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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(10 września – 14 października 2022 roku) 

 

 

Finanse 
 

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

689/2300/22 z 23 września 2022 roku, Nr 693/2306/22 z 30 września 2022 roku oraz Nr 700/2321/22 

z 12 października 2022 roku. 

 

W zarządzeniach zwiększono plan dochodów i wydatków o 5.469.192,79 zł. Zmiany te wynikają z 

decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych oraz           z tytułu 

przyznania środków z Funduszu Pomocy.  

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

na zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa    +438.113,10 zł, 

 

Dział 710 Działalność usługowa 

na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego  

zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                            -7.000,00 zł, 

 

Dział 750 Administracja publiczna  

na realizację zadań polegających na wykonywaniu zdjęć  

i nadawaniu nr PESEL obywatelom Ukrainy         +11.690,56 zł, 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na pokrycie bieżącej działalności KPSP, w tym zwiększonych kosztów energii               +40.000,00 zł, 

na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy                       +152.132,00 zł,                        

na prowadzenie, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie punktów zbiorowego  

zakwaterowania oraz wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym  

zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy                       +2.983.267,00 zł,  

na wypłatę świadczeń motywacyjnych i wynagrodzeń  

za pracę w godzinach nadliczbowych                    +72.600,00 zł, 

na wymianę zużytego lun wyeksploatowanego sprzętu ratowniczego w KMSP               +80.000,00 zł, 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem              

i wychowaniem dzieci z Ukrainy                  +504.504,00 zł, 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie , 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                        -2.471,19 zł, 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy                             +150.000,00 zł, 

na wypłatę świadczeń społecznych, opłacenie składek  



na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione oraz wypłatę zasiłków stałych         -242.667,00 zł, 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy                                      +786,90 zł, 

 

Dział 855 Rodzina 

na realizację rządowego programu „Za życiem”                    +8.247,42 zł, 

na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania      +40.000,00 zł, 

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz zasiłków dla opiekunów                +1.071.990,00 zł, 

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione  

oraz zasiłek dla opiekuna                                                                                                 +168.000,00 zł. 

 

 

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:  

plan dochodów 735.916.266,66 zł, plan wydatków 833.717.266,66 zł, a deficyt  97.801.000,00 zł. 

 

 

Inwestycje 
 

Koszalin otrzymał blisko 100 milionów złotych dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych. Celem projektu jest rozwój przemysłowych terenów inwestycyjnych Koszalina 

(Koszalińskiej Strefy Ekonomicznej) o powierzchni ok. 315 ha. Fundusze zostaną przeznaczone na 

uzbrojenie brakujących działek o pow. ok. 44 ha oraz poprawę obsługi komunikacyjnej całego obszaru. 

Inwestycja obejmie m.in. budowę: 

- 2,7 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną; 

- Chodników i ścieżek rowerowych; 

- Kanalizacji, kanałów teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego; 

- Wiaduktu nad linią kolejową nr 402 (Koszalin - Goleniów); 

- 5 rond; 

- Przepompowni ścieków. 

Procentowy udział finansowy miasta w tej inwestycji to zaledwie 2%. Przewidywana wartość całej 

inwestycji to 102 040 700,00 zł. Prace potrwają do końca stycznia 2027 roku. 

 

Zakończono budowę boiska do koszykówki przy ul. Giełdowej i Zubrzyckiego. Boisko powstało w ramach 

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego na osiedlu 

Jedliny. Podbudowę boiska wykonała firma MAGRO S.C. z Koszalina, natomiast nawierzchnię z płytek 

polipropylenowych z amortyzatorami oraz kosz do koszykówki z regulacją wysokości wykonała firma 

Sport Grupa Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt zadania to 123 tys. zł. 
 

29 września otwarty został pierwszy etap placu zabaw na terenach podożynkowych. Jego 
właścicielem  jest koszalińska firma Buglo Play. Ze wszystkich urządzeń na placu można 
korzystać za darmo. Powierzchnia pierwszego etapu wynosi około 700m2, natomiast docelowo plac 

będzie liczył aż 4000m2. 

