
Protokół Nr XII /15 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej                                                        

w dniu 14 września 2015 roku 

Otwarcia XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie                  

o godzinie 10
05 

w sali Homanit Arena pryz ul. Kościuszki 1A w Karlinie. 

Powitała Panią Annę Mieczkowską Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, Panią Grażynę Annę Sztark Senator Rzeczypospolitej 

Polskiej, burmistrzów poszczególnych kadencji, radnych poszczególnych 

kadencji, rady sołeckie poszczególnych kadencji, zaproszonych gości, 

szczególnie powitała mieszkańców i młodzież, którzy przybyli na uroczystą 

sesję.  

Na podstawie listy obecności, na której widniało 13 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad. Lista obecności radnych załączona do protokołu. 

Porządek obrad:  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Obchody 25 – Lecia Samorządu: 

a) 25 lat minęło…historyczny wstęp do 25-lecia – przedstawienie 

historycznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu na 

przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, 

b) jak to było, co się zmieniło? - wspomnienia zaproszonych gości,  

c) 25 lat samorządności w Karlinie - prezentacja podsumowująca, 

d) występ chóru Passionato, 

e) kto to jest Radny, co to jest samorząd? – sonda filmowa,  

f) Radnym być - czy trudno być Radnym? – wypowiedzi radnych,  

g) wręczenie podziękowań dla radnych i osób związanych samorządem, 

h) zaproszenie do wspólnego zdjęcia pamiątkowego radnych wszystkich 

kadencji, 

i) podziękowania dla radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. 



3. Zakończenie XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie  

poinformowała, że zanim przekaże głos Panu Tomaszowi Rusieckiemu, który              

w dalszej części będzie prowadził uroczystą sesję, przeczyta list od Posła na 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Gawłowskiego, który nie mógł 

zaszczycić nas swoją obecnością na dzisiejszej sesji z okazji 25-lecia 

samorządności w Polsce. List załączono do protokołu. Następnie Pani Beata 

Klepuszewska przekazała głos Panu Tomaszowi Rusieckiemu. 

 

Pan Tomasz Rusiecki prowadzący uroczystą część sesji powitał przybyłych 

na dzisiejszą sesję  i poinformował, że wywodzi się z zawodu nauczycielskiego 

a tu jest młodzież, jest  zainscenizowana klasa. Dziś jest chwila na refleksję, na  

podsumowanie 25 lat samorządności w Polsce a także w Karlinie, naszego 

wspólnego udziału w samorządzie. Dodał, że zaczynamy nasze dzisiejsze 

wspólne święto. Wspólne bo samorządność to wspólnota, to wspólne działanie. 

Na temat historycznego uwarunkowania 25-lecia samorządności odbędzie się 

lekcja prowadzona przez Pana Zbigniewa Pawlika. 

 

Pan Zbigniew Pawlik Dyrektora Zespołu Szkół  w Karlinie poinformował, że 

postanowił przedstawić 25-lecie samorządności w postaci lekcji. Z okazji 

dzisiejszego święta  zada pytania dla siebie i nam wszystkich na temat 

samorządności  - co to jest samorządność, kiedy się narodziła, jakie były jej 

początki i co się zmieniło  w życiu człowieka. A zmieniła  dużo i to wiemy,  

mamy 25 lat za sobą. Następnie zwrócił się do uczniów  z zainscenizowanej 

klasy z prośbą  o wyjaśnienie co to jest samorządność. Uczennica wyjaśniła, że 

samorządność to prawo ludzi do samodzielnego rozwiązywania własnych spraw 

na własną odpowiedzialność. Istotą samorządu jest dbałość o człowieka, jego 



godność i rozwój. Samorząd terytorialny to wspólnoty lokalne ludzi, które łączy 

miejsce  i wspólne działanie.    

Pan Zbigniew Pawlik dodał,  że samorządność rodziła się długo od początku 

pojawienia się człowieka do człowieka siedzącego przy komputerze czyli do 

czasów obecnych.  Zaczęła się od człowieka pierwotnego. Bo kiedy człowiek 

pierwotny znalazł swoją żonę  i stworzył rodzinę rozpoczął myślenie, dlaczego? 

