Protokół nr I/18
obrad Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 listopada 2018 r.
początek obrad: godz. 12:02, miejsce: sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego,
przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji (nagranie
od 0:03:24 do 0:07:54)
(Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną
właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Radny Senior Bogusław Dobkowski otworzył I. sesję Rady Miejskiej w Słupsku VIII kadencji.
Poprosił wszystkich o powstanie.
Wprowadzono Sztandar Miasta Słupska.
Radny Bogusław Dobkowski wydał komendę: „Do Hymnu”.
Hymn wykonała Paulina Łaga, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku oraz
uczestniczący w sesji.
Po hymnie:
Radny Bogusław Dobkowski poprosił zebranych o zajęcie miejsc i poinformował, że będzie
prowadził obrady do czasu wyboru przewodniczącego bądź przewodniczącej Rad, a w prowadzeniu obrad pomagać mu będzie radny Kamil Bierka.
Następnie powitał wszystkich uczestniczących w sesji i przystąpił do realizacji porządku obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Ślubowanie Wójta, Burmistrza.
6. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

Ad pkt 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady (nagranie od 0:07:57 do 0:08:12)
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, jest więc quorum
umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał i innych rozstrzygnięć.
(Listy obecności stanowią zał. Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu.)

Ad pkt 3. Ślubowanie radnych (nagranie od 0:08:13 do 0:10:59)
Radny Bogusław Dobkowski udzielił głosu Sekretarzowi obrad Kamilowi Bierce.
Sekretarz obrad Kamil Bierka poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Radny Bogusław Dobkowski poprosił zebranych o powstanie.
Sekretarz obrad Kamil Bierka powiedział, że wyczyta kolejno nazwiska radnych, którzy
wypowiedzą słowo: „ślubuję”. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie odczytał na głos tekst ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i jego
mieszkańców”:
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Radny Robert Biedroń: „Ślubuję.”
Radny Kamil Bierka: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Tadeusz Bobrowski: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radna Beata Chrzanowska: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Kazimierz Czyż: „Ślubuję.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Wojciech Gajewski: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Łukasz Jaworski: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Ryszard Kruk: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Jan Lange: „Ślubuję.”
Radna Małgorzata Lenart: „Ślubuję.”
Radny Wojciech Lewenstam: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radna Anna Mrowińska: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Andrzej Obecny: „Ślubuję.”
Radna Anna Rożek: „Ślubuję.”
Radny Paweł Skowroński: „Ślubuję.”
Radny Piotr Skowroński: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radna Renata Stec: „Ślubuję.”
Radny Jacek Szaran: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Paweł Szewczyk: „Ślubuję.”
Radny Adam Treder: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Radny Artur Wiszniewski: „Ślubuję.”
Radna Aldona Żurawska: „Ślubuję.”
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Sztandar Miasta Słupska wyprowadzono
Radny Bogusław Dobkowski poprosił zebranych o zajęcie miejsc.
Następnie poinformował o wniosku zgłoszonym przez jednego z radnych, aby udzielić głosu
księdzu Janowi. Dodał, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to udzieli głosu księdzu, jako
Honorowemu Obywatelowi Miasta Słupska.
Ksiądz Jan Giriatowicz: „Pokój i dobro wszystkim. I szczęść Boże na tej nowej drodze
służenia naszej Ojczyźnie, naszemu Miastu, a przez to Panu Bogu. Niech Pan Bóg błogosławi
tym, którzy będą pracować i sięgać do przeszłości, mając na uwadze przyszłość, aby ona była
szczęśliwa i dla wszystkich radosna, i pomyślna. Amen. Zostańcie z Bogiem.”
(nagranie od 0:11:45 do 0:12:19)
Radny Bogusław Dobkowski podziękował księdzu za wystąpienie.
Następnie poprosił radnych o zalogowanie się do systemu eSesja i potwierdzenie obecności.
Po chwili stwierdził, że jest quorum, obecni są wszyscy radni.
(nagranie od 0:12:21 do 0:12:37)

Ad pkt 4. Wybór Przewodniczącego (nagranie od 0:12:42 do 0:58:28)
Radny Bogusław Dobkowski poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słupsku.
Radny Jan Lange poinformował, że w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłasza
na Przewodniczącą Rady Miejskiej Beatę Chrzanowską.
Przypomniał, że pani Beata Chrzanowska była Przewodniczącą Rady Miejskiej przez całą
minioną kadencję. Prowadziła sesje bardzo sprawnie, wszyscy byli zadowoleni, nie stwarzała
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konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami i klubami, co też było bardzo ważne.
Wyraził zdanie, że mimo, iż wywodziła się z Klubu Platformy Obywatelskiej, była
przewodniczącą pozaklubową, była przewodniczącą wszystkich radnych.
Dodał, że jeżeli radni obdarzą panią Chrzanowską zaufaniem i w tej kadencji – będzie
prowadziła obrady równie dobrze, a może i lepiej, ze względu na doświadczenie.
Zwrócił uwagę, że pani Beata Chrzanowska potrafi pogodzić strony w sprawach
konfliktowych – a takie niekiedy się zdarzają.
Zaapelował i poprosił w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej o to, aby Klub Radnych
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej oraz Klub Prawa i Sprawiedliwości zaakceptował
tę kandydaturę.”
Radny Robert Biedroń poinformował, że w imieniu Klubu Prezydent Krystyny DanileckiejWojewódzkiej również zgłasza kandydaturę radnej Beaty Chrzanowskiej, ponieważ uważa
że ta dobra tradycja wyboru na przewodniczącego radnego, który odzyskał najwyższą ilość
głosów i pochodzi z najliczniejszego klubu radnych, w tym przypadku w sposób symboliczny
powinna być przełamana.