 
Zakończono remont skrzyżowania ul. Młyńskiej, Fałata, Władysława IV i al. Monte Cassino. Po 

sfrezowaniu nawierzchni położono nową masę bitumiczną. Wykonawcą była firma STRABAG Sp. z o.o., 

a koszt prac wyniósł około 1,5 mln zł. 

 

Od 26 do 28 września firma STRABAG Sp. z o.o. wykonała bitumiczną warstwę ścieralną jezdni ul. 

Piłsudskiego na odcinku Kościuszki / Waryńskiego – Sportowa / Moniuszki. 



Gospodarka nieruchomościami 
 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 4 zarządzenia:  

· 1 zarządzenie w sprawie zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a osobą 

prawną (obr. 0028 dz. 143/1 i 616/10 ul. Śliwkowa),  

· 1 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość 

przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej (obr. 0028 dz. 616/10),  

· 2 zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości:  

– niezabudowanej, położonej w Koszalinie w rejonie ul. Westerplatte, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 

ewidencyjnym nr 0031 działką ewidencyjną nr 238/11,  

– położonej w Koszalinie przy ul. Mariańskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 

działką ewidencyjną nr 394.  

 

Ogłoszono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności 3 nieruchomości 

zabudowanych garażami oznaczonych ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działkami 

ewidencyjnymi nr, nr: 589, 595, 597.  

 

Przeprowadzono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 

ewidencyjnym nr 0025 działką ewidencyjną nr 13/19. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Zawarto 5 umów notarialnych w sprawie:  

· nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób fizycznych udziałów (11/14) prawa własności 

nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 działką ewidencyjną nr 369/2, 

przeznaczonej pod drogę publiczną,  

· 4 umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Podstrefy 

Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestorskiej, oznaczonych ewidencyjnie w 

obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 64/3, 64/11, 64/14, 64/18. 

 

Prezydent Miasta wydał 1 zarządzenie w sprawie:  

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu 

obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży;  

 

Zawarto 1 umowę w formie aktu notarialnego, dotyczącą:  

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej;  

 

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.  

· dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 832 970,00 zł,  

· ( w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną): 652 256,00 zł,  

udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 403 130,00 zł,  

· liczba wniosków o wykup lokali które wpłynęły: 4 .  

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 7 zarządzeń w tym:  

- 5 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie z 

przeznaczeniem na lokalizację: istniejącego pawilonu wraz z dojściem do pawilonu, istniejącego kiosku 

oraz na uprawę warzyw;  

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

w roku rolnym 2022/2023;  



- 1 zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0025 działka nr 66/11 przy ul. 

Sarzyńskiej);  

 

Zawarto 15 umów dzierżawy.  

Zawarto 2 umowy użyczenia.  

Wydano 15 zgód na zajęcie terenu.  

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

- 1 decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Transportu 

w Koszalinie, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0021 

działki nr 210/8 i nr 210/9 przy ul. Szeroka) 

 

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:  

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia – 2  

- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 2  

 

Opłaty adiacenckie i planistyczne  

- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 11  

- wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 16 

 

  

Edukacja 
 

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta 

Koszalina nauczycielom.  

Przygotowano zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie uzgodnienia wysokości opłaty dziennej za 

jeden gorący posiłek uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Koszalin i sposobu jej wnoszenia.  

 

 

Kultura   

 
W dniach 8-10 września odbywał się XX Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej. 

W swojej tradycji doczekał się on miana ważnej imprezy akordeonowej w naszym kraju. Koncerty dla 

publiczności odbywały się w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej. Zaprezentowały się zespoły: Art 

Acc Duo, Koszalińska Orkiestra Akordeonowa Akord, Amalgalis Duo oraz koszalińskie akordeony. 