Bo został istotą społeczną. Potrzebuje wsparcia, grupy ludzi żeby zrobić coś 

wspólnie, coś dobrego dla siebie. W każdej grupie pojawia się osoba 

dominująca. Przez wiele, wiele lat historii osobą dominującą był władca, król. 

W historii była mała przerwa gdzie  demokracja zaistniała ale nie dotyczyła 

wszystkich obywateli np. niewolnictwo. Podobnie było w starożytnym Rzymie 

samorządność odniosła się do grupy senatorskiej i grupy bogatych rzymian. 

Później kolejne stulecie i nic. Pojawienie się samorządu to koniec XVIII wieku, 

to Rewolucja Francuska. Wtedy wszyscy zadali sobie pytanie co, gdzie i kiedy, 

zadziałajmy wspólnie. Oni szybko stworzyli społeczeństwo obywatelskie. 

Ustalili, że mieszkańcy mogą zarządzać ale tylko za zgodą władcy. Wprawdzie 

Napoleon po kilku latach zlikwidował tą samorządność. Ale samorządność ta 

jawiła się jako samorządność obywatelska. Wiązała się z dyscypliną, była to 

dyscyplina wojskowa. Jedyny plus to wprowadzenie pierwszego elementu 

samorządności czyli pozwolili gminom na zarządzanie na swoim terenie. 

Uznali, że tam gdzie są mieszkańcy to moją prawo zarządzać. Ale za zgodą 

władzy czyli urzędników, którzy tę władzę mieli sprawować. Na czym to 

polegało? Przede wszystkim przedstawiano stosunek miedzy władzą                               

a obywatelem. Król musiał pogodzić się z tym, że obywatele  razem z nim będą 

współrządzić. Pan Pawlik podkreślił, że wcześniej był system feudalny. Została 

zlikwidowana stanowość społeczeństwa. Nie było już  szlachty, duchowieństwa 

i chłopów, mamy już obywateli. 

W XIX wieku pojawiają się pierwsze pociągi i mamy szybszy rozwój, szybszy 

pęd ku samorządności. Nas interesuje samorząd, który pojawił się w Polsce. 



Pamiętacie Państwo z historii, że  Polska rodziła się po I wojnie światowej               

z trzech części. Nasz polski pociąg samorządności to II Rzeczypospolita. 

Pan Zbigniew Pawlik zwrócił się do uczniów z pytaniem jak wyglądał podział 

terytorialny II Rzeczypospolitej. Uczennica odpowiedziała, że podział 

terytorialny w II Rzeczpospolitej składał się z 16 województw, które dzieliły się 

na  powiaty, gminy wiejskie i gminy wiejskie. Pan Zbigniew Pawlik wyjaśnił, że 

był to trudny proces tworzenia administracji II Rzeczpospolitej. Proszę zwrócić 

uwagę na datę. Odzyskanie niepodległości 11.11.1918 r. ale dopiero reforma 

stworzona w 1933 r. zmieniła częściowo ustrój samorządu. Wprowadzono 

cztery elementy tj. województwa, powiatowe związki samorządowe, gminy 

wiejskie i miejskie. Natomiast bez zmiany pozostały województwo śląskie i trzy 

województwa pruskie na ziemiach zachodnich. Ale nasz pociąg samorządowy 

został zahamowany podczas II wojny światowej. Minęła wojna i jak wyglądał 

nasz samorząd RP. Z tym pytaniem Pan Pawlik zwrócił się do swojej klasy. 

Wywołany uczeń odpowiedział, że  nie wie bo tego jeszcze nie przerabiali. Pan 

Pawlik wyjaśnił, że wtedy tak w rzeczywistości to my nie głosowaliśmy. 

Wybory do wszelkiej administracji samorządowej wyglądały nieco inaczej.                   

