Ładu. Jest z tego co wiem, tak jak tutaj pan prezydent Adamów w artykule 

wyjaśnia, że zmieni się ta ustawa i będzie możliwość przerzucania mówiąc 

kolokwialnie tych środków finansowych na inne zadanie. Ja chciałem się dowiedzieć, 

dopytać niedługo może za tydzień, może za dwa, może wcześniej otrzymamy jako 

radni projekt budżetu na 2023 rok, czy w tym temacie zostały podjęte już jakieś kroki? 

Pan prezydent Korytkowski się śmieje, ale panie prezydencie zna mnie pan, ja jestem 

dociekliwy i jestem uparty i wie pan dobrze, że gdybyśmy razem wtedy poszli pod 
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pachę i możliwe, że by się udało, bo tak jak mówię podejmowaliśmy panie prezydencie 

uchwały, dlaczego o tym mówię? Podejmowaliśmy panie prezydencie uchwały o 

przekazaniu miejskiego gruntu pod budowę galerii handlowej, która w tej chwili 

powstaje, a nie potrafiliśmy załatwić ważnych spraw dla mieszkańców Konina. Ja już 

tutaj nie mówię o tym tunelu, ale chociażby o takiej drodze wzdłuż torów kolejowych, 

gdzie niedawno była zmiana zagospodarowania przestrzennego, ja to swego czasu 

mówiłem na sesji rady miasta, że przekazujemy grunty Miasta dla PKP na budowę 

galerii handlowej, centrum komunikacji miejskiej, a nie potrafimy załatwić w zamian 

gruntu pod drogę, który jest własnością PKP. Jest pan w tym temacie panie 

prezydencie dość długo, wie pan jak ta sytuacja wyglądała i wygląda i chciałbym się 

dowiedzieć, jeżeli jest taka możliwość, czy będzie, przepraszam, bo tak zostało 

zaprezentowane, jeżeli ta ustawa w ogóle się zmieni i będzie można przerzucać te 

środki z jednej inwestycji do drugiej, czy taka szansa się pojawi i będzie?” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pozwólcie państwo, że ja chwilę 

zajmę państwu czas. Moja interwencja, czy prośba o interwencję nie jest jakąś 

szczególną prośbą, bo takich rzeczy jest pewnie w Koninie więcej. Ja bym poprosił jeśli 

się to uda o wyświetlenie dwóch, trzech zdjęć i szybciutko przeczytam treść sms, który 

otrzymałem, tak będzie krócej, cytuję: „Bardzo proszę o pomoc ulica Bydgoska 2a 

dojście do szkoły ZSG-E w Koninie. Prośba jest o to, żeby na działce należącej do 

Miasta posprzątać, obciąć gałęzie, wymienić popękane i podniesione przez korzenie 

płyty chodnikowe oraz poprawienie dziur w drodze dojazdowej na ten parking” Jest 

informacja o tym, że „usterki te mogą zagrażać życiu, zdrowiu uczniów...” i tak dalej. 

Jak powiedziałem mam świadomość, że tego rodzaju rzeczy są często zgłaszane, 

natomiast pozwoliłem sobie nadać temu taki charakter bardziej oficjalny, bo podobno 

były już te rzeczy zgłaszane wcześniej i nie było chyba właściwej reakcji. Taką 

informację mam na dzień dzisiejszy. Tak, że tutaj bardzo proszę o zajęcie się. Ja wiem, 

że takich zdjęć na terenie Konina może niestety więcej narobić, tutaj nie chcę państwa 

jakoś epatować tymi zdjęciami. Natomiast gdyby stosowne służby pochyliły się nad 

tym zagadnieniem, to ja w imieniu osoby zgłaszającej ten problem byłbym wdzięczny. 

Ja wiem, że to wszystko pieniądze, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze, ale 

warto o tym wiedzieć ja ten temat podnoszę. Dziękuje serdecznie. 

