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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(9 czerwca – 10 września 2021 roku) 

 

 

Finanse 
 

Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina ośmioma Zarządzeniami: Nr 

455/1492/21 z dn. 29 czerwca 2021 roku, Nr 456/1497/21 z dn. 30 czerwca 2021 roku, Nr 

458/1508/21 z dn. 2 lipca 2021 roku, Nr 463/1560/21 z dn. 14 lipca 2021 roku, Nr 466/1573/21 z dn. 

22 lipca 2021 roku, Nr 471/1591/21 z dn. 30 lipca 2021 roku, Nr 476/1602/21 z dn. 11 sierpnia 2021 

roku oraz Nr 484/1639/21 z dn. 31 sierpnia 2021 roku, zawierającymi zmniejszenie planu dochodów 

i wydatków o 629.072,35 zł.  

Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji 

celowych na 2021 rok, umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto 

Koszalin. 

  

Dział 710 Działalność usługowa 

na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB + 8.000 zł, 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz o dowodach osobistych 

+ 6.500 zł, 

na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej + 11.200 zł, 

na realizację zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji 

ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zakup zastawów komputerowych do obsługi 

tych zadań + 353.922,45 zł, 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom + 34.000 zł, 

przesunięcie etatu pomiędzy jednostkami z KM PSP w Koszalinie do KP PSP w Policach – 13.440 zł, 

na pokrycie wyższych niż planowano kosztów robót budowlanych oraz rozszerzeniem zakresu ww. 

projektu o zadania koordynatora projektu + 65.143 zł, 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” + 240.000 zł, 

na wyposażenie szkół gminnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe              

+ 1.071.855,48 zł, 

na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  

+ 87.809,05 zł, 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

na realizację programu pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023” + 50.000 zł, 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 



na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” + 49.265 zł, 

na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+”  + 128.160 zł, 

na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi + 12.389,05 zł, 

na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” + 40.000 zł, 

na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania + 82.826 zł, 

na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za realizowanie pracy w środowisku + 53.274 zł, 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom (Karta Polaka) + 25.740 zł, 

 

Dział 855 Rodzina 

na realizację rządowego programu „Za życiem” + 20.618,55 zł 

na wypłatę świadczenia „Dobry start” – 3.122.441 zł, 

na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione + 137.000 zł, 

na świadczenie 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych           + 

7.500 zł, 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny + 1.608,07 zł, 

 

Dział 926 Kultura Fizyczna 

na modernizację dwóch szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie     + 

20.000 zł. 

 

 

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2021 rok wynosi:  

plan dochodów 761.061.437,36 zł, plan wydatków 796.419.137,36 zł, a deficyt  35.357.700,00 zł. 

 

Inwestycje 
 

Rozstrzygnięto przetarg na rozbiórkę i budowę mostów w ciągu al. Monte Cassino. Prace w formule 

zaprojektuj i wybuduj wykona konsorcjum firm: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o. (lider), Skarbimierzyce i 

INTOP Warszawa Sp. z o.o. (partner), Warszawa. Kosztować będą one miasto 35.899.912,58 zł. Po 

podpisaniu umowy wykonawca ma pół roku, by przygotować dokumentację projektową i rozebrać 

obecną konstrukcję. Zakończenie prac planowane jest w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Plac budowy został oddany wykonawcy 16 sierpnia.  

 

17 sierpnia na osiedlu Wenedów przy budynku nr 4 oddano do użytku liczący około 2.000 m2 nowy plac 

rekreacyjny. Plac został zrealizowany przez Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  

 

20 lipca podpisana została umowa umożliwiająca dokończenie obwodnicy wokół Koszalina i Sianowa. 

Według niej prace budowlane zakończą się na początku 2023 r. 
 

Zarząd Dróg i Transportu przystąpił do prac związanych z wykonaniem nowej izolacji na moście w ulicy 

Zwycięstwa w Koszalinie (obok CK 105). Wykonane zostanie także nowe zabezpieczenie antykorozyjne. 

Prace prowadzi Firma Marbro z Gdańska, która w związku z tym musiała ze względów bezpieczeństwa 

zamknąć przejście dla pieszych znajdujące się pod mostem. Zgodnie z umową roboty mają potrwać 

około trzy miesiące i kosztować będą budżet miasta 402 tysiące złotych.   

 

W związku z remontem polegającym na wymianie izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, od 28 

września został zamknięty most w ciągu ulicy Andersa. Ze względu na zakres prac, nie ma 



możliwości prowadzania naprawy w dwu etapach z dopuszczeniem przejazdu na zwężonym odcinku 
ulicy. Wykonawca ma 90 dni na zakończenie robót.  
 

Gospodarka nieruchomościami 
 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 18 zarządzeń w sprawie: 

 2 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta 

Koszalina (działka nr 141/39 i nr 4/8), 

 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w prawie 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Koszalina 

(działka nr 703),  

 3 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych 

nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0024 miasta Koszalina (działki nr 26/41, 

26/40, 26/39, 26/42) oraz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0006 miasta 

Koszalina (działka nr 9/59 i nr 9/67),  

 2 zarządzenia w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób fizycznych 

nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną  

nr 787/48 przeznaczonej pod drogi publiczne oraz nieruchomości oznaczonej w obrębie 

ewidencyjnym nr 0044 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 77/9, przeznaczonej pod drogi 

publiczne,  

 1 zarządzenie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu 

nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej 

w obrębie ewidencyjnym nr 0052 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 88/8 o powierzchni 

0,0573 ha, wydzielonej pod drogę publiczną,  

 5 zarządzeń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych                                 
w Koszalinie: nieruchomości niezabudowanych położonych: u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej 
(obręb nr 0023 działka nr 58/6, obręb 0022 działka  nr 249/5), pomiędzy ulicami Śliwkową i Morelową                
(obręb nr 0028 m. działka nr 603/4), przy ulicy Michała Drzymały (obręb 0021 działka nr 390/4),  
przy ul. Hipolita Cegielskiego (obręb nr 0007 działka nr 25/63), nieruchomości zabudowanej położonej 
przy ul. Orlej 2a (obręb nr 0026 działka nr 19/8),  

 4 zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Koszalinie: 
niezabudowanych położonych: przy ul. Inwestorskiej (obręb nr 0024 działka nr 65/11), w pobliżu                           
ul. Gnieźnieńskiej (obręb nr 0025 działka nr 13/19),  położonych na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze pomiędzy ulicami Wołyńską i  Lechicką (obręb nr 0024 działki 
nr, nr: 64/3, 64/6, 64/9, 64/11, 64/14, 64/15, 64/18), 3 nieruchomości zabudowanych położonych                          
w pobliżu ul. Młyńskiej (obręb nr 0020 działki nr, nr: 589,595,597).                                       

 

Ogłoszono 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności 4 nieruchomości 

niezabudowanych położonych w Koszalinie: przy ul. Lubiatowskiej (obręb nr 0042 działka nr 170/6),  

w pobliżu ul. Lubiatowskiej (obręb nr 0042 działka nr 170/7), u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej 

(obręb nr 0023 działka nr 58/6, obręb nr 0022 działka nr 249/5), pomiędzy ulicami Śliwkową i 

Morelową (obręb  nr 0028 działka nr 603/4). 