W zasadzie struktury w pierwszym okresie opierały się na czasach 

przedwojennych. Istniały wojewódzkie rady narodowe, powiatowe rady 

narodowe i miejskie rady narodowe i gminne rady narodowe. Taki podział 

wywodził się z czasów komunizmu gdzie władza była skupiona w rękach rad 

ludowych, robotników.  Tak było aż do wielkiej reformy administracyjnej, która 

miała miejsce w 1975 r.  Reforma administracyjna w 1975 r. zmieniła ówczesny 

podział  administracyjny, zastępując go nowym,  dwustopniowym  podziałem na 

województwa i gminy. Część z nas wspomina te czas kiedy zlikwidowano 

powiaty ale w miejsce 17 województw wprowadzono nowy podział 49 

województw. Pani Senator swojego czasu miała okazję być Wojewodą 

Województwa Koszalińskiego. Taki podział funkcjonował do 1989 r. kiedy to  

w wolnych wyborach Polacy wybrali nowe władze. Rok później mieliśmy jedno 



z największych osiągnięć a mianowicie zaczęto budować państwo i to wszystko 

co dotyczy samorządności. W Polsce 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne  

wybory samorządowe. Zaczęto się uczyć gospodarować tym, co wszyscy 

posiadali. Kolejne pytanie z którym Pan Zbigniew Pawlik zwrócił się do klasy 

dot. jakie warunki stwarza samorząd terytorialny? Uczeń odpowiedział, że 

człowiek jako istota dynamiczna musi umieć manifestować siebie w działaniu. 

Takie warunki stwarza człowiekowi samorząd terytorialny. Działania 

wspólnoty, którą człowiek uważa za swoją, z którą może się identyfikować jest 

dla człowieka inspirujące i  pobudzające. Ostatnie 25 lat pokazało, że nie ma 

wolności bez ludzkiej solidarności i współpracy. Samorząd pielęgnuje te 

wartości i pokazuje je. Działalność wspólnoty to nie tylko codzienna praca, 

która polega na rozwiązywaniu problemów i wymyślaniu konkretnych 

kompromisów, to nie jest proste, ale samorząd to pielęgnuje i  dzięki temu 

działa. Pan Zbigniew Pawlik poinformował, że zmiany te (samorządność                        

i solidarność) spowodowały działanie ze strony nas wszystkich, mieszkańców                  

i obywateli. Zmienił się system zarządzania nie była to łatwa praca. Zmiany 

dotyczyły postaw politycznych. Żeby zrobić demokratyczne wybory trzeba było 

pozwolić ludziom głosować jak chcą. 

 

Do roku 1990 wszystko było państwowe, a teraz było dzielone to co jest 

państwowe i co komunalne, zmiana finansów. Otrzymujemy finanse i sami 

decydujemy co chcemy zrobić w danej sytuacji. Administracja była państwowa  

i stała się samorządowa. Przez te parę lat wszystko, co robimy, robimy dobrze 

ale musimy to doskonalić. Nasze pierwsze pomysły nie zawsze były najlepsze            

i tak było w tym przypadku. Oczywiście każdy z nas może mieć inne zdanie i na 

pewno ma. Ale po kilku latach funkcjonowania samorządu społeczeństwo 

zaczęło się zastanawiać czy nie dokonać jakiś zmian. Pomyśl myślowy w 1990 

r. zmienił system samorządowy w Polsce, który trwa do dnia dzisiejszego. 



01 stycznia 1990 r. wprowadzono trzystopniowy podział terytorialny.                         

Czyli gminy, powiaty i województwa. Mamy 16 województw, 314 powiatów,  

66 miast na prawach powiatu i ok.  2.500 gmin. 

 

Podsumowując, można by rzec, że 25 lat przyniosło dużo dobrych zmian.  Pan 

Pawlik zwrócił się do klasy z pytaniem czego uczy nas samorządność. 

Uczennica odpowiedziała, że samorządność uczy nas przede wszystkim 

współdziałania, dyskusji i dążenia do kompromisu, współpracy                                     

z przedstawicielami sąsiednich gmin oraz władzami państwowymi                               

i zagranicznymi partnerami. 