Ostatniego dnia festiwalu zagrał Poznański Kwintet Akordeonowy oraz Tetrico Akord. W otwarciu 

Festiwalu uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta.  

 

16 września Filharmonia Koszalińska rozpoczęła 67. sezon artystyczny. Podczas koncertu wybrzmiały: 

Rondo koncertowe C-dur Karola Lipińskiego, Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza 

oraz VIII Symfonia G-dur op. 88 Antonina Dvořáka. Koncert inaugurujący poprowadził Jakub Chrenowicz, 

I dyrygent Filharmonii Koszalińskiej. Na skrzypcach zagrał znany skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. 

Słowo wiążące wygłosił Andrzej Zborowski. W wydarzeniu wziął udział Przemysław Krzyżanowski, 

zastępca prezydenta miasta.  

 

16 września w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż „REAL 8". Ekspozycję 

otworzyli Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta oraz komisarz wystawy - Wal Jarosz. W 



czasie spotkania przemawiali również obecni na wystawie artyści: Aleksandra Kulczycka, Andżelika 

Miszczuk, Izabela Wolska, a także Marek Kopczyński, który dodatkowo uświetnił wydarzenie krótkim 

recitalem.  

 

20 września w Dworku Osieckim w Osiekach został uroczyście zakończony XXV Międzynarodowy Plener 

Malarski Osieki 2022 pt. „Czas i miejsce dla sztuki”. Plener zorganizowany został przez Ewę Miśkiewicz-

Żebrowską oraz Annę Tkacz ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk. Plener ma 

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 Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta.  

 

Od 21 do 25 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym odbywały się 13. Koszalińskie Konfrontacje 

Młodych „m-teatr”. Z przedstawionych siedmiu spektakli, jury konkursu postanowiło przyznać Grand Prix 

Oldze Ciężkowskiej za spektakl ,,Wszyscy jesteśmy dziwni" – za wykreowanie wieloznacznej scenicznej 

metafory współczesnego świata oraz oddanie głosu wykluczonym. Doceniono także Olka Talkowskiego 

za spektakl ,,Rap magister feat. Tomasz Kot” - za wprowadzenie języka rapu do formy teatralnej. W 

otwarciu jak i zakończeniu festiwalu uczestniczył prezydent Piotr Jedliński wraz z zastępcą Przemysławem 

Krzyżanowskim. 

 

W dniach 22-24 września odbywał się po raz dziesiąty Good Vibe Festival. To wydarzenie kulturalne 

mające na celu prezentowanie innowacyjnej, nowoczesnej muzyki łączącej takie style jak funk, soul, jazz, 

hip hop, elektronika. Pierwszego dnia w Filharmonii Koszalińskiej odbył się koncert światowej sławy 

zespołu Ill Conidered, reprezentującego nową falę jazzu. A po nim, pierwszy raz w Polsce, zagrał zespół 

Seba Kaapstad. Następnego dnia w Teatrze Muzycznym Adria zagrany został koncert w hołdzie 

Zbigniewowi Namysłowskiemu i Wojciechowi Karolakowi przez kwintet jazzowy New Bone. Koncerty w 

ramach ostatniego dnia festiwalu odbyły się w Centrum Kultury Studenckiej „Kreślarnia”. Zaprezentowały 

się zespoły Funky Bomba Trio Collective Project oraz OvE. W otwarciu festiwalu uczestniczył prezydent 

Piotr Jedliński. 

 

27 września w Galerii Ratusz na I piętrze odbył się wernisaż malarstwa Danuty Ziobrowskiej, członkini 

ZPAP. Licznie zebrani goście  mieli przyjemność zobaczyć  przekrój prac artystki powstałych na 

przestrzeni kilku ostatnich lat. Choć tematem wiodącym w obrazach artystki były portrety, to w 

prezentowanej kolekcji znalazły się też pejzaże i prace marynistyczne. Oficjalnego otwarcia wystawy 

dokonał Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta.  