 

Przeprowadzono 5 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności  

5 nieruchomości niezabudowanych położonych w Koszalinie: 3 nieruchomości położonych w pobliżu 

ulicy Słowiańskiej (obręb nr 0023, działki nr, nr:  25/17, 59/6, 266), przy ul. Lubiatowskiej (obręb nr 

0042, działka    nr 170/6), w pobliżu ul. Lubiatowskiej (obręb nr 0042, działka  nr 170/7). W wyniku 

przetargów ustalono nabywców co do 4 nieruchomości. 

 

Zawarto 8 umów notarialnych w sprawie: 



 odpłatnego nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie 

ewidencyjnym nr 0053 działką ewidencyjną nr 787/48 do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem pod drogi publiczne,  

 wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości 

oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0052 działką ewidencyjną nr 88/8, ul. 

Chabrów,  

 sprzedaży prawa własności 6 nieruchomości niezabudowanych położonych w Koszalinie: przy                                        

ul. Modrzejewskiej( obręb nr 0026, działka nr 120), przy ul. Grabowej(obręb nr 0031, działka nr 

115/1), na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej u zbiegu ulic 

Mieszka I  i Bojowników o Wolność i Demokrację (obręb nr 0006, działka nr 22/4), w pobliżu 

ulicy Słowiańskiej (obręb nr 0023, działka nr 59/6 i działka nr 25/17), przy ul. Lubiatowskiej( obręb 

0042, działka nr 170/6). 

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 17 zarządzeń w tym: 
 

- 13 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie 

z przeznaczeniem na lokalizację: istniejącego kiosku, urządzenia z karmą dla ptaków, 

jednostronnej tablicy reklamowej, dmuchanego zamku dla dzieci, docieplenia i istniejących 

schodów zewnętrznych oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, uprawę warzyw, 

prowadzenie działalności statutowej i małej gastronomii, poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej;  

- 1 zarządzenie w sprawie odstąpienia od podwyższania stawek czynszu dzierżawnego na cele 

rolnicze w roku rolnym 2021/2022; 

- 3 zarządzenia w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, położonych w Koszalinie, 

w celu dokonania wycinki drzew w związku z realizacją sieci wodociągowej (obręb 0029 działka 

nr 474/10, 474/11, 474/15 ulica Topolowa);   

- 8 zarządzeń w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0019 działki nr 394/7 i nr 

394/9 ul. Karola Szymanowskiego; obręb nr 0028 działki nr 616/1 i nr 616/5 ul. Śliwkowa; obręb 

nr 0012 działka nr 5/3, osiedle Unii Europejskiej; obręb nr 0053 działka nr 759/12 ul. Promowa; 

obręb nr 0015 działki nr 93/48, nr 101/5 i nr 522, ul. Emilii Gierczak;  

obręb nr 0018 działka nr 66/8, ul. Krucza), 

- 4 zarządzenia w sprawie wyłączenia z zarządzania ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg 

i Transportu w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 

0012 działki nr 29/2, ul. Batalionów Chłopskich; obręb nr 0045 działka nr 9/1, ul. Dzierżęcińska; 

obręb nr 0045 działka nr 4/1 i nr 4/2 ul. Dzierżęcińska i ul. Mahoniowa; obręb nr 0045 działka nr 

2/1 ul. Dzierżęcińska), 

- 1 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 454/1487/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 

czerwca 2021 r. w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0028 działki nr 616/1 i nr 

616/5 ul. Śliwkowa), 

- 2 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Budynków Mieszkalnych 

w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0019 działka 

nr 394/8 ul. Karola Szymanowskiego; obręb nr 0009 działka nr 248 ulica Kolejowa), 

- 3 zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto 

Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin – miasta na prawach powiatu 

(obręb nr 0042 działka nr 18/1 ul. Lubiatowska, obręb nr 0045 działka nr 2/1 i nr 4/1 

ul. Dzierżęcińska), 

- 1 zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto 

Koszalin – miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin  

(obręb nr 0020 działka nr 665 ul. Zwycięstwa) 

 



Zawarto 10 umów dzierżaw. 

Zawarto 15 umów użyczenia.  

Wydano 46 zgód na zajęcie terenu. 

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

 

 7 decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg 

i Transportu w Koszalinie, w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto 

Koszalin (obręb nr 0018 działka nr 66/8, ul. Krucza; obręb 0015 działki nr 101/5, 93/48, 522, 

ul. Emilii Gierczak; obręb 0031 działka nr 673/1 ul. Artylerzystów; obręb nr 0021 działka 

nr 121/11 Plac Gwiaździsty; obręb nr 0021 działka nr 124/1 ul. Szpitalna). 

 

 

Prezydent Miasta wydał 2 zarządzenia w sprawie: 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie 

przy ul. Władysława Turowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości sąsiedniej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego 

nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży; 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie 

przy ul. Świętego Wojciecha na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz podania do publicznej 

wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży; 

 

Zawarto 4 umowy w formie aktu notarialnego, dotyczące: 

 2 – sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej: 

 położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Broniewskiego, 

 położonej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

 2 – wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na majątek: 

 Koszalińskiego TBS Sp. z o. o. w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie 

na Osiedlu Unii Europejskiej, 

 Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o. o. w Koszalinie nieruchomości położonej 

w Koszalinie w rejonie ul. Wąwozowej; 

 

Wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie: 

 umorzenia podstępowania administracyjnego dot. ustalenia konsekwencji prawnych z tytułu 

niedotrzymania terminu realizacji prac budowlanych w pawilonie; 

 

 3 formularz dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego, dla którego wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł a wartość jednorazowego zakupu kwoty 50.000 zł, 

 6 wnioski o zmianę w planie finansowym Wydziału Nieruchomości na rok 2021; 

 4 wnioski o zmianę w zbiorczym planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na rok 2021; 

 4 wnioski o zmianę zaangażowania zawartych umów oraz rozliczenie zakończonej umowy. 