Wyraził zdanie, że – gdzie jak gdzie, ale w tej Radzie potrzebny jest consensus, zgoda
i budowanie tego, co łączy.
Stwierdził, że dzisiaj, na pierwszym posiedzeniu Rady mogą wysłać jasny sygnał
do mieszkańców, że najważniejsze jest miasto, najważniejsi są mieszkańcy i mieszkanki
Słupska, i dlatego z przyjemnością zgłasza koleżankę Beatę Chrzanowską, która była
Przewodniczącą Rady Miejskiej kiedy sam był Prezydentem Słupska. Dodał, że jako
Przewodnicząca zawsze szukała tego, co łączy, najczęściej – a raczej zawsze – porzucając to,
co partyjne i to, co klubowe na rzecz tego, co dla miasta i co dla mieszkańców.
Powiedział, że z przyjemnością i zaszczytem również chciałby zarekomendować Radzie
wybór pani radnej, byłej Przewodniczącej, Beaty Chrzanowskiej na przyszłą Przewodniczącą
Rady Miasta Słupska.
Radny Bogusław Dobkowski zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Po chwili stwierdził, że innych głosów nie ma.
Stwierdził, że zgłoszono jedną kandydaturę – Beaty Chrzanowskiej. Następnie zapytał, czy
radna Beata Chrzanowska wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Beata Chrzanowska powiedziała, że wraża zgodę.
Radny Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku.
Wyniki głosowania
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (23): Robert Biedroń, Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska,
Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski, Wojciech Gajewski, Łukasz Jaworski, Ryszard Kruk,
Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Andrzej Obecny,
Anna Rożek, Paweł Skowroński, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek Szaran, Paweł
Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że w wyniku głosowania jednogłośnie Rada Miejska
w Słupsku zamknęła listę kandydatów.
Następnie poinformował, że w celu przeprowadzenia tajnego głosowania zachodzi
konieczność wyboru Komisji skrutacyjnej.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej.
Radny Adam Treder zgłosił kandydaturę pana Jacka Szarana.
Radny Artur Wiszniewski w imieniu Klubu Łączy nas Słupsk zgłosił kandydaturę pani
Aldony Żurawskiej.
Radny Jan Lange zgłosił kandydaturę radnej Renaty Stec.
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Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że innych propozycji nikt nie zgłasza.
Następnie zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Komisji
skrutacyjnej.
Radny Jacek Szaran wyraził zgodę.
Radna Aldona Żurawska wyraziła zgodę.
Radna Renata Stec wyraziła zgodę.
Radny Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie powołanie Komisji skrutacyjnej
w składzie radnych: Jacek Szaran, Aldona Żurawska i Renata Stec.
Wyniki głosowania
ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (22): Robert Biedroń, Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska,
Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski, Wojciech Gajewski, Łukasz Jaworski, Ryszard Kruk,
Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Andrzej Obecny,
Anna Rożek, Paweł Skowroński, Piotr Skowroński, Renata Stec, Paweł Szewczyk, Adam
Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Jacek Szaran
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że Rada Miejska w Słupsku powołała Komisję
skrutacyjną.
Następnie zwrócił się do Komisji skrutacyjnej, aby wybrała spośród siebie przewodniczącego,
przygotowała karty do głosowania oraz przedstawiła Radzie do akceptacji zasady głosowania.
W tym celu ogłosił przerwę w obradach.
(Przerwa od 0:25:29 do 0:35:55)
Radny Bogusław Dobkowski wznowił obrady po przerwie.
Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Jacek Szaran przedstawił Radzie zasady wyboru
przewodniczącego Rady.
(Zasady wyboru Przewodniczącego Rady w przypadku zgłoszenia jednego kandydata
stanowią zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.)
Radny Bogusław Dobkowski po stwierdzeniu, że nie ma zgłoszeń ani sprzeciwu ze strony
radnych w sprawie przedstawionych zasad głosowania, poddał pod głosowanie przyjęcie
zasad głosowania przedstawionych przez Komisję skrutacyjną.
Wyniki głosowania
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (23): Robert Biedroń, Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska,
Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski, Wojciech Gajewski, Łukasz Jaworski, Ryszard Kruk,
Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Andrzej Obecny,
Anna Rożek, Paweł Skowroński, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek Szaran, Paweł
Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że Rada w wyniku głosowania przyjęła zasady
głosowania zaproponowane przez Komisje skrutacyjną.
Głosowanie tajne:
Radni otrzymali karty do głosowania; Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał kolejno
nazwiska radnych, którzy wrzucali karty do urny.
Radny Bogusław Dobkowski po wrzuceniu przez radnych kart do urny ogłosił przerwę w celu
umożliwienia Komisji skrutacyjnej przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.
(Przerwa od 0:43:37 do 0:53:10)
Radny Bogusław Dobkowski wznowił obrady po przerwie.
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Następnie udzielił głosu przewodniczącemu Komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Szaran odczytał protokół z przeprowadzonego
tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku,
podając, że kandydatka otrzymała 23 ważne głosy „za”.
(Ww. protokół głosowania stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu.)
Radny Bogusław Dobkowski na podstawie protokołu Komisji skrutacyjnej stwierdził,
że Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku została radna Beata Chrzanowska.
Radny Bogusław Dobkowski stwierdził, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku tajnego
głosowania podjęła uchwałę I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady.
(Ww. uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku
stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu.)
Prowadzący obrady radny Bogusław Dobkowski złożył gratulacje Przewodniczącej Rady
Miejskiej i przekazał prowadzenie obrad.