Głos zabierze radna Urszula Maciaszek, proszę uprzejmie.” 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „A ja mam pytanie, czy Miasto planuje 

jakieś wspólne oglądanie, czyli strefę kibica, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata?” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Głos zabierze radny Sławomir 

Lachowicz, proszę.”  
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Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Mam takie pytanie, na ostatniej 

sesji żeśmy dużo mówili na temat rozbudowy hali sportowej. Czy w najbliższym czasie 

przewiduje się budowę takiej hali? To jest całe pytanie.” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Głos 

zabierze radna Barbara Musiał., proszę.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Ja mam takie dwie sprawy. Jedna 

dotyczy ulicy Energetyka tam jest taki nieduży odcinek, patrząc na niego od strony 

ulicy Kolejowej on będzie po lewej stronie i on dochodzi do ulicy Kolejowej, tam od 

kilku ładnych lat jest w ogóle niesprzątane, jest bardzo dużo śmieci, liści, papierów, po 

prostu koszmar, taka jest granica, nie wiem czym spowodowane, że część ulicy jest 

wysprzątana, natomiast ten odcinek jest bez przerwy brudny.  

A druga sprawa. Cały czas będę nawiązywała w tej chwili do ptaków, które 

zanieczyszczają samochody i dostałam odpowiedź, że musi się zebrać komisja, która 

zastanowi się nad atrapami drapieżnych zwierząt, które będą zainstalowane na 

drzewach. Ale chodzi mi o coś takiego, zanim komisja się zbierze, podejmie decyzję 

trochę trwa, natomiast chciałabym wrócić do rozmowy z panią, która handluje 

drzewami, zna się na tym, zresztą ja z własnego doświadczenia wiem i z 

doświadczenia mieszkańców, że przerzedzenie tych drzew doskonale, że tak powiem 

ograniczy zanieczyszczenia. I tu historia, faktycznie są u nas osoby, które dokarmiają 

ptaki na tej ulicy, ja próbowałam rozmawiać, ale nasuwa mi się takie porównanie, jak 

rozmowa z prezesem Kaczyńskim na temat dzietności w Polsce, my mieszkańcy nie 

mamy możliwości, żeby powstrzymać tych ludzi, którzy dokarmiają te ptaki i znacząco 

to podnosi zanieczyszczenie naszej ulicy.” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję pani radnej. O głos 

prosi również radny Jacek Kubiak, bardzo proszę o zabranie głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja mam do pana prezydenta w zasadzie taką 

prośbę. Dzwonią do mnie mieszkańcy z łącznika V Osiedle - Niesłusz z wieżowców tam 

mają jeden duży problem, on był zgłaszany, tak mi powiedział ten pan ja mam jego 

nazwisko, numer telefonu wszystko, wyścigi na motorach, żeby uczulić Policję niech 

troszeczkę postraszą i na te sprawy, o których mówił pan przewodniczący Chojnacki, 

że brakuje pieniędzy, może byśmy te pieniądze tam zarobili, bo tam się ponoć w nocy 

dzieją dantejskie sceny i żeby tym problemem się zająć.” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję uprzejmie. Głos 

zabierze radny Tomasz Andrzej Nowak, proszę bardzo.” 
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałbym odnieść się do 

sprawy, właściwie do wydarzenia, które odbędzie się jutro za parkiem Chopina, będzie 

odsłonięta tablica, którą przygotowało Miasto i chciałbym zgłosić kilka takich swoich 

uwag i zastrzeżeń, to jest właśnie to miejsce, gdzie mogę to powiedzieć, zaprosić to 

chyba pan prezydent, bo pan prezydent jest najważniejszą osobą, żeby zapraszać, ja 

się mogę ewentualnie tylko do tych zaproszeń prezydenta dołączyć. Chciałbym 

zwrócić uwagę, że rok temu odbyła się komisja, którą ja zwołałem na prośbę kilku 

osób, była ona trochę w szerszym gronie, bo przewodniczył jej tak naprawdę pan 

przewodniczący Tadeusz Wojdyński. Dotyczyła ona tej tablicy, która powstała i po roku 

ta tablica powstała, ale tutaj było kila kontrowersji, bo tam była rozmowa o pomniku, 

o jego kształcie, o treści tablicy. Ostatecznie z tego, co się już dowiedzieliśmy jako 

osoby zainteresowane, plus rodziny ofiar, że będzie tablica już w kształcie określonym 

i zostaliśmy zaproszeni na tą jutrzejszą uroczystość. Ale chciałem zwróci uwagę taką, 