Od 29 września do 1 października w Centrum Kultury 105 odbywał się Hanza Jazz Festiwal. Celem 

wydarzenia jest sprowokowanie dialogu między młodymi artystami oraz doskonalenie warsztatu 

muzycznego uczestników. Festiwal zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznawania 

jazzu nie tylko przez uczestników warsztatów, ale i widzów, mieszkańców miasta oraz turystów. Podczas 

trzech dni wystąpili: Ida Zalewska Quartet, Groove Department (Niemcy), Givataim Big Band (Izrael), jam 

session oraz Marcin Wasilewski Trio. W festiwalu uczestniczył prezydent Piotr Jedliński wraz z zastępcami. 

4 października została powołana Rada Muzeum. Nowi członkowie tego gremium otrzymali z rąk 

Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta miasta nominacje. Rada Muzeum ocenia 

działalność instytucji na podstawie przedstawionego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego 

oraz opiniuje przedłożony roczny plan działalności. Rada Muzeum składa się z 10 osób wskazanych przez 

Gminę Miasto Koszalin, stowarzyszenia naukowe i twórcze, inne instytucje wspierające działalność 

Muzeum, dyrektora Muzeum oraz samą Radę Muzeum. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata (2022 - 

2026). 

 



W dniach 5-9 października odbyły się 10. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – Debiuty „Strzała 

Północy”. Festiwal otworzył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. Po obejrzeniu 

turniejowych monodramów, jury postanowiło przyznać statuetkę „Strzała Północy 2021”, za debiut 

aktorski Sarze Lech i monodram „Te sprawy”. Wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie muzycznym 

otrzymała Agnieszka Babicz i monodram „Wiera”. Drugie wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie 

zdobyła Zuzanna Bernat i monodram „Jordan”. W zakończeniu Festiwalu brał udział sekretarz miasta 

Tomasz Czuczak. 

 

W dniach 14-15 października w Centrum Kultury 105 odbył się III Koszaliński Kongres Kultury. Kongres 

zainaugurował piątkowy wykład Aleksandry Szymańskiej pt. „Kultura w przestrzeni, przestrzeń w 

kulturze”, dyrektorkę Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Otwarciu towarzyszyła wystawa „Oko na 

miasto” autorstwa stypendystów Miasta Koszalina w dziedzinie kultury: Martyny Pazery, Macieja 

Mazurkiewicza oraz Łukasza Waberskiego. Wieczorem natomiast w Clubie 105 odbył się koncert 

koszalińskich zespołów. W sobotę przez cały dzień trwały wykłady, spotkania, panele dyskusyjne, których 

tematem przewodnim była przestrzeń miejska. Uczestnicy Kongresu wysłuchali m.in. przedstawicieli 

Fundacji Palma z Gdańska, Artura Celińskiego, Marcina Gręźlikowskiego, Bartosza Warzechy, 

przedstawicieli Otwartej Strefy Kultury z Poznania, Archiwum Państwowego, Good Vibe Festival, 

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz koszalińskich instytucji kultury. Równocześnie odbywały się 

spotkania warsztatowe prowadzone przez: Macieja Mazurkiewicza, Bartosza Zajkowskiego, Aleksandrę 

Lejewską, Tomasza Żuka. Wykonano również rzeźbę społeczną, której warsztaty moderowała Otwarta 

Strefa Kultury z Poznania. Wieczorem w Centrali Artystycznej odbyło się Kulturalne AfterParty. W III 

Koszalińskim Kongresie Kultury uczestniczył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

Sport 

11 września Fundacja Promowania Sportu zorganizowała, pod patronatem Prezydenta Koszalina, 

szosowy wyścig kolarski „Tour de Koszalin 2022”, stanowiący rundę zawodów kolarskich „Velo Baltic”. 