Gratulacje i podziękowania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska powiedziała, że jest jej niezmiernie miło,
że Rada Miejska dokonała takiego wyboru. Cieszy się bardzo z tych 23 głosów „za”.
Podziękowała wszystkim – również tym, którzy mieli wątpliwości, a zagłosowali „za”,
ponieważ to dowód na to, że należy dążyć do doskonałości, a chciałaby w tym dążeniu
uczestniczyć z radnymi.
Złożyła wszystkim życzenia satysfakcji z tego, co robią, z nadzieją, że przez te 5 lat spotka
ich wiele miłych i dobrych rzeczy.
Następnie ogłosiła przerwę techniczną.
(Przerwa od 0:58:28 do 1:04:10)
Po przerwie:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska wznowiła obrady po przerwie.
Poinformowała, że zgodnie z informacją zamieszczoną w załączniku nr 1 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych
sesji nowo wybranych rad gmin..., po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady, Rada
może rozszerzyć porządek obrad o inne punkty.
Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek w tej sprawie.
Po chwili stwierdziła, że nikt się nie zgłasza, tak więc Rada Miejska obradować będzie
zgodnie z porządkiem zawartym w ww. postanowieniu Komisarza Wyborczego.
(Ww. postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)

Ad pkt 5. Ślubowanie Wójta, Burmistrza (nagranie od 1:05:16 do 1:50:40)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poprosiła wszystkich o powstanie.
Wprowadzono Sztandar Miasta Słupska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformowała, że zgodnie z art. 29a
ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Prezydenta następuje z chwilą
złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.
Następnie poprosiła Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką o złożenie ślubowania.
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Obejmując urząd Prezydenta
Miasta Słupska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Słupska.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że Prezydent Miasta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka złożyła ślubowanie.
Nastąpiło symboliczne przekazanie władzy przez ustępującego Prezydenta Miasta. Chwili tej
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towarzyszył śpiew Natalii Adamkiewicz.
Gratulacje i podziękowania.
Radny Robert Biedroń, były Prezydent Miasta Słupska: „Szanowna Pani Przewodnicząca,
Koledzy i Koleżanki Radni, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Prezydent, Droga Krystyno.
To wyjątkowy moment dla Miasta. W naszej kilkusetletniej historii co kilka lat zdarzają się
momenty, w których wybieramy nowe władze Miasta. Wybierając nowe władze Miasta
zawsze mamy nadzieję, że Miasto otrzymuje nowa szansę na dalszy rozwój naszego pięknego
grodu.
To wielkie marzenie dla mieszkańców i mieszkanek Słupska pojawiające się co kilka lat jest
ogromną odpowiedzialnością dla nas wszystkich: nas – radnych, ale także kierownictwa Miasta, tych, którzy są władzą wykonawczą. Znam to marzenie i znam to obciążenie, bo 4 lata
temu w tym samym miejscu obejmowałem urząd Prezydenta Miasta Słupska. Obejmowałem
ten urząd w trudnej sytuacji dla Miasta – Słupsk był jednym z najbardziej zadłużonych miast
w Polsce. Mieliśmy niestabilne finanse miasta, mieliśmy rosnące zadłużenie, inwestycje były
ograniczone, a środki z Unii Europejskiej niewystarczające.
Dzisiaj mogę, jako odchodzący Prezydent Miasta powiedzieć, że ustabilizowaliśmy finanse
Miasta, mamy rosnący budżet Słupska; z roku na rok zwiększa się o kilkanaście procent;
mamy mniejsze zadłużenie. Mamy także rekordowe inwestycje, między innymi dzięki
pozyskanym środkom unijnym. Co chyba najbardziej symboliczne – Słupsk jest drugim
najszczęśliwszym miastem w Polsce. To pokazuje, jak czują się mieszkańcy w naszym
mieście.
Chciałbym zatem, jako odchodzący Prezydent Miasta Słupska, podziękować wszystkim moim
współpracownicom i współpracownikom. Wszystkim tym, którzy na tej trudnej drodze, ale
bardzo odpowiedzialnej kibicowali mi. Kredyt zaufania, który otrzymałem 4 lata temu był
także kredytem zaufania dla kierownictwa Miasta, ścisłego kierownictwa i kierownictwa tego
szerszego. I chciałbym podziękować Pani Prezydent, która była wtedy wiceprezydentką, Panu
Prezydentowi, Panu Skarbnikowi Pani Sekretarzowej, wszystkim, dyrektorom, dyrektorkom,
wszystkim urzędnikom za to, że pomogliście mi Państwo przeprowadzić nasze miasto
w trudnej sytuacji. Nie zapomnę tego nigdy i bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję.
Chciałbym podziękować także wszystkim Państwu Radnym za to, że bardzo często
potrafiliśmy ponad podziałami wznieść się dla dobra Miasta. To piękny przykład dla
wszystkich nowych radnych, którzy zaczynają nową kadencję z marzeniem o tym, że Miasto
jest najważniejsze. Oby uczyli się tych najlepszych praktyk właśnie w tej mijającej kadencji...
czy w minionej już.
Ale przede wszystkim dziękuję mieszkańcom i mieszkankom Słupska, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem i kibicowali przez te cztery lata. To dzięki Wam Słupsk stał się ważnym miejscem
na mapie Polski, bo na takie miejsce zasługuje i zasługiwał przez lata.
Chciałbym na koniec pogratulować Pani Prezydent Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej.
Jej spektakularne zwycięstwo w wyborach jest potwierdzeniem, że polityka Miasta, która była
realizowana przez 4 ostatnie lata cieszy się ogromnym zaufaniem wśród mieszkańców
i mieszkanek naszego miasta.