że propozycja na tej tablicy była taka troszeczkę, że tak powiem kuriozalna, ponieważ 

rok temu wybrzmiały słowa o tym, żeby w końcu w tym miejscu pojawiła się 

narodowość sprawców, dlaczego o tym mówię? Bo na tablicy z 3 maja 1945 roku byli 

wyraźnie napisani Niemcy, że „siepacze Niemieccy, którzy zamordowali tutaj Polaków”. 

W 1959 roku było już wtedy wiadomo NRD i tak dalej i trzeba było z Niemcami 

troszeczkę delikatniej z przyczyn systemowych i pojawił się napis Faszyści Hitlerowscy 

i nie było tam wymienione cokolwiek, że Niemcy tam kogokolwiek rozstrzelali w tym 

miejscu. W 2009 roku pojawiła się tabliczka z określeniem, że w tym miejscu 

rozstrzelano 56 ofiar, ale określono, że zrobił to okupant Hitlerowski. Na tej tablicy, 

która miała się pojawić za parkiem z tego co dostałem, to poszła propozycja o tym, że 

na tablicy, którą jutro pan prezydent odsłoni będzie napis „niepełna lista ofiar zbrodni 

Hitlerowskiej popełnionej 10 listopada 1939 roku na mieszkańcach Konina i okolic.” 

I co się okazuje, że IPN skorygował ten zapis i napis będzie ostateczny w brzmieniu 

„Mieszkańcy Konina i okolic nieidentyfikowane ofiarny egzekucji dokonanej przez 

Niemców 10 listopada 1939 r. na cmentarzu Żydowskim”, tak że ze wskazaniem 

miejsca gdzie to się odbyło. Taki jest trochę w tym momencie zgrzyt, bo ja też jako 

radny dostałem informację z tą wcześniejszą treścią przez co mogło dojść do jakiegoś 

może nieporozumienia, ale aby tutaj nie wywoływać dyskusji dosyć burzliwej 

pomiędzy mną, a panem zastępcą prezydenta Witoldem Nowakiem, ponieaż wczoraj 

na komisji już chyba sobie wyjaśniliśmy co trzeba. Chciałbym wyrazić bardzo duże 

zadowolenie panie prezydencie z tego, że jednak coś się dzieje, że to 56 osób 

zastrzelonych bestialsko w tym miejscu strzałem w tył głowy będzie imiennie 

uczczonych, że sprawcy są w końcu określeni, co do narodowości, bo jednak zawsze 

słyszymy o jakiś Krzyżakach, o jakiś Prusakach, jakiś Faszystach, Hitlerowcach, 
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Nazistach, a to jednak mieli oni jakąś narodowość kiedy robili to wszystko, co robili, 

więc pewne rzeczy zataczają koło i wracamy do prawdy w tym momencie. 

Ale jest jeszcze jedna sytuacja, nie wyjaśniliśmy jej prawdopodobnie jeszcze nie 

wyjaśnimy, ponieważ z tego co wynika z wiadomości przekazanych w książce pana 

Jacka Wojciechowskiego „Miasto furgoczących wiatraków”, tą książkę jeszcze można 

nabyć w jednej z konińskich księgarni, jest tam relacja mecenasa Anteckiego z Konina 

niegdyś bardzo znanej postaci w mieście i bardzo szanowanej, adwokata konińskiego, 

który też napisał swoje wspomnienia, że jedna z osób, które są na tablicy 

współpracowała z gestapo. Nie ma na ten temat dokumentów, ale jest to relacja 

bardzo wyraźna i może można było dopełnić jakiś tutaj dyplomatycznych zabiegów, 

aby te sprawy wyjaśnić i żeby ta osoba nie znalazła się może tak całkowicie wśród tych 

osób na tablicy, ponieważ większość tych osób została zestrzelona w ramach akcji 

niszczenia polskich elit, pozostali, którzy zostali dosłownie w ciągu kilku następnych lat 