 
Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców. 
 

• dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 400 540,00 zł, 

 (w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną ) 248 260,00 zł, 

• udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 171 660,00 zł,  
• ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły:  - 18. 

 
 
 



Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 

 

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia - 2 

- wpłynęło wniosków o przekształcenie - 1 

- wydano zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – 6 

 

Opłaty adiacenckie i planistyczne 

 

 - wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich–  14 

-  wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 8 

 

 

  

Edukacja 

 
1. Wręczenie uczniom nagród Prezydenta Koszalina za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 

2020/2021 w Centrum Kultury 105 w Koszalinie – 23 czerwca. 

2. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

przez Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina 27 nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek– 26 

sierpnia, ratusz, sala 300.  

3. Przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół. 

4. Narada online z dyrektorami przedszkoli i szkół ponadpodstawowych  i dyrektorami szkół 

ponadpodstawowych i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych z udziałem Piotra 

Jedlińskiego, prezydenta Koszalina i jego zastępcy  Przemysława Krzyżanowskiego – 26 sierpnia .  

5. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 z udziałem Piotra Jedlińskiego, prezydenta 

Koszalina i jego zastępcy  Przemysława Krzyżanowskiego (Zespół Szkół nr 1, 1 września  br.). 

 

 

Kultura   

 
W dniach 14-19 czerwca odbywał się Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. To 

najstarszy w Polsce festiwal filmowy, podczas którego widz ma do czynienia z debiutanckim filmem. 

Wielkiego Jantara 2021, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, 

odebrał Mariusz Wilczyński, reżyser animacji „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Za najlepszy uznało ten 

film jury w składzie: reżyserka i scenarzystka Dorota Kędzierzawska (przewodnicząca), pisarka i 

scenarzystka Manuela Gretkowska, aktorka Aleksandra Konieczna, reżyser, scenarzysta i operator Piotr 

Rosołowski, menadżerka kultury Anna Sienkiewicz-Rogowska. Łącznie w konkursie fabularnych 

debiutów pełnometrażowych prezentowanych było 10 filmów. Podczas gali wręczono także Jantary dla 

filmów krótkometrażowych, których zaprezentowano w konkursie 58, w tym 23 fabuły, 24 dokumenty i 

11 animacji. Jantarem jury nagrodziło Paulinę Sikorę za film „Blisko ziemi”. Za animację „Jestem tutaj” 

statuetkę odebrała Julia Orlik, a fabułę „Dog days" Zuzanna Grajcewicz. Za zdjęcia do filmu 

krótkometrażowego „Trochę raju" został nagrodzony Andrzej Cichocki, a za dźwięk do filmu „Kulisy" 

Jantara przyznano Sebastianowi Włodarczykowi i Łukaszowi Świerzawskiemu. W inauguracji jak i 

zakończeniu festiwalu uczestniczył prezydent Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław 

Krzyżanowski. 

W czerwcu 2021 roku rozstrzygnięto konkurs na logo Roku Koszalińskiej Kultury. Wydział Kultury i Spraw 

Społecznych zwrócił się do Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie z propozycją 

zorganizowania wewnętrznego konkursu na stworzenie znaku graficznego, który będzie firmował Rok 

Koszalińskiej Kultury. Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem dyrekcji oraz samej młodzieży, która 



pod nadzorem swoich opiekunów przygotowała wiele interesujących propozycji. 18 czerwca prezydent 

Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław Krzyżanowski spotkali się z Zuzanną Siergiej, autorką 

nagrodzonego znaku, oraz jej nauczycielem, Piotrem Wasilewskim, by wręczyć nagrodę i podziękować 

za zaangażowanie w tworzeniu znaku graficznego.  

22 czerwca na I piętrze Galerii Ratusz otwarto wystawę malarstwa Doroty Zduńskiej „Konie w wizjach". 

Tematem przewodnim wystawy były konie, malowane zarówno realistycznie, jak i w wizji 

artystycznej. Warsztat malarski autorka  doskonaliła m.in. w pracowniach  cenionych włoskich twórców, 

profesorów w dziedzinach malarstwa  rzeźby i grafiki, w  szkole artystycznej Klee Barabino w Genui we 

Włoszech. Prace artystka tworzy głównie pastelami oraz ołówkiem, tuszem, farbami olejnymi, 

akwarelowymi i akrylowymi. Wystawę otworzył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

29 czerwca na Rynku Staromiejskim została otwarta wystawa plenerowa „(Nie)znane twarze Koszalina" z 

okazji obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie. Ekspozycja 

składała się z czterech efektownych, przestrzennych kubików, które zostały podzielone na dwie części – 

w pierwszej, wizualnie oznaczonej na czerwono, zaprezentowane zostały archiwalia związane z 

obiektami, które istniały w przestrzeni historycznej Koszalina i nie przetrwały do naszych czasów. Druga 

część wystawy, oznaczona na niebiesko, zaprezentowała obiekty istniejące do dziś, które przyczyniły się 

do całkowitej zmiany wizerunku miasta. Podczas otwarcia wystawy obecny był Przemysław Krzyżanowski, 

zastępca prezydenta miasta. 

 

30 czerwca był dniem uroczystym dla Teatru Propozycji Dialog. Sto lat wcześniej urodziła się Henryka 

Rodkiewicz, założycielka teatru. W dowód pamięci i szacunku została odsłonięta tablica pamiątkowa 

poświęcona patronce – ufundowana przez samorząd miasta Koszalina.  Budynek teatru przyozdobił też 

baner z podobizną założycielki. Gościem specjalnym uroczystości była Anna Niesłuchowska-Michowska, 

bratanica Henryki Rodkiewicz - poetka, która w gościnnych murach „Dialogu” przekazała rodzinne 

wspomnienia i czytała swoje wiersze. W uroczystości brał udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta. 

 

2 lipca z okazji otwarcia koszalińskiego amfiteatru rozpoczął się trzydniowy maraton koncertów, który 

zgromadził tysiące fanów muzyki. Inauguracyjny, piątkowy koncert należał do wykonawców 

pochodzących z Koszalina. Wystąpił zespół Mr. Zoob oraz Daria Zawiałow, którzy podczas 

trzygodzinnego koncertu rozgrzali koszalińską publiczność. Drugiego dnia wystąpiła Viki Gabor, która 

jest uwielbiana nie tylko przez młodych słuchaczy oraz Kayah. W niedzielę natomiast na scenie można 

było zobaczyć zespoły Feel oraz Nocny Kochanek. Pierwszego dnia uroczystego otwarcia amfiteatru 

dokonał prezydent Piotr Jedliński. Prezydent wyraził nadzieję, że amfiteatr będzie nie tylko estradą, na 

której prezentowane będą widowiska, ale i przestrzenią otwartą na inicjatywy mieszkańców. 