Na zakończenie Pan Zbigniew Pawlik poinformował że rok 2014 r. był 

ogłoszony rokiem wolności, 25 lat od pierwszych wolnych wyborów,  a 2015 r. 

jest ogłoszony rokiem samorządności. Ponad dwadzieścia pięć lat temu 

mówiono, że nie ma wolności bez solidarności dzisiaj możemy rzec, że  nie ma 

wolności bez samorządności albo nie ma samorządności bez wolności.  

 

Pan Tomasz Rusiecki podziękował za lekcję i poprosił Panią Annę 

Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego                      

o  podzielenie się z nami swoimi refleksjami i wspomnieniami. 

 

Pani Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego powitała wszystkich przybyłych na uroczystą sesję, 

podziękowała za zaproszenie  oraz za wspaniałą lekcję historii przygotowaną 

przez młodzież. 

Pani Wicemarszałek  poinformowała, że od 25 lat w Polsce istnieje samorząd 

terytorialny. Pamięta jak ćwierć wieku temu przeprowadzone były w Polskim 

ustroju pierwsze wolne wybory do samorządu gminy. Główną ideą, która 

przyświecała samorządowi terytorialnemu czyli podziału na trzy stopnie: na 

gminy, powiaty i województwa. Prócz takiego symbolicznego i mocnego 



odcięcia się od poprzedniego ustroju politycznego, była idea decentralizacji 

systemu administracji. Dawało to wówczas, nadzieje na lepsze funkcjonowanie 

systemu. Odcięcie się od systemu, który da możliwości państwu realizowania  

postulatów państwa prawa. Jak zasada subsydialności, bardzo ważna zasada 

budowania zaufania społeczeństwa do władzy (transparentności). Dzisiaj 25 lat 

minęło i dzisiaj musimy pamiętać i doceniać, że stworzyliśmy demokrację dla 

mieszkańców tych małych społeczności. Szanse na podejmowanie decyzji czy 

też uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji dotyczących teraźniejszości                         

i przyszłości naszych małych ojczyzn.  

Z okazji dzisiejszego święta Pani Wicemarszałek złożył wszystkim 

samorządowcom oraz mieszkańcom aby korzystali z tego dobrodziejstwa, aby te 

wszystkie zasady towarzyszyły nam tak mocno jak wtedy 25 lat temu ich 

twórcom. 

 

Pan Tomasz Rusiecki prowadzący uroczystą część sesji podziękował za 

wystąpienie i poinformował, że  Pani Senator uczestniczyła w przemianach 

ustrojowych czynnie i zwrócił się z prośbą do Pani Grażyny Anny Sztark                      

o podzielenie się swoimi wspomnieniami, aktualnymi spostrzeżeniami w tym 

pięknym dniu jubileuszu. 

 

Pani Grażyna Anna Sztark Senator Rzeczypospolitej Polskiej powitała 

Burmistrzów i Przewodniczącą Rady, wszystkich  zgromadzonych na Sali                 

i wyraziła nadzieję, że na dzisiejszą sesję przybyli również radni, którzy 

rozpoczynali tą trudną pracę po 1989 r. po tych pierwszych wyborach. 

Następnie powitała Pana Bogusława Pałkę, który był pierwszym naszym 

posłem. W zasadzie od  tego się zaczęło, że  mogliśmy dokonać wyboru                      

w pierwszych wolnych wyborach posłów i senatorów. Już za rok Senat był 

pomysłodawcą i twórcą pierwszych wyborów do rad gmin. 



Pani Sztark dodała, że po tej pięknej lekcji historii przygotowanej przez Pana 

Pawlika trudno będzie wspomnieć o przeszłości. Wszyscy pamiętamy jak 

dokonywano wyborów do  pierwszych rad wojewódzkich, powiatowych                          

i gminy. Zanim się narodziła idea  pierwszych  demokratycznych wyborów do 

samorządu pamięta spotkania, kiedy jeździliśmy do Warszawy wtedy mogliśmy 

usłyszeć, że możemy wybrać nie tylko w wolnych wyborach naszych 

przedstawicieli, ale oni będą reprezentowali nasze pomysły nasze poglądy                            

z którymi będziemy się utożsamiali. Po tych czterech latach będzie można 

dokonać oceny i będziemy mogli dokonywać tego samego wyboru bądź zmiany. 