zastrzeleni i tam pochowani byli za działalność niepodległościową, a ta jedna osoba 

byłaby w tym momencie również ofiarą tego mordu, ale osobą bardziej chyba 

przypadkową , więc to nie zostało do końca wyjaśniona i określone. Nie wiem co 

będzie dalej, ja się cieszę, że idziemy do przodu i ta tablica się pojawi i tu panu 

prezydentowi jeszcze raz dziękuję. 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszyscy na tą jutrzejszą uroczystość zostali 

zaproszeni, na przykład nie została zaproszona córka pana Stanisława Kwileckiego 

z Grodźca, jednej z najbardziej znanych postaci, które tam zginęły, więc to tak 

informacyjnie. Panie prezydencie, jeżeli pan będzie zapraszał, to ja również się do tych 

zaproszeń pana przyłącze. 

Mam jeszcze pytanie, czy zaśpiewamy w tym miejscu hymn? bo 1 września nie było 

hymnu przy składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy, co bardzo zbulwersowało 

środowiska kombatanckie. Więc moje dzisiejsze pytanie, po tej w pewnym sensie 

przemowie brzmi, jak będzie wyglądać oprawa jutrzejszej tej uroczystości odsłonięcia 

tej tablicy?” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję bardzo. Głos zabierze 

pan radny Tadeusz Piguła, proszę bardzo.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Przy ulicy Kosmonautów 8 jest blok, gdzie 

mieszkańcy wybłagali, że lekko żeśmy podszykowali te schody, gdzie się schodziło 

z ulicy Kosmonautów jest blok 4-piętrowy wzdłuż ulicy Poznańskiej, natomiast cały 

czas narzekają, to osiedle jest już jedno ze starszych, tam jest dużo starszych ludzi, że 

karetka nie ma jak dojechać. Naprawdę jest to trudne i dla tych ludzi potrzebne, bo 

niestety starzejemy się i coraz więcej tej pomocy medycznej potrzeba. Jak by może 
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było jakoś uwzględnić, bo po chodniku można niby dojechać, jak to rozwiązać? Są 

fachowcy ja wiem, że to wszystko środki, ale to jest jednak blok, to jest parędziesiąt 

osób, ludzie się tam starzeją, cieszą się z tych schodów jak dzieci, że tak powiem, że się 

udało wygłaskać trochę, chociaż one wymagają kapitalnego remontu, żeby był i 

podjazd, bo chociaż wtedy by podjechali wózkiem, ale tutaj zaraz za tym PKO jest taki 

chodnik, żeby jakoś ci ludzie bezpiecznie mogli być zabrani ewentualnie do szpitala. 

Bardzo bym prosił o interwencję.” 

Między ulicą Żeglarską, a ulicą Flisacką, którą kawałek robimy, jest 30 metrów hałdy 

ziemi, część od Żeglarskiej nawet mieszkańcy zrobili i tam jest taki budynek 

„rozpaprany”, że tak powiem brzydko i żeby połączyć chociaż ten kawałek, wychodzi 

30 metrów tego chodnika, żeby połączyć ten chodnik, bo „szyderują” z nas trochę 

ludzie.” 

10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Udzielę głosu panu 

prezydentowi, żeby zechciał do tych wniosków, pytań i sugestii się ustosunkował. 

Ewentualnie udzieli głosu osoba przez siebie wskazanym. Bardzo proszę.” 

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

tematów, które stanowią zainteresowanie radnych, to na nie będzie udzielona 

odpowiedź pisemnie. Natomiast poprosiłbym o udzielenie głosu panu prezydentowi 

Nowakowi, gdyż ta część pytań, to jest obręb zainteresowania właśnie prezydenta 

Nowaka, tak że bardzo bym prosił o udzielenie głosu.” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Bardzo proszę o zabranie 

głosu.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „W kolejności 

zadawania pytań będę próbował odpowiedzieć na niektóre pytania, jeśli państwo 

będziecie chcieli o coś dopytać to zapewne to zrobicie. 

