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Informacja Prezydenta Koszalina
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(4 grudnia 2021 roku – 14 stycznia 2022 roku)

Finanse
Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina Zarządzeniem: Nr 548/1837/22 z
dn. 13 stycznia 2022 roku, zawierającym zwiększenie planu dochodów i wydatków o 95.088 zł.
Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji
celowych oraz pisma Starosty Koszalińskiego na 2022 rok.

Dział 750 Administracja publiczna
na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

+20.000 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
na rehabilitację mieszkańców powiatu koszalińskiego uczestniczących w warsztatach terapii
zajęciowej działających w Koszalinie

+5.088 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie

+70.000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:
plan dochodów 669.150.205 zł, plan wydatków 702.071.205 zł, a deficyt 32.921.000 zł.

Inwestycje
23 grudnia firma Strabag otworzyła dla ruchu ul. Piłsudskiego pierwszy, wyremontowany odcinek między ul. Kościuszki a ul. Rotmistrza W. Pileckiego. Nie oznacza to, że wszystkie prace zostały już
zakończone. Na tym odcinku ul. Piłsudskiego do wykonania pozostanie ostatnia warstwa ścieralna asfaltu
oraz nasadzenie drzew. 18 lutego ruszają prace na odcinku ul. Kościuszki – ul. Sportowa.

Gospodarka nieruchomościami
I

Prezydent Miasta Koszalina wydał 1 zarządzenia w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na
rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności
nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0040 miasta Koszalina działkami
ewidencyjnymi nr 87/1 i nr 87/3 o łącznej powierzchni 0,4299 ha, wydzielonych pod drogi publiczne.

II

Ogłoszono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych położonych w Koszalinie przy ul. Inwestorskiej (obręb nr 0024, działka nr 65/11),
w pobliżu ul. Lubiatowskiej (obręb nr 0042 działka nr 170/7), przy ul. Hipolita Cegielskiego (obręb
nr 0007 działka nr 25/63).

III Przeprowadzono 6 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Topolowej (obręb nr 0029, działki
nr: 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18).
W wyniku przetargu ustalono nabywców nieruchomości.

IV. Zawarto 5 umów notarialnych w sprawie:
 wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0040 działkami ewidencyjnymi nr 87/1
o powierzchni 0,1243 ha i nr 87/3 o powierzchni 0,3056 ha,
 odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 działką
ewidencyjną nr 302 o powierzchni 0,1918 ha od osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogę
publiczną,
 odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 działką
ewidencyjną nr 118/36 o powierzchni 0,0243 ha od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę
publiczną,
 sprzedaży prawa własności 2 nieruchomości niezabudowanych położonych w Koszalinie
pomiędzy ulicami Śliwkową i Morelową (obręb nr 0028 działka nr 603/4) oraz w pobliżu ul.
Słowiańskiej (obręb nr 0023 działka nr 266).

Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców.
 dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego:
74 550,00 zł,
(w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną ) 29 910,00 zł,
 udzielona bonifikata przy sprzedaży lokalu:
74 550,00 zł,
 ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły: - 6 .
Prezydent Miasta wydał 2 zarządzenia w sprawie:

 2 – przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Koszalinie, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz
podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do
sprzedaży;
Prezydent Miasta wydał 1 decyzję w sprawie:

 wygaszenia trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasto Koszalin;

Zawarto 3 umowy w formie aktu notarialnego, dotyczące:
 2 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 1 – zmiany dłużników i wyznaczenia nowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości,
w formie umowy trójstronnej;

Prezydent Miasta Koszalina wydał 9 zarządzeń w tym:

-

5

zarządzeń

w

sprawie

oddania

w

dzierżawę

części

nieruchomości

położonych

w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację: istniejącego pawilonu handlowo-usługowego,
istniejącego parkingu, części istniejącego garażu, dojścia dojazdu do nieruchomości sąsiedniej i
cele składowe oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce, uprawę warzyw i hodowlę
gołębi,

-

1

zarządzenie

w

sprawie

oddania

w

użyczenie

części

nieruchomości,

położonej

w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działkami
ewidencyjnymi

nr

616/7

i

616/8

w

celu

tymczasowego

składowania

materiału

tj. humusu pochodzącego z terenu budowy, związanej z realizacją inwestycji, polegającej na
budowie budynków mieszkalnych na dz. nr 65/2, 65/4 i 65/6 obr. 0028,

-

2 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0053 działki nr 16/28 i
39/3 ul. Julków Jamneńskich; obręb nr 0051 działka nr 221/10 od ulicy Róż);

-

1 zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 242/994/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia
11 lipca 2008 r. przekazującego w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości położonej w Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 0046 oznaczonej działkami
nr 27/9, nr 33/4 oraz część działki nr 28/4 (obręb nr 0046 działka nr 28/4 ulica Opalowa).