Pani Grażyna Anna Sztark poinformowała że 3 grudnia  2014 r. w Senacie 

narodziła się idea aby ustanowić rok 2015 r. Rokiem Samorządu Terytorialnego. 

Pani Grażyna Anna Sztark dodała, że chce przypomnieć o tych, którzy 

rozpoczynali tą trudną pionierską pracę, warto pamiętać o następcach 

burmistrzach  i  przewodniczących rad bo on też tworzyli nie tylko historię   ale 

oni włożyli tyle pracy, że możemy oglądać te wszystkie zmiany np. ta piękna 

hala, gdzie się znajdujemy to dzięki pracy tych właśnie radnych wybranym                     

w wolnych wyborach. Następnie Pani Grażyna Anna Sztark Senator RP 

przeczytała uchwałę Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r.           

w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Na 

zakończenie podziękowała tym wszystkim, którzy tworzyli samorządność, 

dzięki którym w wolnej Polsce mogliśmy wybierać  w wolnych wyborach. 

 

Pan Tomasz Rusiecki poinformował, że nadszedł czas aby podsumować to 

wszystko co się wydążyło przez te 25 lat  samorządności w Karlinie.  

Prezentację na temat 25 lat samorządności w Karlinie przedstawi Burmistrz 

Karlina Pan Waldemar Miśko. Prezentacja w załączeniu.  

 

Następnie Pan Tomasz Rusiecki poinformował, że nie byłoby śpiewającego 

Karlino gdyby nie było chóru ,,Passionato” z Panem Władysławem 



Stefaniakiem. Pan Rusiecki zaprosił wszystkich do wysłuchania dwóch utworów 

w wykonaniu chóru.   

 

Pan Władysław Stefaniak poinformował, że przez dwadzieścia pięć lat 

obserwowaliśmy  rozwój naszej gminy i co dokonał Burmistrz Miśko.  Dodał, 

że my się starzejemy ale Karlino wcale nie, jest coraz piękniejsze. 

Chór ,,Passionato” zaśpiewał dwa utwory pt.. ,,Daleki znak na mapie świata”              

i ,, Mój Dom”. 

 

Kolejnym punktem uroczystej sesji była sonda filmowa przeprowadzona przez 

młodzież pt. ,,Kto to jest Radny, co to jest samorząd”.  

 

Pan Tomasz Rusiecki zwrócił się do zebranych z pytaniem czy fajnie być 

radnym, zaproponował aby podzielić się swoimi refleksjami. Następnie zwrócił 

się do Pana Albina Kryger czy podzieliłby  się  spostrzeżeniami. 

 

Pan Albin Kryger Radny Rady Miejskiej w kadencjach 1990-1994, 1989-

2002, 2002-2006, 2006-2010 poinformował, że początkowo zanim  wybiorą na 

radnego  wydaje się, że fajnie być radnym, że to fajna rozrywka. Ale jak  już 

wybiorą, a on był radnym I kadencji, to dla niego była to kadencja trudna. 

Trzeba było na nowo wszystko przygotować. Wyjaśnił, że radny nie powinien 

przeszkadzać burmistrzowi i urzędnikom czy pozostałym kolegom radnym.                

Ale mówić co jest w terenie, co my chcemy zrobić ale w całej gminie i w całym 

mieście nie tylko u siebie. Uważa,  że przez te wszystkie kadencje może bardzo 

dobrze ocenić współpracę z burmistrzem, pracownikami urzędu i z radnymi. 

Wiadomo, że są sprzeczki na komisjach ale dochodzimy do głównego celu.               

W tej gminie było dobrze i to co dzisiaj pan burmistrz przedstawił,  to nie mamy 

się czego wstydzić.  Od czasu kiedy się przeprowadził do Karlina w 1976 r. jest 

postęp.   