Wyścig popularyzuje jazdę na rowerze, kolarstwo i ogólnie pojęty sposób aktywnego spędzania czasu 

wśród mieszkańców Koszalina i regionu. W zawodach udział wzięło ponad dwustu kolarzy, którzy mieli 

do wyboru i pokonania dwa dystanse. Krótszy mierzył 17 km, dłuższy, bardziej wymagający, 68 km. Trasa 

wyścigu przebiegała ulicami w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W imprezie, w imieniu Prezydenta 

Koszalina, wziął udział sekretarz miasta Tomasz Czuczak.  

21 września na terenie kompleksu sportowego „Gwardia” przy ul. Fałata 34 odbyła się uroczystość 

nadania Hali Sportów Walki imienia Mariana Tałaja, wybitnego koszalińskiego judoki i brązowego 

medalisty Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r. Uroczystość z udziałem Mariana Tałaja i Prezydenta 

Koszalina była również okazją do odsłonięcia okolicznościowej tablicy pamiątkowej.  

22 września podczas sesji Rady Miejskiej w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Za 

zasługi dla Koszalina” m.in. Zenkowi Bednarkowi, wieloletniemu prezesowi Koszalińskiego Klubu Piłki 

Nożnej „Bałtyk” Koszalin, który prowadził długoletnią, niezwykłą pracę na rzecz koszalińskiej piłki nożnej 

oraz dzieci i młodzieży, a w tym roku zrezygnował z pełnionej funkcji. Medal został wręczony przez 

prezydenta Piotra Jedlińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuriatę.  

28 września w nowo zmodernizowanej hali sportowej „Gwardia” rozegrany został mecz eliminacyjny piłki 

ręcznej mężczyzn PGNiG Pucharu Polski pomiędzy drużynami Kospel Gwardia Koszalin i PGE KPR Gryfino, 

który zakończył się wygraną koszalińskiego zespołu 31:25. Był to pierwszy mecz rozegrany w hali 

„Gwardia” po jej kapitalnym remoncie. Przed spotkaniem, prezydent Piotr Jedliński oficjalnie otworzył 

halę po remoncie.  

30 września w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 odbyło się spotkanie, podczas 

którego Prezydent Koszalina zaprezentował koncepcję architektoniczną nowego stadionu miejskiego 



przy ul. Fałata 34. W rozmowach o planach realizacji tej inwestycji udział wzięli m.in. przedstawiciele 

koszalińskiego środowiska sportowego, na czele z przedstawicielami klubów piłkarskich oraz Maciej 

Mateńko, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem Prezes Zachodniopomorskiego Związku 

Piłki Nożnej.  

3 października w koszalińskim ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Sportu przy Prezydencie Koszalina, 

w którym, w jego imieniu, wziął udział jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. W trakcie spotkania 

zaprezentowana została koncepcja nowego stadionu miejskiego oraz poruszone zostały bieżące tematy 

związane z działalnością sportową w mieście.  

3 października na basenie przy ul. Głowackiego odbyły się zawody pływackie o Puchar Prezydenta 

Koszalina, których organizatorem był Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin. W rywalizacji na 

różnych dystansach i różnymi stylami uczestniczyli młodzi zawodnicy sportowych klubów pływackich z 

naszego regionu. W imieniu Prezydenta Koszalina w imprezie wziął udział jego zastępca Przemysław 

Krzyżanowski.  

15 października w hali sportowej „Gwardia” przy ul. Fałata 34 rozegrany został ligowy mecz koszykówki 

mężczyzn pomiędzy MKKS „Żak” Koszalin a Enea Basket Poznań. Był to pierwszy mecz rozegrany przez 

koszalińską drużynę w hali „Gwardia” po jej kapitalnym remoncie. Niestety, koszaliński zespół uległ ekipie 

z Poznania 94:103. Przed rozpoczęciem spotkania, w imieniu Prezydenta Miasta, wszystkich obecnych 

przywitał jego zastępca Andrzej Kierzek. 