15 lipca w koszalińskim amfiteatrze odbył się koncert młodej wokalistki Sanah. Jest ona bez wątpienia 

najpopularniejszą wykonawczynią młodego pokolenia sceny muzycznej w naszym kraju. Szybko 

zawładnęła listami przebojów i sercami słuchaczy. Koncert został zorganizowany w ramach podziękowań 

dla walczących z COVID-19. Wyrazy uznania dla całej służby zdrowia, ze sceny wyrazili prezydent Piotr 

Jedliński, Teresa Żurowska z Fundacji „Pokoloruj Świat” oraz Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum 

Kultury 105 w Koszalinie. 

20 lipca w Galerii Ratusz Urzędu Miejskiego, na I piętrze, w obecności Andrzeja Kierzka, zastępcy 

prezydenta miasta, odbył się wernisaż wystawy zbiorowej członków  Koszalińskiego  Oddziału Związku 

Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Wielu Artystów-Jedna Pasja”. Na wystawie zostały 

zaprezentowane obrazy 22 artystów, członków Koszalińskiego Oddziału ZPARP, a także zaprzyjaźnionych 

innych oddziałów krajowych. Prace przedstawiały pejzaże, kwiaty, martwą naturę, abstrakcje oraz 

marynistykę. Wernisaż wpisał się w obchody Roku Koszalińskiej Kultury, podczas którego w szczególny 

sposób promowani są lokalni artyści. Wystawę można było podziwiać przez cały okres wakacyjny. 

https://www.facebook.com/ArchiwumPanstwowewKoszalinie/?__cft__%5b0%5d=AZXctNrlUFcVzw7dddSLiqhEnkEbQoBJreZe3yvBR7dlOn3ET3CU5b66ZuDstaSJGNHB36ncWmRuzp8rx5fgnZJNlu5bYxP-oEmu75iIfjW9HUlyY01tWs-g5-OCo6AMDzuZXsHIevTxVGV4RuIbdPEQ_jBNOcaQUh3ZhSDMSUjRxw&__tn__=kK-y-R


31 lipca odbył się XXVI Festiwal Kabaretu Koszalin 2021 zatytułowany „Stacja Pcim”. W ubiegłym roku z 

powodu pandemii festiwal został odwołany, a przez dwa poprzednie lata, w czasie remontu amfiteatru, 

odbywał się w hali widowiskowo-sportowej. W tym roku przed koszalińską publicznością w amfiteatrze 

zaprezentowały się czołowe kabarety w naszym kraju: Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów, 

Smile, Kabaret Skeczów Męczących, Jurki, Rak, Chyba i gospodarze - Kabaret Koń Polski. W wydarzeniu 

wziął udział prezydent Piotr Jedliński, który wręczył Waldemarowi Sierańskiemu certyfikat zapowiadający 

odciśnięcie dłoni w alei gwiazd kabaretu. 

13 sierpnia na fanpagu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentowano koncert galowy online 

Polonijnej Akademii Chóralnej. Już od ponad 50 lat Stowarzyszenie organizuje w Koszalinie spotkania 

chórów polonijnych z całego świata. W tym roku z powodu pandemii chóry i ich dyrygenci nie mogli się 

spotkać na żywo w Koszalinie, stąd został przygotowany koncert on-line, w trakcie którego 

zaprezentowało się 6 chórów m.in. z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy. Słowo wstępne wygłosił prezydent 

Piotr Jedliński, który wyraził nadzieję na spotkanie chórów polonijnych w 2022 r. już w Koszalinie. 

14 sierpnia zainaugurowany został XI Good Vibe Festival 2021. Celem festiwalu jest prezentacja młodych, 

ciekawych i oryginalnych projektów muzycznych reprezentujących takie style jak jazz, funk, soul czy hip-

hop. Podczas pierwszego koncertu, który odbył się na terenie Politechniki Koszalińskiej, wystąpił 

trójmiejski zespół Klawo. W ramach festiwalu zorganizowano jeszcze trzy koncerty na dziedzińcu 

Archiwum Państwowego, parkingu na dachu galerii handlowej Forum oraz w Filharmonii Koszalińskiej, 

podczas których wystąpiły zespoły Błoto, Tragarze i Duet Lua Preta. W otwarciu festiwalu uczestniczył 

Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta miasta. 

21 sierpnia na Rynku Staromiejskim odbyło się XV Spotkanie Kultur, które było okazją do prezentacji 

dorobku artystycznego i muzycznego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Pomorze 

Środkowe. W koncercie wzięły udział zespoły prezentujące kulturę ukraińską, niemiecką, romską, 

kaszubską oraz polską. Byli to Dziani Szmidt „Książę Muzyki Cygańskiej” z zespołem Dziani & Cygańskie 

Gwiazdy, grupa folk-rockowa „Harazd” z Gdańska reprezentująca kulturę ukraińską, Kaszubski Zespół 

Folklorystyczny „Krebane” z Brus oraz "Rosensommer” - zespół wokalny reprezentujący Mniejszość 

Niemiecką w Chrzelicach. Pojawiły się również stoiska i stragany przygotowane przez mniejszości 

narodowe. W wydarzeniu uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

21 sierpnia obchodzono jubileusz 60-lecia Archiwum Państwowego w Koszalinie. Z tej okazji na 

dziedzińcu Archiwum Państwowego odbył się drugi koncert w ramach 9. Edycji Good Vibe Festival, 

podczas którego na scenie publiczność rozgrzewały zespoły Tragarze oraz Szpilersi. Spotkanie było też 

okazją do otwarcia wystawy, która przybliża koszalińską scenę muzyczną. Wyróżniony został także 

Mariusz Rodziewicz, który otrzymał z rąk dr. Pawła Pietrzyka, naczelnego dyrektora Archiwum 

Państwowego medal, za przekazywanie zbiorów, nagrań oraz wymianę informacji dot. koszalińskiej 

muzyki. W wydarzeniu wziął udział prezydent Piotr Jedliński oraz Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta 

miasta. 