 

Następnie Pan Tomasz Rusiecki poprosił o chwilę refleksji Pana Wojciecha 

Pacułę. 

 

Pan Wojciech Pacuła Radny Rady Miejskie w kadencjach  1990-1994,  

1994-1998. powitał zebranych i powiedział, że jest zaszczycony, że  może być 

dzisiaj tutaj i podzielić się refleksją. Nasunęły mu się pewne przemyślenia na 

temat radnego. Pełnienie funkcji radnego wymaga tego, że trzeba być wybranym 

w wyborach ale trzeba też to udoskonalać, aby funkcję pełnić z satysfakcją. 

Radny nie powinien nadużywać swojej funkcji i czerpać korzyści z tego, że jest 

radnym, nie działać w interesie prywatnym a działać i reprezentować  interes    

mieszkańców. Pełnienie mandatu radnego traktować jako służbę człowiekowi, 

mieszkańcom naszego miasta i naszych wiosek. Spotykać się z mieszkańcami. 

Nie tyko podczas zebrań, które organizuje burmistrz ale z własnej woli. Pan 

Pacuła zaznaczył, że mówi o tym ponieważ 12 lat mieszka w Karlinie, będąc 

radnym spotykał się z wyborcami natomiast nie miał przyjemności spotkania się 

z radnymi, którzy byli wybrani z jego okręgu wyborczego. Będąc radnym nie 

należy zapominać o zasadach właściwego zachowania, właściwych osobom                

o wysokiej kulturze osobistej. Zastanawia się czy każdy może być radnym, 

teoretycznie tak. Czy każdy może dać się wybrać radnym. Teoretycznie każdy. 

Dzisiaj są takie sytuacji, że radnymi nie chcą być ludzie, którzy mają osiągnięcia 

w kierowaniu zespołami ludzi, osiągnięcia w życiu osobistym, osiągnięcia 

gospodarcze. Radny musi pamiętać, że rozstanie z funkcją musi być godne. Jak 

się dobrze zaczyna to trzeba dobrze zakończyć. Żeby być dobrym radnym 

należy być dobrym szefem, dobrym pracownikiem, dobrym pracodawcą, 

dobrym ojcem lub matką, dobrym synem, córką bratem czy siostra.  Posiadać 

wiarę, nadzieję i miłość  w odniesieniu do tego co robimy. Jednym słowem 

trzeba być dobrym człowiekiem. Radny jest wierny złożonej przysiędze 

radnego. Troszczy się o dobro wspólne i nie wykorzystuje mandatu do 



osobistego wzbogacania się, nie załatwia pracy członkom swojej rodziny                     

w urzędach miast, innych urzędach i spółkach. Nie uprawia kolesiostwa                          

i kumoterstwa do osiągnięcia korzyści osobistych, przeciwstawia się patologiom 

w życiu publicznym. Dysponuje pieniądze publiczne tak aby były wydawane                

z korzyścią dla mieszkańców. Słucha swoich wyborców i jest otwarty na 

krytykę. Na zakończenie Pan Wojciech Pacuła poinformował, że radnym był               

8 lat i podziękował tym wszystkim, którzy go wybierali. Dodał, że jako radni 

mieli to szczęście być wybranym do rady i rozpoczynać te 25 lecie 

samorządności w Polsce. Dzisiaj może  powiedzieć, że warto wykonywać swoją 

pracę dobrze niezależnie od tego czy się jest radnym czy burmistrzem, 

dyrektorem czy prezesem. Następnie Pan Wojciech Pacuła podziękował za 

uwagę i życzył dalszej dobrej pracy, aby nasze Karlino mogło dalej się rozwijać.  

 

Pan Tomasz Rusiecki poinformował, że na sali są radni z różnym stażem ale 

trzy kadencje funkcję radnej pełniła Pani Barbara Kościukiewicz. Następnie 

zwrócił się do Pani Barbary Kościukiewicz  z prośbą o kilka słów refleksji.  