Pani Prezydent, serdecznie Pani gratuluję. To wielkie zwycięstwo nas wszystkich. Wszystkich
tych, którzy wiedzą, że to Miasto może być po prostu inaczej i lepiej zarządzane. Ale to także
zwycięstwo kobiety – w tych wyborach mieliśmy aż trzy kandydatki. Byliśmy wyjątkowym
miastem na mapie Polski znów. Znów Słupsk pokazał, że kobiety potrafią walczyć o władzę,
a co więcej, jedna z nich dzisiaj od kilkunastu minut Prezydent Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka zbiła szklany sufit.
Szanowni Państwo, po raz pierwszy w historii naszego miasta kobieta została wybrana
w powszechnych wyborach prezydentką miasta. Pani Prezydent, to wielka duma. Ale także
sygnał dla wielu dziewczynek i kobiet, że mogą mieć siłę, że mogą mieć marzenia,
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by obejmować najwyższe funkcje nie tylko w firmach, nie tylko w szkołach, ale także u tej
realnej władzy. Pani Prezydent, i to Pani dała tego przykład. Serdecznie Pani gratuluję.
Trzymam kciuki i jestem do Pani Prezydent dyspozycji. Tę obietnicę 4 lata temu złożył wobec
mnie ustępujący Prezydent, Maciej Kobyliński, i tej obietnicy dotrzymał. Wiem, jak ważne
jest, żeby dać pole działania dla przyszłego prezydenta, nie mieszać się w jego sprawy,
zbytnio nie krytykować, a starać się kibicować, doradzać mądrze i wspierać. Ja to wsparcie od
byłego prezydenta otrzymałem, i chciałbym ten kapitał zaufania i wsparcia przekazać Pani
Prezydent na nowej drodze życia, zawodowego także.
Wiele wyzwań i zadań przed Panią Prezydent, ale z Pani doświadczeniem, wiedzą,
umiejętnościami dialogu, koncyliacji, jestem przekonany – nie wierzę, ale jestem przekonany,
że się uda. Wszystkiego dobrego, Pani Prezydent.
Niech żyje nowa Prezydent Słupska – Krystyna Danilecka-Wojewódzka!”
(oklaski)
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Szanowni Państwo.
Może w to trudno uwierzyć, ale kiedyś byłam bardzo nieśmiałą dziewczynką. Ale miałam
rodziców – niektórzy na tej sali znają ich – i oni mnie uczyli tych wartości, które są każdemu
człowiekowi potrzebne, ale wspaniale, kiedy można je wynieść z domu.
Moja mama pochodziła ze skromnej lubelskiej wsi. Jako siedemnastolatka wzięła walizkę
tekturową, przyjechała na tzw. kresy zachodnie, ponieważ marzyła o innym życiu. I ona mnie
uczyła trzech wartości. Mówiła: „Pamiętaj, kiedy wiesz, że masz swoje zdanie i masz rację
popartą wiedzą, doświadczeniem swoim lub cudzym, to upieraj się. Upieraj się, bo tylko
wtedy, kiedy z doświadczenia uczynisz kapitał – z doświadczenia własnego, cudzego –
osiągniesz cel.” Ale też mówiła mi, że kiedy widzę jakikolwiek przejaw zła,
niesprawiedliwości, czasami głupoty świadomej albo nieświadomej, to mam się temu opierać,
żeby ona nie dotknęła ani mnie, ani moich bliskich. I mówiła jeszcze jedno, co potwierdzała
swoim życiem: „Córcia, angażuj się, bo świat potrzebuje aktywności każdego człowieka.”
Bo nie ma zmiany porządku świata bez aktywności społecznej, zawodowej, emocjonalnej,
intelektualnej.
Kiedy mama żyła, nie zawsze miałam świadomość, jaki ma wielki wpływ na mnie, jako już
kobietę, ponieważ bardzo bliski był mój tata, człowiek, który nosił serce... słońce w sercu
i mówił mi: „Pamiętaj, w tym wszystkim, co mówi mamusia, jeszcze zachowaj słońce
w sercu.”
Ja dzisiaj, Proszę Państwa, patrzę na kolegów radnych i mam prośbę: uśmiechnijcie się
do mnie. Bardzo potrzebuję waszego uśmiechu.
(oklaski)
Oczywiście, ta uroczystość ma wymiar zawodowy, oficjalny, ale ona ma także wymiar
osobisty dla każdego z nas, dla każdego radnego, dla Beaty Chrzanowskiej wybranej w 100%
przewodniczącą Rady Miasta, ale także dla przyjaciół, którzy są na tej sali. Dlatego
pozwólcie, że wspominając rodziców, podziękuję także tym, którzy kształtowali mnie jako
osobę, która dzisiaj jest twarzą i będzie twarzą naszego miasta.
Bardzo dziękuję mojemu Sylwestrowi – mężowi, którzy jest moim przyjacielem. To piękne
w życiu, kiedy można mieć i przyjaciela, i mentora, który w chwilach takich, jak w tej chwili
mówiłby mi: „Nie mazaj się. Nie mazaj się.” Chociaż te łzy – za chwilę skończą się –
są synonimem po prostu mojej serdeczności i prawdy.
Dziękuję Sylwestrowi za to, że zawsze mówi mi o jednej rzeczy: „Pamiętaj, otaczaj się
ludźmi mądrzejszymi od ciebie w danej dziedzinie, bo ty masz się cały czas uczyć.”
Dziękuję najbliższej mojej rodzinie, takiej krwi z krwi, nie mam swoich dzieci, ale moimi
dziećmi to były moja siostrzenica, Justynka, i mój siostrzeniec, Tadeusz. I cieszę się z tego,
że mam od nich po prostu miłość bez jakichkolwiek taryf, ale także wspierającą.