26 sierpnia rozpoczął się sezon teatralny w Teatrze Propozycji „Dialog”. Z tej okazji odbyła się premiera 

spektaklu na podstawie tekstów i scenariusza Lidii Nowosad pt. „Na skrzydłach miłości”. Sztukę 

wyreżyserowała Margaryta Kulesza-Lewicka. Życzenia na nowy sezon artystyczny złożył Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta oraz przewodniczący Rady Kultury Ryszard Tarnowski. 

W czerwcu 2021 roku rozpoczął się 55. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Celem wydarzenia było 

prezentowanie muzyki organowej z wykorzystaniem instrumentów historycznych Pomorza Środkowego 

w połączeniu z muzyką nie organową, tj. formami solistycznymi, kameralnymi, chóralnymi i oratoryjnymi. 

Koncerty festiwalowe prezentowano w koszalińskiej katedrze (9 koncertów), w kościele p.w. Matki Bożej 

Różańcowej w Jamnie (2 koncerty) oraz w nadmorskich miejscowościach powiatu koszalińskiego, m.in. 

w Sarbinowie, Mielnie, Darłowie, Szczecinku (20 koncertów). 27 sierpnia w koszalińskiej katedrze odbyło 



się uroczyste zakończenie festiwalu, w którym uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta. Podczas koncertu finałowego zabrzmiał koncert na flet, organy i orkiestrę Piota 

Mossa pt. „Według Memlinga”. 

 

2 września na I piętrze Galerii Ratusz odbył się wernisaż wystawy zbiorowej członków Zespołu Pracy 

Twórczej Plastyki: Tatiany Pitak, Kazimierza Karnieja i Zdzisława Nestoruka pt. „ARCHITEKTURA, PEJZAŻE 

I ABSTRAKCJA…” W uroczystym spotkaniu udział wzięli:  Wojciech Kasprzyk, zastępca prezydenta miasta, 

prezes ZPTP Edward Kanaszyk i  wiceprezes Teresa Turkiewicz. O wystawie opowiedziała zebranym 

gościom Elżbieta Kalińska, a o oprawę muzyczną spotkania zadbała Elżbieta Kilichowska-Hille. 

 

W Dworku Osieckim w Osiekach, 2 września został uroczyście zakończony XXIV Międzynarodowy Plener 

Malarski Osieki 2021 pt. „Czas i miejsce dla sztuki”. Plener zorganizowany został przez Ewę Miśkiewicz-

Żebrowską oraz Annę Tkacz ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk. Ma on na 

celu realizację spotkań środowisk twórczych z Polski i zagranicy, konfrontację postaw artystów plastyków, 

organizację spotkań autorskich, seminariów, wykładów twórców, historyków i krytyków sztuki. Biorą w 

nim udział zapraszani każdego roku profesjonalni artyści malarze, absolwenci akademii sztuk pięknych 

z całej Polski i zagranicy. W wydarzeniu brał udział Wojciech Kasprzyk, zastępca prezydenta miasta. 

 

4 września odbyła się akcja Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. 

Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej zainaugurował w Koszalińskiej Bibliotece 

Publicznej prezydent Piotr Jedliński. Lekturę uświetnił występ zaproszonych gości oraz aktorów ze Studia 

Artystycznego im. Ziembińskich działających przy CK 105 w Koszalinie. O oprawę artystyczną zadbała 

Ewa Czapik-Kowalewska, pedagog teatralny, reżyserka, animatorka kultury. 

 

7 września rozpoczął się 18. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. W czasie inauguracji 

przedstawiono instalację teatralną pt. „Poszukiwany-Poszukiwana” Teatru Recepta-Kowalki. Otwarto 

dwie wystawy: Fotokonfrontacje 2021 „Wiatr w żagle” oraz „Lolitę”. Odbył się również koncert Darii 

Barszczyk, laureatki Festiwalu Zaczarowanej Piosenki z Krakowa. Festiwal uroczyście otworzył prezydent 

Piotr Jedliński. W wydarzeniu brał udział także Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

Festiwal zakończył się 11 września. 

 

Sport 

 
3 i 4 lipca - Otwarcie regat na Jeziorze Jamno 
3 sierpnia - Turniej Piłki Ręcznej „Młyny Stoisław" 
7 sierpnia - Wycieczka rowerowa „Zakochaj się w Jamnie" 
7 sierpnia - Wręczenie nagród w plażowej piłce siatkowej Orlik/Raduszka 
20 sierpnia - 4 Festiwal Piłki Koszykowej, Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej - Klub Olimpijczyka 
„Jantar" 
29 sierpnia - Mistrzostwa Polski w Pit Bike - Wręczenie nagród Motopark Koszalin 
4 września - 10 Rajd Koszaliński - centrum miasta, otwarcie rajdu samochodowego i 
wręczenie nagród dla kierowców. 
 

 

Inne 

 
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 



polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII/446/2021 Rady 
Miejskiej w Koszalinie z 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030, w tym trybu jej konsultacji, w dniach 
30 czerwca 2021 r. – 6 sierpnia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju 
Koszalina #Koszalin2030. 
Konsultacje odbyły się w otwartej formule, zrealizowano trzy spotkania: 

a) Jedno spotkanie informacyjne dla mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego (spotkanie 
hybrydowe z transmisją online poprzez aplikację ZOOM oraz FB). 

b) Dwa spotkania otwarte na koszalińskim Rynku Staromiejskim, podczas których rozmawiano z 
mieszkańcami, zachęcano do zapoznania się z projektem Strategii i do udziału w konsultacjach, 
wręczano ulotki informacyjne nt. Strategii i konsultacji.  

W czasie trwania konsultacji uwagi zbierano pisemnie (papierowe formularze) lub online 
(kwestionariusz na stronie internetowej). Do udziału w konsultacjach zaproszono mieszkańców i ich 
przedstawicieli z Rad Osiedli, Rady działające przy Prezydencie Miasta, instytucje, organizacje 
pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli władz samorządowych sąsiadujących gmin 
(Będzino, Świeszyno, Sianów, Mielno, Manowo, Biesiekierz), władze lokalnych uczelni wyższych 
(Politechnika Koszalińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) oraz radnych Rady Miejskiej w 
Koszalinie.  
Aktualnie projekt dokumentu został przekazany do opiniowania przez Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego.  Pełny Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Koszalina 
#Koszalin2030 jest dostępny pod adresem: 
 https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/zestawienie_uwag_konsultacje_etap_ii.pdf .  
 
 

Przyjęcie Koszalina do Partnerstwa Innowacyjne i Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne w 
ramach Europejskiej Agendy Miejskiej. 