Zacznę od pytania dotyczącego inwestycji, która jest w trakcie postępowania 

z zamówienia publicznego, mówimy o hali „Rondo”. Jesteśmy na tym etapie, że 

otworzyliśmy jedną, jedyną ofertę, która dopiero po trzecim przesunięciu terminu 

rozstrzygnięcia pojawiła się i mamy jedyną ofertę na remont tego dachu. Nie umiem 

na ten moment powiedzieć jeszcze czy rozstrzygniemy to postępowanie. Dużo danych 

potrzebujemy do tego, by taką decyzję podjąć, a te dane będą do nas napływać w 

ciągu tego miesiąca. Z czym to się wiąże? Między innymi ze zmianą zasad 

dysponowania środkami z Polskiego Ładu, ja przypomnę, że na tą inwestycję 
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otrzymaliśmy 5 milionów złotych, 7 milionów złotych, które mielibyśmy dołożyć do 

remontu dachu w tym momencie nie mamy. Czy uda nam się przez ten czas jaki 

mamy zgodnie z prawem, czyli czas związania z umową znaleźć taki montaż 

finansowy? Dzisiaj nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast takie działania 

podejmujemy, nie wszystkie są od nas zależne, ponieważ tak jak mówię, zamiany w 

regulaminach Polskiego Ładu i nasz bezpośredni kontakt z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, być może będę w stanie coś więcej powiedzieć po 16 listopada, ale też nie 

jestem pewny jeszcze tego. Myślę, że cały miesiąc na to mamy, by takie możliwości 

zrealizowania tej, czy podjęcia decyzji może, bo nie chcę iść o krok dalej, bo na ten 

moment wydaje mi się, że będzie trudno, żeby spiąć finansowo i rozstrzygnąć ten 

przetarg. Ale nie poddajemy się, bo tak jak mówię są zmiany w Polskim Ładzie i nie 

wykluczone, że wykorzystując zmiany zapisów, które się pojawiły ze strony rządu 

w końcu widząc jak trudno jest realizować Polski Ład samorządom, rząd podjął takie 

działanie i obecnie mam informację, że Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje 

regulaminy, te zmiany wejdą od 1 grudnia i po 1 grudnia należy spodziewać się 

jakiejkolwiek decyzji z naszej strony odnośnie dachu. 

Odpowiadając konkretnie na pana pytanie, dokumentacja właściwie, to nie jest 

dokumentacja, bo to jest tylko PFU, czyli Program Funkcjonalno-Użytkowy, ale w ślad 

za tym dokumentacja nie przewiduje umieszczenia na dachu żadnych paneli 

fotowoltaicznych. Jeśli chciałby pan szczegóły techniczne w tej kwestii, dlaczego tak 

jest, to mamy dyrekcję, pani dyrektor z MOSiR i pan kierownik działu technicznego 

i zamówień publicznych Andrzej Borek, możemy dopowiedzieć w tym temacie. 

Jeśli chodzi o budowę nowej hali sportowej nie do końca rozumiem to pytanie, 

odpowiadając na nie literalnie, nie planujemy budowy nowej hali sportowej, ale to nie 

jest też do końca pełna informacja, czy pełna prawda, bo jeśli pan radny Sławomir 

Lachowicz myśli o tym, co się dzieje w ramach dwóch działań, które realizuje Miasto 

Konin, mówię o dwóch projektach zewnętrznych, czyli Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina, czyli projekt norweski ten duży ponad 16 mln zł i program 

operacyjny Pomoc Techniczna, który realizujemy w ślad za tym, jako jeden, też nie 

wszystkie samorządy, które otrzymały fundusze norweskie skusiły się na POPT, a 

myśmy się skusili. Przypomnę, że tam wykonujemy też dokumentacji wiele i mamy je 

w 100% finansowane. Ale wracając do generatora opracowujemy także taką analizę 

partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącą wyspy Pociejewo. W ogóle odnosząc się 

do dwóch tych projektów. ja bym chciał zapowiedzieć wstępnie państwu i poprosić 

pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury o to, abyśmy wkrótce mogli się 