I dziękuję w ostatnich miesiącach zaprzyjaźnionej ze sobą drużynie „Łączy nas Słupsk” -
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wszystkim tym, którzy byli kandydatami do Rady Miasta, tworzyli komitet radosny, białoniebieski, serdeczny, życzliwy. Kochana drużyno, Robercie, bardzo wam za to dziękuję.
To była piękna przygoda.” (oklaski)
I nade wszystko, dziękuję moim współpracownikom na wszystkich drogach mojego
zawodowego życia, od I LO, od Fabryki Mebli, kiedyś od SAFO, gdzie miałam praktykę
zawodową, jako niedoszła księgowa, ale także w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie
Miejskim, w ostatnich czterech latach wszyscy szefowie spółek miejskich, wszyscy
dyrektorzy wydziałów, wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego – za wsparcie,
za profesjonalizm, za to, że się mogłam od was, mądrzejszych uczyć miasta – bardzo
serdecznie dziękuję.
I dziękuję mieszkańcom miasta, tym słupszczankom i słupszczanom, którzy poparli mnie
w tych wyborach, poparli pewien kierunek działania i ich nade wszystko nie mogę zawieść,
w niczym. Z każdym mieszkańcem Miasta czuję się w 100% utożsamiona. Jestem
słupszczanką i jestem waszą Krysią.
Proszę Państwa, chciałabym tworzyć nowe rozdanie w naszym mieście, wspólnie z Radą
Miasta, o tę życzliwość, wsparcie, profesjonalizm zabiegam – chciałabym tworzyć
z najbliższymi współpracownikami. Pozwólcie więc, że zaprezentuję Wam i zaproszę do stołu
prezydialnego dwie osoby.
Na Wiceprezydenta Miasta rekomenduję Martę Makuch i z dniem dzisiejszym powierzam jej
obowiązki pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta. (oklaski)
Marta Makuch jest słupszczanką, absolwentką słupskich szkół, tych na Niepodległości, gdzie
razem z Marcinem Dadelem tworzyli teatr amatorski i różne grupy teatralne, i I LO; jest
absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku kulturoznawstwo i absolwentką
niezliczonej ilości kursów. Marta jest od wielu lat rozpoznawalna nade wszystko jako
działaczka organizacji pozarządowych, kiedyś wiceprezeska, a teraz prezeska Centrum
Inicjatyw Obywatelskich.
To, co jest wartością, która sprawiła, że po Marty doświadczenie sięgam, to to, że przede
wszystkim jest osobą z organizacji pozarządowych, a to jest ten kierunek, w którym powinno
także nasze Miasto intensywniej, dynamiczniej i szerzej iść.
Marta jest ekspertką, tutorką i mentorką bardzo wielu projektów. I myślę, że jej współpraca
z samorządami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na organizację najróżniejszych
projektów z partycypacji społecznej jest bardzo istotna. Dlatego się cieszę, że Marta przyjęła
moje zaproszenie do drużyny i głęboko wierzę, że moc już trzech kobiet: Beaty
Chrzanowskiej, Marty Makuch i Krystyny, będzie silna w naszym mieście. (oklaski)
Zapraszam do drużyny Marka Golińskiego, drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta,
słupszczanina, absolwenta słupskich szkół, przez moment także członka Rady Miejskiej spoza
komisji, bo był taki czas w latach 1988-2002, kiedy do Rady Miejskiej byli zapraszani
eksperci jako głos doradczy. Potem Marek wyjechał do Gdańska, gdzie pełnił funkcję
w Urzędzie Wojewódzkim od asystenta wojewody poprzez zastępcę dyrektora wydziału
infrastruktury, dyrektora stworzonego przez siebie wydziału zarządzania funduszami
europejskimi. W międzyczasie ukończył także studia w Austrii po to, ażeby mógł tymi
funduszami dobrze zarządzać. Po 14 latach pracy w Urzędzie Wojewódzkim przeszedł
do pracy w samorządzie. Był radnym w Gminie Kolbudy, był szefem komisji finansowej
i infrastrukturalnej, a przez 8 ostatnich lat był wicewójtem Gminy Kolbudy.
Zaprosiłam Marka Golińskiego dlatego, że ma właśnie to bardzo ważne w naszej pracy
doświadczenie samorządowe. Jestem przekonana, że w takim duecie osób młodszych,
dynamiczniejszych, współdziałających, łączących – będzie nam się w naszym mieście
naprawdę bardzo dobrze pracowało. A więc dziękuję, i życzę Wam: wspierajcie... życzę Wam
powodzenia, życzę Wam, pamiętajcie – każdy dzień zaczynamy od uśmiechu do wszystkich
i do siebie wzajemnie. Cieszę się bardzo.

9
(oklaski)
Chciałabym dzisiaj bardzo krótko, ale powiedzieć o tym, co wspólnie z radnymi Rady
Miejskiej, wspólnie z wiceprezydentami Miasta, wspólnie z sekretarzem, skarbnikiem,
prezesami spółek, dyrektorami i wszystkimi pracownikami całej wielkiej rodziny
samorządowców słupskich, a jest nas przeszło 4 tysiące – to są żłobki, przedszkola, szkoły,
jednostki pomocnicze, jednostki opieki społecznej; to są, Proszę Państwa, firmy, które
wspierają nasze Miasto, to są ci, którzy świadczą usługi wszelkiego rodzaju –
co chcielibyśmy przez te 5 lat zrobić, pamiętając jednak, że tworząc dzisiaj rozwój Miasta
musimy myśleć o mieście za 20, 30 lat.
Jestem przekonana, że nieprawdą są badania GUS-owskie, bo już dzisiaj wyniki wskazują na
to, że było to przeszacowane, że Miasto Słupsk będzie miastem rozwijającym się, a nie
zwijającym – to jest pierwsze zadanie dla nas wszystkich.