 
Pod koniec czerwca br. Koszalin został przyjęty do Partnerstwa Innowacyjne i Odpowiedzialne 
Zamówienia Publiczne w ramach Europejskiej Agendy Miejskiej. Nowa Agenda Miejska jest 
dokumentem Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiadającym na wyzwania stojące przed 
miastami, wynikające z faktu, iż obecnie większość ludności świata mieszka na obszarach 
zurbanizowanych i trend ten staje się coraz wyraźniejszy, wywołując szereg wyzwań dla rozwoju. Zapisy 
Agendy Miejskiej ONZ na poziom europejski stara się przełożyć Agenda Miejska UE, zatwierdzona w 
2016 r. poprzez Pakt Amsterdamski. Europejska Agenda Miejska jest dokumentem skupionym na 
lepszym wykorzystaniu istniejących zasobów finansowych, prawnych oraz wiedzy, w wyraźnie 
zaznaczonych 12 obszarach tematycznych, w ramach których stworzono partnerstwa składające się z 
przedstawicieli miast europejskich, Komisji Europejskiej oraz interesariuszy takich jak organizacje 
pozarządowe i przedstawiciele biznesu. Partnerstwa opiniują działania, wydają rekomendacje oraz 
przygotowują rozwiązania, które mogłyby zostać przyjęte na poziomie europejskim.   
Jednym z 12 partnerstw tematycznych stworzonych w ramach Agendy Miejskiej UE są Innowacyjne i 
Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne, które koordynuje holenderskie miasto Haarlem, do którego 
pod koniec czerwca br. został przyjęty Koszalin. Partnerstwo to koncentruje się nie na kwestiach 
formalnych i proceduralnych, związanych z prawem zamówień publicznych i wyłanianiem 
wykonawców zadań publicznych, ale na szerszym kontekście bardziej efektywnego wykorzystania tego 
dużego strumienia wydatków publicznych do stymulowania wzrostu i innowacji oraz uzyskiwania z tych 
wydatków wartości dodanej dla dobra gospodarki i społeczeństwa. 
W latach 2015-2021 Gmina Miasto Koszalin była uczestnikiem dwóch projektów międzynarodowych o 
tematyce progresywnych zamówień publicznych, współfinansowanych z Programu Operacyjnego 
URBACT III na lata 2014-2020: „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia 
publiczne” oraz „Nadać znaczenie wydatkom”. 
 

Publiczna prezentacja projektu nowego dworca kolejowego w Koszalinie.  

https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/zestawienie_uwag_konsultacje_etap_ii.pdf


 
Gmina Miasto Koszalin od wielu lat podejmowała starania w PKP S. A. o modernizację obecnego lub 
budowę nowego dworca PKP w Koszalinie, który od bardzo dawna nie przeszedł kompleksowej 
rewitalizacji i nie jest dobrą wizytówką nowoczesnego i sprawnego komunikacyjnie miasta. W 2018 r. 
doszło do przełomu i wpisania projektu budowy nowego dworca kolejowego w Koszalinie do 
„Programu Inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 r.” z zabezpieczonym finansowaniem. 27 sierpnia 
inwestor PKP S. A. Centrala Biuro Inwestycji zaprezentował publicznie w Urzędzie Miejskim w 
Koszalinie projekt i wizualizację nowego dworca kolejowego w Koszalinie opracowany przez wybraną 
w przetargu firmę TBiArchitekci z Gdańska, który uwzględnił sugestie i uwagi Miasta Koszalina oraz 
wnioski z przeprowadzonych w 2018 r. szerokich konsultacji społecznych.  
W ramach inwestycji zaprojektowano wyburzenie istniejącego budynku dworca i wybudowanie 
nowoczesnego obiektu o zdecydowanie współczesnej formie wpisującej się w aktualne trendy 
architektury terminali pasażerskich. Mocna i charakterystyczna forma zadaszenia przekrywająca 
transparentne części holu głównego, poczekalni i strefy usługowej dworca uczyni obiekt 
rozpoznawalnym na mapie dworców kolejowych. Nowy budynek dworca wpisany zostanie w istniejąca 
historycznie oś kompozycyjną i widokową. Na osi tunelu prowadzącego z peronów zaprojektowano 
otwarty pasaż pieszy, w którym wyeksponowane zostaną zachowane z istniejącego budynku ściany 
holu zawierające cenne sgrafitto objęte ochroną konserwatorską. Umieszczone za witrynami będą 
widoczne z wielu miejsc, dodatkowo wyeksponowane iluminacją nocną. Wymieniona zostanie 
nawierzchnia placu przed dworcem komponując się z placem miejskim, dzięki czemu powstanie jeden 
reprezentacyjny plac przed dworcem, witający pasażerów otwarciem na panoramę miasta. 
Bezpośrednie dojście na dworzec będzie zapewnione również przedłużonym miejskim przejściem 
podziemnym, co było wariantem postulowanym przez samorząd w celu integracji i domknięcia całego 
układu komunikacyjnego. 
Zgodnie z planowanym harmonogramem, do końca bieżącego roku miałby zostać opracowany 
szczegółowy projekt wykonawczy oraz wydane pozwolenie na budowę. W połowie 2022 r. ma nastąpić 
rozpoczęcie prac budowlanych przez wykonawcę wybranego w przetargu. Obiekt powinien zostać 
oddany do użytku do końca 2023 r. 
 
 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6  
 
22 czerwca w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Samorządowego S6 pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. 
Podczas posiedzenia Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia za 2020 r., zaktualizowany projekt budżetu i planu działania na 2021 r. oraz pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego  z apelem o utworzenie nowego programu rządowego dla samorządów lokalnych lub 
wprowadzenie zmian w istniejących programach, w celu dofinansowania niezbędnej przebudowy 
lokalnego układu drogowego spowodowanej realizacją trasy S6. Zaproszeni na posiedzenie goście – 
Rzecznicy prasowi GDDKiA O. Szczecin i Gdańsk zdalnie przedstawili aktualny postęp prac związanych 
z przygotowaniem do realizacji i budową trasy w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. 
Dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa powinno nastąpić na koniec 2023 r. Z kolei do 
końca 2025 r. mają zostać zrealizowane planowane odcinki z Koszalina do Słupska i ze Słupska do 
Bożegopola Wielkiego oraz Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Będące w budowie 3 odcinki od 
Bożegopola Wielkiego do węzła Gdynia Wielki Kack mają zostać oddane do użytku w 2022 r. 
Stowarzyszenie Samorządowe S6 powstało w dn. 23.11.2013 r. i aktualnie skupia 27 członków: gminy 
i powiaty z obszaru województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz samorząd województwa 
zachodniopomorskiego, leżące na terenie oddziaływania planowanej trasy ekspresowej S6. Celem 
Stowarzyszenia jest współdziałanie członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej 
S6 w najszybszym możliwym terminie, wspieranie przygotowania i  przyspieszenie realizacji inwestycji 
związanej z budową tej drogi, ochrona uzasadnionych interesów oraz współpraca w zakresie 



wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, 
jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.  