spotkać, ponieważ niektóre rzeczy się już kończą, chciałbym zaprezentować państwu 

na komisji, żebyśmy mogli być może z prezydentem Adamowem zaprezentować 
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państwu na komisji te działania, które się dzieją w ramach tych projektów. Ale 

wracając do rzeczy w partnerstwie publiczno-prywatnym analizujemy wszystkie 

aspekty możliwości działania w partnerstwie publiczno-prywatnym dla niektórych 

inwestycji i także dla części wyspy Pociejewo, mówię o części wschodniej, czyli tej, 

która nas interesuje ze względu na sport, turystykę i rekreację, ale także na realizującą 

się tam inwestycję polegającą na budowie ciepłowni geotermalnej. Analizujemy to pod 

kątem możliwości pozyskania partnera prywatnego do inwestycji, które są tam 

wstępnie planowane, mówię wstępnie i to jest bardzo wstępny plan, ale na tym planie 

jest tak, że oprócz budowy hotelu jest także hala sportowo-widowiskowa i jeśli pan 

radny Sławomir Lachowicz do tego się odnosi, to tak jak mówię, jest to pewnego 

rodzaju działanie wyprzedzające, koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego 

jesteśmy jeszcze w trakcie analizy, my nie wiemy nawet czy ta analiza, którą wykonuje 

dla nas zewnętrzna firma w ramach postępowania zakończy się wnioskiem takim, że 

do partnerstwa publiczno-prywatnego taka hala będzie dobra, co nie znaczy, że nie 

planujemy, nie myślimy przyszłościowo o tym, aby taka hala sportowo-widowiskowa w 

Koninie powstała. Natomiast to nie są myśli na ten rok, na najbliższy, to na pewno są 

myśli na kilka lat do przodu, także z tego powodu, o którym mówiłem państwu na 

początku, czyli o tym jak trudno nam na bieżąco zrealizować zwykły remont jedynej 

hali sportowo-widowiskowej, tak dużej sportowo-widowiskowej, bo nie mówię o hali 

sportowej, która jest na ulicy Popiełuszki ona jest bardziej sportowa niż sportowo-

widowiskowa, czy hali przy ulicy Dworcowej też ją raczej traktujemy jako sportową. 

Natomiast myśląc o obiekcie „Rondo” myślę o hali widowiskowo-sportowej wraz z 

basenem. Więc jak państwo widzicie mamy bardzo duży trud, żeby spiąć finansowo 

remont dachu tylko na tej hali, więc nie chciałbym się wypowiadać, co do przyszłości, 

bo za mało jest tutaj danych by jeszcze takie informacje państwu podawać.” 

Poza mikrofonem radny Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „A szkoda panie 

prezydencie, bo Konin jest jednym z nielicznych byłych miast wojewódzkich, gdzie nie 

ma hali porządnej, wstyd. Jak malutkie miasta …” 

Kontynuując zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Wstydem też było to, że 

przez lata w Koninie nie było żadnych prawdziwych boisk sportowych, a właśnie 

realizujemy inwestycje przy ulicy Dmowskiego za kilkanaście milionów złotych i mam 

nadzieję, że w przyszłym roku w czerwcu ją ukończymy, a we wrześniu spotkamy się 

na otwarciu, to też był wielki wstyd, a jednak przez ten wstyd przechodzimy. Wierzę 

także, że wstyd, który wyraził pan radny dotyczący hali widowiskowo-sportowej 

w naszym mieście też kiedyś się skończy. Wstydem też było wiele, ale już nie chcę do 

tego wracać, miejsc dotyczących bazy sportowej w naszym mieście, więc tyle jeśli 

chodzi o te dwie kwestie. 
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Trzecie kwestia, która została poruszona przez pana radnego Tomasz Andrzeja 