 

Pani Barbara Kościukiewicz powiedziała, że pamiętając pytanie, czy warto 

być radnym, to jeżeli człowiek jest uczciwy i wierny swoim ideałom to na 

pewno jest to trudne dlatego, że jeżeli się czegoś podejmuje chce to zrobić jak 

najlepiej. W momencie kiedy jej się wydawało, że robi to już zbyt długo dobrze, 

że trafiła się konkurentka z jej rejonu, osoba młodsza, która została wybrana, 

kobieta która jest energiczna i dobrze działająca na rzecz naszego regionu. Pani 

Barbara Kościukiewicz zwróciła się do młodzież i powiedziała, że jeżeli będą 

podejmowali się takiego zadania jak kandydowanie na radnego czy też na posła 

lub senatora to żeby z obowiązków wywiązywali się sumienie  i uczciwie.  Żeby 

wykonywali swoją pracę tak, że jak się ją zakończy to nie trzeba się  wstydzić. 

Swoimi refleksjami podzielił się również  Pan Tomasz Rusiecki. Pan Rusiecki 

poinformował, że miał zaszczyt być radnym przez 18 lat. Przez 10 lat pełnił 



funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie. To lata bardzo ważne, 

ciekawe, interesujące w jego życiu. Kiedyś na jednym ze spotkań zewnętrznych 

ktoś zapytał  - Karlino, co to jest za gmina, gdzie ona jest. Wtedy Burmistrz 

Miśko powiedział, że jesteśmy niewielką gminą ciekawych ludzi, którym chce 

się chcieć. Pan Tomasz Rusiecki wyjaśnił, że  być radnym to musi się  chcieć, 

chce się być oceniony, wybranym, chce się poświecić trochę swojego życia, 

prywatnego czasu na działanie na rzecz Karlina. Chce pokazać swoją osobę, 

chce zaproponować rozwiązanie, ale co bardzo istotne chce współpracować. Bez 

współpracy, wzajemnego zrozumienia nie pociągniemy tego wózka 

samorządowego. Oczywiście dzięki ludziom, którzy to wykonują, przez ten czas 

dwudziestu pięciu lat np. Waldemar Miśko. Ja o przyszłość Karlina jestem 

spokojny w tym znaczeniu, że znajdą się ludzie, w naszej małej społeczności, 

którym będzie chciało się chcieć. A za te 25 lat karlińskiej samorządność 

serdecznie państwu dziękuje.    

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie  

podziękował za wszystkie wypowiedzi i poinformowała, że przechodzimy do 

punktu wręczenie podziękowań. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że będą  wręczane 

podziękowania dla radnych, pracowników urzędu i dla byłych pracowników 

(emerytów). Podczas prezentacji, jak wymienił radnych, przy niektórych 

nazwiskach mówił świętej pamięci i poprosił wszystkich o powstanie aby chwilą 

ciszy uczcić ich pamięć. Następnie Pan Miśko poinformował, że przechodzimy 

do wręczenia podziękowań dla radnych od Pani Senator, Senatu. Podziękowania 

będą wręczone dla tych wszystkich radnych, którzy spędzili w samorządzie 

kilka kadencji. Podziękowania wręczała Pani Grażyna Anna Sztark Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina. 

Podziękowania otrzymali: Pan Tomasz Rusiecki, Albin Kryger, Kazimierz 



Ryszewski, Bożena Nadziejko, Barbara Kościukiewicz, Grażyna Kogut, 

Wojciech Pacuła, Bogumiła Hałasa, Grażyna Tomczyk, Krzysztof 

Chrzanowski, Marek Depta, Dariusz Michalski, Władysław Szymielewicz, 

Anna Semenowicz, Stanisław Spaleniak, Zdzisław Walczak, Piotr Waśków, 

Piotr Woś.    

 

Pan Tomasz Rusiecki podziękował za wręczenie dyplomów i poinformował, że 

teraz Burmistrz Karlina wręczy dyplomy dla swoich długoletnich pracowników, 

którzy pracują obecnie i emerytów.  