Inne 
 

W ramach prowadzonego naboru do ósmej edycji konkursu „Firma na Start” w regulaminowym terminie 

(od 12 września do 6 października 2022 r.) wpłynęło 36 formularzy zgłoszeniowych (14 w kategorii I i  22 

w kategorii II). Po ocenie formalnej do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 33 uczestników, w 

tym:   

- w kategorii I (osoby fizyczne w wieku od 18 do 35 lat) – 13 osób,  

- w kategorii II (uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych) – 20 osób.  

W ramach drugiego etapu konkursu w dniach 13-18 października prowadzone są przez Fundację 

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie obowiązkowe szkolenia dla wszystkich uczestników 

konkursu, następnie w terminie do 10 listopada br. uczestnicy muszą złożyć u organizatora gotowe 

biznesplany.  

Etap trzeci konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 12.11.-09.12.2022 r. i obejmował będzie ocenę 

formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację pomysłów przez uczestników oraz 

wybór przez kapitułę konkursową najlepszego biznesplanu w każdej kategorii. 

 

20 września została aktywowana pierwsza Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin”. Szczęśliwym 

nr 1 został Mariusz Dzidziewicz, który jest jednocześnie partnerem Programu. 

 

Koszalin jednym z najzdrowszych miast do życia. Indeks Zdrowych Miast to badanie, które pokazuje, w 

których z 66 miast Polski na prawach powiatu panują najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu 

zdrowia. Autorzy indeksu wybrali osiem głównych obszarów ważnych z punktu widzenia tworzenia 

warunków dla zdrowego życia, to: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, 

mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. Przeanalizowali takie kwestie jak m.in. realizacja 

programów zdrowia publicznego, powierzchnia terenów zielonych, jakość powietrza, sytuacja 

demograficzna, edukacja czy dostęp do lokali mieszkalnych. Koszalin znalazł się w top 10 - na 6. miejscu 

w Polsce (zaraz za Gdańskiem i Rzeszowem, przed Gdynią, Poznaniem i Krakowem).  

 

9 września odbyło się seminarium on-line pn. „Prawne aspekty handlu za granicą”. Jego celem było 

zapoznanie beneficjentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przygotowania firmy do 



współpracy z kontrahentem zagranicznym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum 

Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie działające w strukturach Wydziału Obsługi 

Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W spotkaniu 

uczestniczyło 21 osób, w tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele 

samorządowi. Spotkanie poprowadził Łukasz Żak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych 

internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i 

delegowaniem pracowników, a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii 

eksportowych. Podczas seminarium omówione zostały ogólne zasady przygotowania do współpracy z 

kontrahentem zagranicznym, sprzedaż towarów i usług w międzynarodowej relacji B2B oraz B2C oraz 

zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń w relacjach międzynarodowych. 

 

W dniach 14–16 września odbyły się XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem 

„20 lat… sukces drobnych wysiłków powtarzanych rok po roku”. Już od 20 lat Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Koszalinie organizuje Ogólnopolskie 

Integracyjne Warsztaty Artystyczne. Można powiedzieć, że tegoroczna, XX edycja była równie udana jak 

poprzednie.  Z roku na rok Warsztaty Artystyczne cieszą się dużym zainteresowaniem, a każda kolejna 

edycja odbywa się z coraz większym rozmachem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Piotr 

Jedliński, prezydent Koszalina,, Tomasz Sobieraj, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

oraz Marian Hermanowicz, starosta koszaliński. Impreza odbyła się w nadmorskiej miejscowości Łazy i 

wzięło w niej udział około 500 osób. W XX Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych 

wzięli udział reprezentanci 13 województw z terenu naszego kraju. Fundusze na tę imprezę pochodziły 

z PFRON.  