Myślę, że kiedy patrzymy na mapę Słupska, a znam mapę Słupska bardzo dobrze – tą mapę
ulic, domów, podwórek – to bardzo ważne jest to, żeby w każdej dzielnicy Miasta zrobić coś
istotnego dla rozwoju tej dzielnicy, dla równouprawnienia miasta, bo miasto nie jest równe,
dlatego się różnie rozwijało.
Najstarsze, Podgrodzie, ono potrzebuje – ulica Św. Piotra, ulica Marii Curie-Skłodowskiej,
ulica Sierpinka, ulica na Wzgórzu, Raszyńska, ona potrzebuje naszego dopieszczenia.
Zaczęliśmy już to robić, ale dzisiaj powstają tam wolne tereny dzięki wyburzeniom, które
robimy i będziemy robili tak, żeby poprawiać stan techniczny bardzo wielu budynków. Tam
powstają już nowe mieszkania i nowe obiekty mieszkalne, i one w dalszym ciągu tam będą
powstawały.
Osiedle Hubalczyków dzisiaj, poza Niepodległości, to także najbardziej dynamicznie
rozwijające się, dzięki partycypacji finansowej deweloperów ale także udziałowi Miasta.
To na osiedlu Hubalczyków potrzebujemy kilku bardzo ważnych inwestycji, oddajemy
przedszkole, za chwilę będziemy przystępowali do budowy żłobka. Musimy – i wszyscy
o tym wiemy – skomunikować lepiej ciasną bardzo ulicę Westerplatte rano i po południu
nowym odcinkiem ringu. To jest duże wyzwanie, ale wierzę głęboko, że przy wsparciu także
tych, którzy służą Miastu jako posłowie, uda nam się to zorganizować.
Ważnym w tej części Słupska, ale osiedla Słowiańska, Hubalczyków jest to, żebyśmy
zrewitalizowali – i to musimy zrobić – ulicę Leśną. To jest wielki, piękny potencjał, obok
stawków. I tam jest taka dzielnica, która od lat przynosi nam wstyd, jeżeli ktokolwiek tam był.
Ci ludzie nie zasługują na to, żeby w dalszym ciągu mieszkali w barakach przypominających
bardziej XIX niż XXI wiek.
Idąc dalej, w stronę Słupi, pamiętajmy o Parku Kultury i Wypoczynku, o tym terenie, który
należy dzisiaj... jest kierowany przez OSiR, ale on potrzebuje także zmiany. Zmiany takiej,
żeby słupszczanie coraz bardziej czuli się, że jest to miasto dla nich przyjazne, dla celów
rekreacyjnych, turystycznych i sportowych. Taką koncepcję mamy. Mamy także pomysły
na pozyskanie środków zewnętrznych i jestem przekonana, że w ciągu tych 5 lat otworzymy
tam i lodowisko kryte, i nowe sale po to, żeby przy istniejących przy obiektach sportowych
siłowni i pan trucku, który zyskuje taką wielką akceptację stworzyć przestrzeń bardziej
przypominającą miarę XXI wieku.
Słupia to rzeka, która od lat – czujemy to – nie do końca była wykorzystywana. Nie chcę
wracać do przeszłości, kiedy Słupia była miejscem wielu spotkań rodzinnych, rekreacyjnych,
bo to już inne czasy, ale Słupię odzyskujemy i stajemy przodem do niej, i bulwary nad Słupią,
kajaki na Słupię wrócą dzięki tym bulwarom, a tam będzie miejsce i spotkań rodzinnych,
bo dzisiaj chodzi o to, żebyśmy stworzyli alternatywę dla tego, że tylko w domu i tylko w
pracy. Ludzie tej przestrzeni potrzebują, bo wtedy, kiedy mają taką przestrzeń przyjazną są po
prostu radośniejsi i mają poczucie spełnionego... jakości życia.
Słupia jest dla turystów, dla słupszczan, tak jak dla turystów i słupszczan jest okolica Zamku
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Książąt Pomorskich z rewitalizowanymi ulicami, co także wspólnie z radnymi rozpoczęliśmy.
Serce miasta każdego jest tam, gdzie jest stare miasto. Myśmy to serce miasta stracili w 1946
roku. Myślę oczywiście o obiektach, które zostały zniszczone. Bezpowrotnie. Ich już nie
odtworzymy, ale wydaje mi się, że to, że Stary Rynek będzie mógł tętnić życiem to jest
absolutnie realne i w ciągu najbliższych trzech lat tak się zdarzy.
Ratusz to jest kolejny punkt ważny. To jest miejsce oczywiście pracy, to jest miejsce zabytkowe, to jest miejsce ważnych decyzji, ale to jest miejsce, które musi świecić, jeżeli chodzi
o okolicę. Ulica Długa, Sygietyńskiego, Lutosławskiego, Ogrodowa, to są przestrzenie, które
w ciągu tych 5 lat zrewitalizowane zostaną w 100%, a także, co bardzo ważne, poprawimy jakość życia mieszkańców Miasta, na przykład podłączając się do sieci miejskiej naszej spółki
Engie po to, żeby mieszkańcy nie musieli korzystać i z drogiego, i z nieekologicznego opału.