 

 
Mieszkania dla absolwentów 

 
2 sierpnia podpisane zostały porozumienia z Politechniką Koszalińską oraz Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Koszalinie, dotyczące przydziału mieszkań w budynku mieszkalnym przy ulicy Wenedów 

6D budowanym przez Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dla absolwentów 

i doktorantów obu uczelni.  

 
Dofinansowanie z BGK  

 
4 sierpnia podpisane zostały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące udzielenia Gminie 

Miasto Koszalin bezzwrotnego wsparcia z fundusz Dopłat na realizację inwestycji mieszkaniowych. W 

ramach zawartych umów Miasto Koszalin otrzyma: 

 3.930.137,79 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Koszalińskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ulicy 

Wenedów 6D w Koszalinie, 9 września 2021 r. środki zostały zaksięgowane na rachunku 

bankowym Gminy,  
 304.877,66 zł na sfinansowanie przebudowy oraz remontu lokali komunalnych zlokalizowanych 

w budynkach przy ulicy Zwycięstwa 144 - 1 lokal oraz Młyńskiej 63 - 2 lokale. Uzyskane wsparcie 

stanowi 80% całkowitych kosztów inwestycji. Realizatorem zadania będzie Zarząd Budynków 

Mieszkalnych. 

 
Fundusze na kulturę 

 

9 lipca została podpisana umowa przyznająca Koszalinowi dofinansowanie na kwotę 850 tys. zł, z 

przeznaczeniem na działalność koszalińskich instytucji kultury. Środki z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego trafiły do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (500 000 zł) i Filharmonii 

Koszalińskiej (350 000 zł). 

 

 
Przydziały mieszkań w KTBS  

 

30 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji ds. przydziału mieszkań w budynku przy ulicy Wenedów 6D, 

budowanego przez Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W budynku 

znajdować będzie się 55 lokali jedno, dwu i trzy pokojowych. Wnioski o przydział lokalu przyjmowane 

były w terminie od 26 lipca do 27 sierpnia br. W ramach naboru wpłynęło 244 wniosków, 40 z nich 

zostało zweryfikowanych negatywnie ze względu na braki formalne lub niespełnianie kryteriów 

dochodowych. Lista przydziału oraz listy rezerwowe zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta.  

 

Szczepienia HPV 
 

Ruszył program polityki zdrowotnej w 2021 r. pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na lata 

2021-2025”.  Program kierowany jest do dziewcząt urodzonych w 2007 i 2008 r., zameldowanych na 

pobyt stały w Koszalinie oraz do dziewczynek przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych na terenie Koszalina. Każda z dziewcząt otrzymała od Piotra Jedlińskiego 

list, w którym prezydent zachęcał do inwestowanie w zdrowie młodych koszalinianek. Trafił on do 453 

dziewcząt z rocznika 2007 i do 485 dziewcząt z rocznika 2008. Szczepienie jest dobrowolne. 



 
Porozumienie o Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

 

17 czerwca podpisano porozumienia w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla 

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. 

Porozumienie podpisały samorządy współpracujące ze sobą obecnie w ramach Partnerstwa 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli Będzino, Białogard (gmina), Białogard 

(miasto), Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg (gmina), Kołobrzeg (miasto), 

Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie wraz z 

gminą Rymań oraz trzema powiatami: koszalińskim, kołobrzeskim i białogardzkim. Na mocy 

Porozumienia samorządy wspólnie opracują dokument, który będzie uwzględniał analizę społeczną, 

gospodarczą i przestrzenną całego obszaru KKBOF oraz umożliwi wspólne planowanie działań 

rozwojowych w nowej perspektywie Unii Europejskiej w latach 2021-2027.  Strategia Rozwoju 

Ponadlokalnego będzie podlegać szerokim konsultacjom m.in. z lokalnymi partnerami społecznymi i 

gospodarczymi, a przede wszystkim z mieszkańcami Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Koszaliński Budżet Obywatelski 
 

2 września rozpoczęły się osiedlowe spotkania mieszkańców w ramach Koszalińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Podczas spotkań prezentowane są wszystkie projekty z danego osiedla, a mieszkańcy 

uczestniczący w spotkaniu w toku moderowanej dyskusji decydują, które z projektów najbardziej 

przyczyniają się do dobra wspólnego osiedla i powinny być realizowane. Po zakończeniu dyskusji 

odbywa się głosowanie, w którym uczestnicy w sposób jawny (przez podniesienie ręki) głosują za lub 

przeciwko każdemu z omawianych projektów. Aby w wyniku głosowania decyzja mieszkańców dotycząca 

wyboru projektu/projektów zwycięskich była wiążąca, wynik głosowania musi być jednomyślny. Jeśli w 

wyniku głosowania mieszkańcy nie dojdą do porozumienia i nie wybiorą jednomyślnie projektów, 

wówczas projekty zostaną skierowane pod głosowanie ogólnomiejskie. Więcej informacji na temat 

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego - https://koszalin.budzet-obywatelski.org/ 

 

 

System rejestracji wizyt w ratuszu 
 

1 lipca Urząd Miejski wrócił do pracy według zasad sprzed pandemii, czyli nie ma potrzeby 

wcześniejszego umawiania wizyty. Ratusz jest otwarty dla wszystkich, ale wciąż obowiązują zasady 

dezynfekcji rąk i zachowania odstępu, konieczne jest także noszenie maseczek. Zlikwidowana natomiast 

została bramka przy wejściu, zniknęła też urna, do której składane były dokumenty. Dodatkowo, także 1 

lipca, w koszalińskim Urzędzie Miejskim ruszył system rejestracji wizyt, który w dalszym ciągu umożliwia 

internetową realizację spraw w niektórych wydziałach. System działa w Wydziale Komunikacji, Wydziale 

Spraw Obywatelskich, Biurze Działalności Gospodarczej, Referacie Wymiaru Podatków oraz Urzędzie 

Stanu Cywilnego. 