 

Dyplomy otrzymali następujący emeryci: Alicja Musioł, Danuta 

Malinowska, Maria Wolska, Janusz Glazik, Walentyna Olesińska-Waśków, 

Krystyna Granat,  

 

Spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie dyplomy otrzymali: 

Danuta Wyszecka, Bożena Gołębiowska, Urszula Brzozowska, Genowefa 

Biernacka, Renata Strzelecka, Agnieszka Kuklinowska, Ilona Pyrtek-

Safaryn, Bogusława Janicka, Danuta Piwowarczyk, Józefa Aleksiuk, 

Jolanta Semenowicz. 

 

Następnie głos zabrała Pani Grażyna Anna Sztark Senator Rzeczpospolitej 

Polskiej, poinformowała, że na zakończenie zostawiła wręczenie wyróżnienia, 

dla Gminy Karlino. Ale obecny na sali Władysław Szymielewicz przypomniał 

jej, że powinna nawiązać do tych pierwszych lat do 1989 r. i przypomnieć te 

piękne sława  Ojca Świętego z 1997 r. kiedy to powiedział, że ,,Samorząd to nie 

tylko samorząd ale solidarność. To jest jeden z drugim ale nigdy nie na 

przeciwko drugiemu i żeby jeden drugiego  nie miał dość". Pani Sztark dodała, 

że do tych pięknych czasów nawiązała bo pamięta kiedy tutaj był Jan Latkowski 

i Jan Ciszek, których pozdrawia. Tu był jeden zakład pracy a teraz do Karlina 



przyjeżdżają pracownicy z Białogardu i okolic. W dzisiejszym dniu do Karlina 

przyjechali  wszyscy Ci, którzy wspierają, pomagają burmistrzowi i serdecznie 

ich pozdrawia. Następnie Pani Senator wręczyła dyplom.  

Pani Grażyna Anna Sztark dodała, że ma jeszcze podziękowanie za 25 lat 

samorządności dla Pana Waldemara Miśko, który przez te 25 lat trwał na 

stanowisku Burmistrza. Kolejne podziękowanie wręczone były dla Pana 

Tomasza Rusieckiego. Pani Senator poinformowała, że chciałaby skorzystać                 

z okazji i wręczyć dyplom uznania dla Pani Elżbiety Gumińskiej - Wasiak 

byłego Burmistrza Miasta i Gminy Tychowo. Na zakończenie Pani Grażyna 

Anna Sztark Senator Rzeczypospolitej Polskiej podziękowała wszystkim 

zebranym  i życzyła, aby gmina Karlino dalej pięknie się rozwijała. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina w imieniu gminy Karlino 

podziękował Pani Grażynie Annie Sztark za współpracę i pomoc w wszelkich 

sprawach,  z którymi się zwracaliśmy oraz wręczył kwiaty.  

 

Pan Tomasz Rusiecki poinformował, że teraz nastąpi podziękowanie dla 

radnych z Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podziękowania otrzymali: Marta 

Klepuszewska, Tomasz Kanigowski, Jacek Tarnowski, Wiktoria Góralczyk,   

Ewa Gruszczyńska, Karolina Wojciech, Weronika Gruszczyńska, Joanna 

Gudanowicz, Konrad Kleczkowski, Bartosz Jeżyna.   

 

Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie w imieniu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej podziękował za współpracę i poprosił 

przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej o wręczenie podziękowania dla 

Pana Piotr Wosia, Pani Magdalenie Jaworskiej-Dużyńskiej i Pani Danucie 

Butrym.    

 



Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie  

zaprosiła wszystkich radych poszczególnych kadencji do pamiątkowego zdjęcia 

i o godzinie 12:35 zakończyła XII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej                       

w Karlinie. 

Protokołowała: 

Danuta Piwowarczyk 

Część załączników o których mowa w protokole nie jest zamieszczona na 

stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie ze względu na obszerność.                              

Z załącznikami można się zapoznać w Biurze Rady na zasadach określonych                  

w ustawie z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Statutu Gminy Karlino (Dz. Urz. 

Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3343). 