Wojska Polskiego – wiele z nas siedzących na tej sali, młodszych i starszych, wie, że mamy
sentyment do tej ulicy, chociaż ona dzisiaj żyje najbardziej 3 maja, kiedy organizujemy tam
Salwę Artystyczną. To jest wyzwanie, duże wyzwanie, ale realne dlatego, że spełnimy
oczekiwania także wyborcze Wasze, Drodzy Koledzy Radni, już przed kilku laty, że Wojska
Polskiego ma szansę być ożywiona wtedy, kiedy powstanie przejście podziemne pod
dworcem, kiedy zrewitalizujemy okolicę Fabrycznej, ulicę Sobieskiego przy Fabrycznej i tam
powstanie węzeł transportowy. Jest wybrany menedżer kontraktu, realizujemy ten projekt
i trzy lata potrzebujemy po to, ażeby rzeczywiście ta część miasta – bo w każdym mieście ona
nie jest piękna, ta z torami kolejowymi – ale była ładniejsza, przede wszystkim funkcjonalna
i wzmacniająca także to, co nazywa się przyjazną komunikacją pomiędzy dwiema dzielnicami
– Śródmieściem i Zatorzem.
Zatorze to ta część miasta, Proszę Państwa, która powstała w latach 60. i 70. To jest miejsce,
gdzie mieszka bardzo wielu mieszkańców, często są to seniorzy. I o nich w tej części miasta
musimy pomyśleć w dwóch aspektach – zarówno innej jakości życia, ze skwerami, jak
i wsparcia tych, którzy korzystają z komunikacji samochodowej. Tam brakuje – o czym
wszyscy wiemy – a ci, którzy startowali stamtąd – bardzo dobrze, brakuje tam parkingów,
brakuje także przestrzeni, ale brakuje także zdecydowanie lepszych dróg i chodników.
I to musimy wspólnie zrealizować w większości z naszych środków, ale także pozyskując
środki z Ministerstwa Infrastruktury.
Osiedle Niepodległości – ono zobowiązuje. Zobowiązuje szczególnie w tym stuleciu
niepodległości tą swoją nazwą, ale nie tylko tym. To jest największe osiedle, rozwijające się
w stronę Bierkowa, które nie tylko wymaga tego, żeby lepiej jego przestrzeń wykorzystać,
co pokazały zbudowane tam... zbudowana infrastruktura Parku Witkacego, ale pokazuje
potencjał, jaki jest od Zaborowskiej w stronę Bierkowa. To, że tam się buduje w tej chwili tak
dużo mieszkań i jednorodzinnych domków wskazuje, że ten potencjał jest wykorzystywany.
On potrzebuje kilku rzeczy: po pierwsze współdziałania z deweloperami, współdziałania
przyjaznego z miastem, ażeby uporządkować kwestie dróg lokalnych i połączeń
komunikacyjnych. On wymaga współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi – to są nasi
bardzo ważni partnerzy, bo wszyscy oni zawiadują tą samą warstwą czyli mieszkańcami
miasta. On... Niepodległości potrzebuje także konstruowania tam ładnej, zielonej,
zorganizowanej przestrzeni, i tak się będzie działo w najbliższych latach, ale także pamiętając
o tym, że tam będą powstawały i powstają nowe domy dla młodszych ludzi – potrzebujemy
tam także infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, i to będzie ważne wyzwanie. Jesteśmy
dobrze skomunikowani z Niepodległości. Dużo lepiej niż w stronę Siemianic – to jest kolejne
wyzwanie. Wspólnie z gminami ościennymi, i tę deklarację składam o pokojowym
współdziałaniu z gminami ościennymi – chcemy uporządkować komunikację drogową. Tak,
ażeby rzeczywiście zarówno mieszkańcy Gminy Słupsk, ale także turyści jadący do Łeby,
także mieszkańcy Słupska, którzy będą korzystali z dużej oferty wielu działek na osiedlu
Owocowa, mogli się rzeczywiście przemieszczać szybciej. Wyzwanie duże, ale ono musi być
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realne do zrealizowania dlatego, że ono jest potrzebne mieszkańcom miasta.
Kultura, sport, turystyka, promocja, zdrowie – to są te sfery funkcjonowania czasami
nazywane „nadbudową”, która wymaga bardzo ważnych aspektów, bo to nie tylko pieniądze
pomagają podnosić jakość życia mieszkańców – to właśnie oferta z tych dziedzin, lepsza
opieka zdrowotna, opieka senioralna, opieka także pediatryczna, ale także rozwój tych
infrastruktur kultury, sportu i rekreacji, które zdynamizują chęć aktywnego wykorzystywania
przestrzeni miasta.
Kto partnerami w tym projekcie będzie? Przede wszystkim Rada Miasta. I to nie jest komplement dlatego, że dzisiaj jest ta uroczysta sesja. Ja mam świadomość będąc radną pięciu kadencji, jak bardzo ważna jest umiejętna i dobra, przyjazna współpraca. Pamiętajcie Państwo,
nie ma sukcesu Prezydenta, nie ma sukcesów wydziału, to jest wspólny sukces nas, władzy
uchwałodawczej i władzy wykonawczej. I tylko wtedy, kiedy będziemy mieli zgodę
co do kierunków sposobów finansowania rozwoju miasta, wtedy mieszkańcy miasta będą
mieli prawo powiedzieć: „Tak. Czujemy się zaopiekowani przez naszą władzę wykonawczą,
uchwałodawczą.”
Dla mnie bardzo ważnymi partnerami w tym projekcie są przedsiębiorcy słupscy,
są deweloperzy, są spółdzielnie mieszkaniowe, są nasze spółki z wielkim potencjałem, który
potencjał intelektualny, techniczny chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać dla rozwoju tych
firm i spółek, ale także dla rozwoju miasta.
Akademia Pomorska – po raz kolejny głośno mówię, że wartością jest to, żebyśmy
wykorzystywali także potencjał intelektualny tego, co się zdarzyło w Akademii Pomorskiej
w ostatnich latach. Stworzony Wydział Nauk o Zdrowiu daje perspektywę, że możemy
w przyszłości pomyśleć, że nasza młodzież, która wyjeżdża na studia na przykład medyczne
do Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, mogłaby tu zostawać. To jest wielkie i ważne zadanie.