Nowaka, mówi o tablicy, serdecznie zapraszam wszystkich państwa na to, co dzieje się 

co roku 10 listopada za parkiem przy pomniku na terenie byłego cmentarza 

Żydowskiego. I wracając do wczorajszej komisji i także do tego co dzisiaj pan radny 

powiedział, chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że kilka lat temu powstał 

pomysł, by taką tablicę w tym miejscu postawić. To nie była prosta rzecz także z tego 

powodu, o której mówił pan radny, my nie mając pewnych informacji zwróciliśmy się 

do Instytutu Pamięci Narodowej i tutaj w tym momencie zrobię małą pauzę, odeślę 

pana radnego do art. 1 ustawy o IPN, żeby też pan przeczytał jakie zadania ma IPN 

i jakie też zadania w kontekście samorządu gminnego ma samorząd gminny. Myślę, że 

zrobiliśmy najlepiej jak mogliśmy, to znaczy zwróciliśmy się do instytucji, która zajmuje 

się takimi rzeczami, do takich rzeczy została powołana i ten, że Instytut Pamięci 

Narodowej przeprowadził stosowne kwerendy i przygotował listę ofiar. Oczywiście 

wszyscy pamiętamy, że okazało się, że zarówno z naszej strony, jak i ze strony rodzin 

do Instytutu Pamięci Narodowej wpływały wnioski o uzupełnienie tej listy, stąd były 

kolejne kwerendy prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, a ta żmudna praca 

zakończyła się przygotowaniem tej listy, którą jutro państwo zobaczycie, to znaczy by 

była ona jak najpełniejsza. I za to naprawdę dzisiaj już publicznie, ale jutro także w tym 

miejscu będę dziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za tą dobrą współpracę. To, że 

ta tablica powstała, to też jest właściwie umieszczenie tej tablicy, to są też jest 

porozumienie ze związkiem gmin wyznaniowych Żydowskich w Polsce i Komisji 

Rabinicznej do spraw cmentarzy, ale tu już się nie odnoszę do samych nazwisk i samej 

tablicy, jutro będę tak jak mówię dziękował naszym partnerom, bo tak jak mówię 

z naszej strony była inicjatywa, natomiast nie znam instytucji publicznej w Polsce 

bardziej do tego predestynowanej, która mogłaby wykonać lepszą pracę niż Instytut 

Pamięci Narodowej w tej kwestii. Zatem jeśli pan radny rzeczywiście wysłał, tak jak pan 

to wczoraj powiedział na komisji w sierpniu list do Instytutu Pamięci Narodowej i jeśli 

nie otrzymał pan odpowiedzi od Instytutu Pamięci Narodowej to bardzo proszę jutro 

po spotkaniu, czy przed spotkaniem z panami, którzy przyjadą do Konina na 

odsłonięcie tej tablicy skontaktować się, zapytać dlaczego pan nie otrzymał 

odpowiedzi, wskazać dokładnie datę kiedy pan ten list wysyłał i zapytać co z tą 

odpowiedzią się wydarzy. Ja na to pytanie nie będę odpowiadał. Nie będę także 

odpowiadał na pytania dotyczące tego, czy jakaś z tych ofiar współpracowała 

z gestapo czy nie współpracowała, czy źródło które pan podał czy jest lepsze czy 

gorsze. Jeszcze raz wyraźnie chcę podkreślić, opieram się na pracy instytucji, którą my 

jako samorząd Miasta uważaliśmy i uważamy za najlepszą do przeprowadzenia 

kwerend, bo tak jak mówię nie była to jedna kwerenda  do zbadania tego tematu. 
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Z naszej strony pojawiła się inicjatywa i tak jak mówię bardzo się cieszę, że w końcu 

pamięć tych ofiar będzie także wyszczególniona na tej tablicy. 

Jeszcze jedno pytanie dotyczące strefy kibica. Odpowiadając pani radnej, tak mamy 

takie plany, wkrótce o nich poinformujemy. Chcemy, żeby najbliższe trzy, a wierzę, że 

będzie ich więcej, mecze Polskiej reprezentacji także w Koninie, strefa kibica z racji 

temperatur nie katarskich, tylko polskich musi być gdzieś pod dachem, zatem mamy 

taki plan i wkrótce go ogłosimy. Pierwsze trzy mecze będą transmitowane i pan 

prezydent zaprosi mieszkańców Konina do wspólnego kibicowania reprezentacji 

Polski.” 

Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję. Bardzo proszę głos 

jeszcze pragnie zabrać radny Tomasz Andrzej Nowak.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ale ja nie otrzymałem 

odpowiedzi na moje pytanie, ponieważ ja zapytałem na koniec o oprawę jutrzejszej 

uroczystości. Co tam się będzie wydarzać? I zapytałem też czy jednak ostatecznie na 

sam koniec zostanie zaproszona pani Anna Kwilecka? Która i tak się pojawi to może 

lepiej byśmy uniknęli tego afrontu, co prawda mleko się rozlało, ale to jest córka 

jednej z najbardziej tam znanych postaci, które zginęły. 

Jeszcze się tylko odniosę do wypowiedzi pana prezydenta Nowaka. Panie prezydencie, 

ja wczoraj na komisji powiedziałem i podtrzymuję to, a pan podtrzymał swoje. Instytut 

Pamięci Narodowej korzysta również z dokumentów, które przekazują lokalni badacze 

i z relacji, które są przekazywane. Potomek jednej z ofiar pod tym pomnikiem pan 

Jacek Wojciechowski napisał książkę „Miasto furkoczących wiatraków” jest tam bardzo 

szeroko opisana sprawa tego mordu i tego śledztwa, które się odbywało w sprawie tej 

zbrodni za parkiem i tam jest to wszystko opisane. Jeżeli my w Koninie mówimy, pan 

powiedział wczoraj, że pan nie zna tego, a ta książka jest od roku, to tak nie można się 

zasłaniać IPN-em, bo IPN nie ma niemierzonego morza dokumentów, gdzie my 

dzwonimy, a oni zaczynają kwerendę, nie. Są relacje, które są przekazywane oddolnie 

i na tym to wszystko polega, że najmniejsze jakieś parafialne źródła, jakieś archiwa, 

jakieś biblioteki, jakieś zbiory prywatne i relacje świadków z nich czasami coś wynika. 

Uważam, że trochę żeśmy tutaj jako Miasto, mówię Miasto, mam na myśli tutaj nas 

wszystkich, bo jednak ta tablica będzie określona jako tablica, która powstała 

w naszych czasach, za naszych jak to się mówi rządów w mieście, więc uważam, że 

można było to zrobić rzetelnie i może ten IPN nie do końca z tych źródeł skorzystał. 

Więc pytanie jeszcze raz o oprawę jutrzejszego dnia i czy pani Anna Kwilecka jednak 

zostanie na sam koniec zaproszona? 
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Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę 

na pytanie, na sugestie odpowie pan prezydent Witold Nowak, udzielam głosu.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Odsłonięcie 

jutrzejszej tablicy jest elementem obchodów corocznych związanych z 10 listopada 

i z tą zbrodnią dokonaną w tym miejscu. Nie zapraszaliśmy rodzin osób, które są na tej 

tablicy. Zaprosiliśmy pana Kwileckiego, ponieważ był rok temu na tej komisji i wtedy 

także o tym rozmawialiśmy. 

Natomiast do słów o zasłanianie się IPN-em nie będę się odnosił. Jeśli pan podważa 

kwerendy, które zrobił IPN i wiedzę historyczną, którą zdobył w ten sposób to proszę, 

jeszcze raz mówię przed bądź po uroczystości porozmawiać jutro z pracownikami 

Instytutu Pamięć Narodowej, bo ja nie jestem właściwym adresatem tamtego pytania.” 

Poza mikrofonem radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Ale ja nie 

dostałem odpowiedzi czy będzie zaproszona pani Anna Kwilecka... Proszę powiedzieć, 

że nie i koniec.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny Nowak tak się zastanawiam, czemu pan 

chce jedna osobę wyróżnić. Jest zaproszony pan Kwilecki to wystarczy ...” 

Poza mikrofonem radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Ale dzięki temu 

pytaniu dowiedziałem się, że nie został zaproszony tak naprawdę nikt oprócz jednej 

osoby, a tych osób byłoby kilka to jest trochę dziwne ...” 

11. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miasta Konina. 

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

LXV 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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