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym i zagrożeniem zarażeniem grypą, koszaliński 

samorząd po raz kolejny sfinansuje program szczepień przeciw tej chorobie, który jest skierowany do 

osób powyżej 65. roku życia. Szczepieniami objęci są mieszkańcy Koszalina z grupy podwyższonego 

ryzyka - powyżej 65 roku życia, tj. urodzeni do 31 grudnia 1957 r. Wysokość środków finansowych 

zaplanowanych na realizację programu profilaktycznego w 2022 r. wynosi 200.000 zł. W ramach 

programu planowane jest zaszczepienie 3.042 osób z grupy ryzyka powyżej 65 roku życia. Szczepienia 

rozpoczęły się pod koniec września. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy 

podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin 

otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 1 sierpnia 2019 

r. o projekcie programu polityki zdrowotnej. W latach 2007 - 2021 szczepieniami przeciwko grypie 

zostało objętych 52.214 osób powyżej 65 roku życia. Na realizację programu przeznaczono z budżetu 

miasta kwotę 1.675.721 zł  

1 października rozpoczęło się głosowanie na projekty z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

Głosowanie trwać będzie do 23 października. Głosowanie na projekty osiedlowe oraz ogólnomiejskie 

odbywa się tylko elektronicznie na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl 

22 września, na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbył się Europejski 

Dzień bez Samochodu. W związku z tym wydarzeniem przez cały dzień miejska komunikacja autobusowa 

była darmowa, a  pierwsze dwie godziny wypożyczenia roweru w ramach Koszalińskiego Roweru 

Miejskiego były bezpłatne. 

29 września odbyło się spotkanie prezydenta Piotra Jedlińskiego z mieszkańcami RO 

Tysiąclecia. Spotkanie rozpoczęło się spacerem po targowisku. Druga część spotkania odbyła się w 

siedzibie Rady Osiedla Tysiąclecia przy ul. Projektantów 1. 

 

Koszalin wraz niemieckim Monachium został poproszony o przedstawienie własnych doświadczeń 

i dobrych praktyk związanych z realizacją Sieci Planowania Działań URBACT podczas sesji on-line 

przeprowadzonej przez Sekretariat Programu URBACT w Paryżu 11 października w ramach 



Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów. Podczas sesji ogłoszono pierwszy nabór do Sieci Planowania 

Działań w ramach nowej edycji Programu URBACT IV na lata 2021-2027. Odbiorcami sesji było ok. 250 

uczestników – przedstawicieli stu kilkudziesięciu miast z terenów całej UE, urzędów centralnych i 

regionalnych oraz praktyków innowacyjnych polityk miejskich w państwach członkowskich UE, 

zainteresowanych Programem. URBACT jest jednym z Programów Operacyjnych Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej współfinansowanym do 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Celem URBACT jest zrównoważony rozwój miast poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, 

dobrych praktyk, tworzenie sieci tematycznych dotyczących poszukiwania rozwiązań dla różnych 

współczesnych problemów miejskich. W zakończonej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 

Koszalin uczestniczył w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Programu URBACT III: Sieci 

Planowania Działań „Procure” oraz Sieci Transferu Dobrych Praktyk „Making Spend Matter” („Nadać 

znaczenie wydatkom”). Tematem obu projektów było zwiększenie korzyści dla lokalnej gospodarki i 

społeczeństwa z wydatków w ramach zamówień publicznych dokonywanych przez duże jednostki 

publiczne mające siedzibę w mieście. 

 

13 października w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” otwarta została Sala Doświadczania Świata. 

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące 

rozwój zmysłów. Głównym celem sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, 

wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. W 

otwarciu wziął udział Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina. 

 

2 października prezydent Piotr Jedliński wziął udział w uroczystym przekazanie Delegaturze 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci sędziego 

doktora Andrzeja Zientarskiego. Andrzej Zientarski był wybitnym polskim prawnikiem, sędzią, doktorem 

nauk prawnych, historykiem, w latach 1959–1977 prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie i 

członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.  

 

16 września przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu (przy katedrze pw. NMP) odbyły się uroczystości 

związane z 83. rocznicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W uroczystości wziął udział 

wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski.  
 

 

 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 
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