Trudne, ale myślę, że realne, o czym pokazała Bydgoszcz. Stworzyć wydział lekarski przy
Akademii Pomorskiej, wykorzystując potencjał szpitala, bardzo dobrych przychodni i bardzo
wielu projektów medycznych.
Partnerami są oczywiście wszystkie jednostki, wszystkie jednostki militarne, które w Słupsku
działają, bo bez Waszej obecności, wsparcia, współdziałania, Miasto nie czułoby się bezpieczne. Ale ważnymi partnerami – nie dokonuję żadnej gradacji – są oczywiście przedstawiciele
administracji rządowej, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. To są te trzy przestrzenie
zarządzania miastem i państwem, które powinny, a więc nazwę inaczej: muszą wspierać samorząd, szczególnie, że samorząd oddaje 100% podatków, a otrzymuje zwrot w ilości 37.
A więc mamy prawo ustawiać się nie jako osoby, które są petentami, ale jako ci, którzy
są partnerami projektów rządowych, marszałkowskich czy wojewódzkich. I na pewno
o to będę zabiegała, i nie będę się oglądała na jakiekolwiek szyldy partyjne, bo uważam,
że każdy bez względu na to, jaką ma przynależność, ma jeden cel – my chcemy, żeby Miasto
się w sposób równoprawny rozwijało.
Cele, które chciałabym spełniać, muszą mieć jeden najważniejszy charakter – one muszą być
realizowane wspólnotowo, w sposób uczciwy, transparentny, samorządny, przy dużej partycypacji społecznej, a nade wszystko te cele muszą być realizowane w sposób skuteczny. Bo korzystając z haseł wszystkich startujących: „Ważny jest gospodarny Słupsk”, ważne jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców Miasta, ważne jest to, że Słupsk jest najważniejszy, i ważne
jest to, że te wszystkie wartości, o których powiedziałam, łączą nas, bo „Łączy nas Słupsk”.
Dlatego głęboko wierzę, że przy Waszym wsparciu jest to realne do zrobienia i za 5 lat będziemy mieli poczucie, że naprawdę stworzyliśmy wiele nowych wartości, doskonaląc te, które były stworzone wcześniej. Bardzo serdecznie dziękuję i o to wsparcie proszę.” oklaski
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pozwólcie Państwo,
i chciałabym, żebyście to odczytali, jako ważne przesłanie dla nas.
Patrycja Baczyńska, jak widzicie, jest osoba niewidomą, ale tak jak każdy z nas ma jakieś
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słabości, ale też ma siłę w sobie. Siłą Patrycji jest jej głos. Ona napisała przed laty piosenkę
ważną, piękną, do której muzykę napisał Marek Dawidowski. Myśmy tę piosenkę za ich
zgodą uczynili także piosenką czasu wyborów, ale przesłanie jest jedno: każdy z nas niech
wsłucha się w słowa tej piosenki i pamięta, że zawsze w życiu ważne jest to, żebyśmy
walczyli o swoje marzenia. Ania, Paweł, Małgosia, Artur, Beata – wszyscy marzmy, walczmy
o swoje marzenia w pracy, w życiu, w życiu jak najbardziej osobistym. Dedykuję Państwu
od naszej drużyny piosenkę Patrycji Baczyńskiej, wspólnotową piosenkę. Bardzo pięknie
dziękuję.”
Zebrani wysłuchali piosenki w wykonaniu Patrycji Baczyńskiej.
Oklaski
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poprosiła wszystkich o powstanie.
Sztandar Miasta Słupska wyprowadzono.
Gratulacje i życzenia dla Prezydent Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska udzieliła głosu radnemu Wojciechowi
Lewenstamowi.
Radny Wojciech Lewenstam: „Pani Prezydent, Krysiu, gratuluję Ci wyboru i gratuluję
Ci wyniku, i czuję się trochę wywołany przez obie osoby. Ja pominę sukcesy poprzedniej
kadencji, natomiast powiem, że chciałbym, żeby ta obecna kadencja była kawałem ciężkiej
pracy, podobnie jak w pierwszej kadencji robiła to pani prezydent Teresa Krasowska. Tam też
wtedy było mnóstwo roboty komunalizacyjnej, z miejskim planem zagospodarowania,
z komunalizacją spółek itd., więc tematów było mnóstwo, tak jak Ty wymieniałaś obecne.
I myślę, że ta kadencja może być taką klamrą przez te 28... 33 lata – może niezamkniętą, bo to
jeszcze nie przesądzamy tu sprawy, ale może być świetną klamrą. Myślę, że również dla
Tadeusza Bobrowskiego, który wtedy był przewodniczącym; dla mnie, jako członka zarządu
miasta, także wiemy, o jakiej pracy mówimy, o jej ogromie.
A ja życzę Ci żebyś Ty i Twoja ekipa, powołana, w zdrowiu ukończyła ta pięcioletnią
kadencję. Dziękuję.”

Ad pkt 5. Zakończenie obrad I Sesji Rady (nagranie od 1:50:43 do 1:51:09)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformowała, że za chwilę trafi
do radnych korespondencja drogą mailową – to będą ważne komunikaty dotyczące
organizacji pracy Rady Miejskiej i zwołania najbliższej sesji.
W związku z tym zaprosiła osoby pełniące obowiązki szefów klubów lub szefów tych klubów
na krótkie spotkania organizacyjne.
Następnie zamknęła pierwszą sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
zakończenie obrad: godz. 13:53.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
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