Punkt Szczepień Masowych 
 

6 sierpnia zakończył działalność punkt szczepień masowych. W hali widowiskowo-sportowej 

wykorzystano 24.495 szczepionek. Największy ruch był w czerwcu (8.231 dawek) i maju (7.967). Spadek 

zainteresowania szczepionkami można było zauważyć od połowy lipca, a jaskrawym przypadkiem był 31 

lipca, kiedy zaszczepiło się tylko 31 osób. W ostatnich 2 tygodniach szczepiło się tu dziennie około 150 

osób. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pacjenci przyjęli dwie dawki – tylko w lipcu po drugą dawkę nie 

zgłosiło się około 300 osób.  

 

Otwarcie sezonu rowerowego 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkoszalin.budzet-obywatelski.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qSU0UCaW200-a0OVqzAfbliivvV72OezqIDiqjvI5_OQ1KQuv4g46ll4&h=AT3xCJLwR5TWsxgFp7aP0CLdPOcSqd2HO0SKtkJM3fLO4brlBAv1KuSzgSkLaTVhGN3xW9cwgum0EIuysLOTpmthb0ICxZ3t63VjyHmNK0Cvy7UatItC9NbLFhHdSVKWf-Dk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2dUVHXen2_L4SUfjA4KA-6Zkjw2tKwb8l2-sdv-U5XX01_FZ6WkVR2dRMTpkf9IelhgdG3kS8g5rUqmB9Tf62yv6f9We77-ppbZnse9aNn0JO-WVrdfXdvhqCUAsGeCegoL9h2YHZWYjSU653llzPq52ESb9XTHadT16SR_oLr2oqEuaFb9vlmSsgpuNSt0fHhvKUu


 

23 czerwca przy parkingu rowerowym w Forum Koszalin przy ul. Paderewskiego (przed głównym 

wejściem) zainaugurowana została akcja #RoweryNaForum. Było to oficjalne otwarcie sezonu 

rowerowego w Koszalinie, a także rozpoczęcie akcji charytatywnej #KręćDlaHospicjum. 

 

Rocznica Powstania Warszawskiego… 
 

1 sierpnia przed pomnikiem gen. Sikorskiego przy ul. Dworcowej odbyły się uroczystości 
związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkanie przebiegało według 
ceremoniału wojskowego. 
 
 

…Bitwy Warszawskiej… 

 
15 sierpnia przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego odbyły się uroczystości związane ze 101. rocznicą 

Bitwy Warszawskiej oraz Świętem Wojska Polskiego. Po ich zakończeniu w Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej przy ul. Wojska Polskiego odbył się „Piknik w mundurze 

– mundurowi dla bezpieczeństwa”. Jego organizatorami byli: BSMH „Perun”, Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP, Urząd Miejski w 

Koszalinie.  

 

…Porozumień Sierpniowych… 

 

31 sierpnia prezydent Piotr Jedliński uczestniczył w uroczystościach związanych z 41. rocznicą podpisania 

Porozumień Sierpniowych. Uroczystości rozpoczęły się przed dworcem PKP, bo w Koszalinie właśnie 

kolejarze stanowili pierwsze ognisko strajku, a zakończyła przemarszem przed pomnik św. Jana Pawła II. 

 

…i wybuchu II wojny światowej 

 

1 września przed pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego na cmentarzu komunalnym odbyła się 

uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej. 

 

O historii lotnictwa 
 
25 i 25 czerwca odbyła się VIII Koszalińska Konferencja Popularnonaukowa „Historia Skrzydłami 

Malowana" oraz IV Koszaliński Lotniczy Festiwal Filmowy. Wzięli w nich udział historycy lotnictwa z całej 

Polski, którzy przedstawili 15 referatów. Widownia miała także okazję obejrzeć filmy fabularne i 

dokumentalne związane z historią lotnictwa. 

 

 

Umowa z PCK 
 

28 lipca weszła w życie umowa między Urzędem Miejskim w Koszalinie a Polskim Czerwonym Krzyżem, 

która dotyczy wyposażenia otrzymanego ostatnio przez PCK ambulansu. Dzięki miejskiej dotacji 

ambulans zostanie wyposażony w składaną deskę ortopedyczną, znajdujący się w plecaku zestaw 

ratowniczy R1, koc baktriostaytczny oraz defibrylator Philips FRx Peli + klucz pediatryczny. Wyposażenie 

ambulansu kosztowało 12.855,50 zł, z czego wkład własny PCK to 2.855,50 zł, a miasto przeznacza na 

ten cel 10.000 zł.  

 

 

 



Powitanie Olimpijki 

 

11 sierpnia na Rynku Staromiejskim prezydent Piotr Jedliński powitał w naszym mieście Małgorzatę 

Hołub-Kowalik, dwukrotną medalistkę olimpijską. Małgorzata Hołub-Kowalik wróciła z Tokio ze złotym 

i srebrnym medalem olimpijskim. To bez wątpienia największy wyczyn w dziejach koszalińskiego sportu. 

Dotychczas jedynym koszalinianinem, który powrócił z igrzysk olimpijskich z medalem, był Marian Tałaj, 

brązowy medalista w zapasach z roku 1976. 

 
Sezon szynobusu  

 
W sezonie letnim 2021 r. szynobus na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie i Mielno Koszalińskie-Koszalin 

kursował w terminie 26.06.20221 r. - 31.08.2021 r. W tym okresie łączna liczba pasażerów wyniosła 

41.389. Dla porównania w sezonie letnim roku 2020 szynobus przewiózł łącznie 34.569 pasażerów. 

Szynobus cieszył się największą popularnością w terminach 12.07-18.07 (6271 pasażerów) 19.07-25.07 

(5.089 pasażerów) oraz 9.08-15.08 (5.397 pasażerów). Największą dzienną liczbę pasażerów odnotowano 

w terminach 18.07 (1.572 pasażerów), 24.07 (1.510 pasażerów), 14.08 (1.497 pasażerów). Rozliczenie 

szynobusu nastąpi w miesiącu październik.  

  
Podpisanie listu intecyjnego 

 

9 września prezydent Piotr Jedliński podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 

(SEP), reprezentowanym przez prezesa jej koszalińskiego oddziału – Zenonem Lenkiewiczem. Nawiązana 

współpraca ma w swoim założeniu ma rozwijać społeczną świadomość ekologiczną i historyczną oraz 

wiedzę o efektywnym i bezpiecznym wykorzystywaniu energii elektrcznej i innych nośników energii. 

Dotyczy to zwłaszcza organizacji wspólnych szkoleń, konferencji, spotkań, prezentacji, wystaw i innych 

imprez o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym, a także współpracy w ramach szkolnictwa 

zawodowego, edukującego uczniów w zawodach elektrycznych i elektronicznych.  

 

 
 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 

10 września 2021 r.                                 

             

 

 

Piotr Jedliński 