I

Wystawiono 170 faktur VAT.

II Zawarto 5 umów dzierżawy.
III Zawarto 1 umowę użyczenia.
IV Wydano 21 zgód na zajęcie terenu.
V Prezydent Miasta Koszalina wydał:
 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie, w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin
(obręb nr 0044 działka nr 77/9 ulica Macieja; obręb 0044 działka nr 77/23 ulica Bartłomieja).

Opłaty adiacenckie

- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 6

Edukacja
Miesięcznik „Perspektywy” od wielu lat na początku stycznia publikuje prestiżowy ranking szkół w Polsce.
Koszalińskie placówki zajmują w nim tradycyjnie wysokie lokaty. I Liceum Ogólnokształcącego im. St.
Dubois zajęło 75. pozycję w rankingu ogólnym, 90. pod względem wyników maturalnych i 39. pod
względem miejsc w olimpiadach przedmiotowych. Tym samym I LO zdobyło tytuł „Złotej Szkoły”.
Również pozostałe koszalińskie szkoły zajęły wysokie lokaty:
 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego – 273. miejsce w rankingu ogólnym, 271.
w maturalnym - tytuł „Srebrnej Szkoły”,
 V Liceum Ogólnokształcące im. St. Lema - 905. miejsce w rankingu ogólnym, - tytuł „Brązowej
Szkoły",
 Technikum Ekonomiczne (ZS nr 1 im. M. Kopernika) w Koszalinie – 188. miejsce, - tytuł
„Srebrnej Szkoły”,
 Technikum Zawodowe nr 1 (ZS nr 1 im. M. Kopernika) w Koszalinie - 224. miejsce – tytuł
„Srebrnej Szkoły”,
 Technikum Elektroniczne (ZS nr 9 im. R. Traugutta) w Koszalinie – 228. miejsce - tytuł
„Srebrnej Szkoły”
 Technikum Samochodowe (ZS nr 10) w Koszalinie – 361. miejsce – tytuł „Brązowej szkoły”,
 Technikum Handlowe (ZS nr 1 im. M. Kopernika) w Koszalinie – 399. miejsce – tytuł
„Brązowej Szkoły”
Osiągnięte przez szkoły rezultaty świadczą o dobrej pracy edukacyjnej w miejskich placówkach.
1

Wydawanie zgód na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach w związku z zakażeniem
wirusem SARS-Cov-2.

2

Wydanie Zarządzenia Nr 535/1802/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

3

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla
czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego.

4

Przełożenie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
państwowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin (35 wniosków o nadanie Medalu
Złotego za Długoletnią Służbę, 15 wniosków o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę
oraz 5 wniosków o nadanie Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę, 1 wniosek o nadanie
Srebrnego Krzyża Zasługi oraz 1 wniosek o nadanie Brązowego Krzyża Zasługi).

Kultura
12 stycznia na I piętrze Galerii Ratusz miał miejsce wernisaż prac Edwarda Kanaszyka oraz Stanisławy
Markiewicz. Oficjalną część spotkania, w której brał udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca
prezydenta miasta, uświetnił występ Amelii Zoruk–Głowackiej, uczennicy klasy gitary klasycznej Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Zebrani goście wysłuchali tez poezji autorstwa Mariusza
Pikulskiego, inspirowanej prezentowanymi dziełami. Wystawa prezentuje różnorodną tematykę, na

której widnieją pejzaże, portrety, marynistyka. Obrazy zostały wykonane różnymi technikami, zobaczyć
można m.in. malarstwo olejne, prace powstałe przy użyciu szpachli, akwarele. Wystawę będzie można
oglądać do 7 lutego 2022 r.

Sport
5 grudnia na stadionie „Bałtyk” przy ul. Andersa 16 rozegrany został towarzyski mecz pomiędzy
drużynami Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk” i „Pogoni” Szczecin. To sportowe wydarzenie było
okazją do wręczenia aktualnemu piłkarzowi Pogoni, Kacprowi Kozłowskiemu, przez prezydenta Piotra
Jedlińskiego, nagrody Koszalińskiego Orła 2021 w dziedzinie sport. Kacper Kozłowski to wychowanek
koszalińskiego „Bałtyku”, grający dzisiaj w barwach Pogoni Szczecin, a także reprezentant piłkarskiej
kadry narodowej Polski. Prezydent Miasta pogratulował zawodnikowi dotychczasowych osiągnięć i
złożył życzenia dalszych sukcesów.
Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało XII Bieg Sylwestrowy, którego
trasy wiodły w okolicy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich 4. W ramach imprezy odbył się
bieg główny na dystansie 5 km i marsz nordic walking na dystansie 3,4 km. W zawodach wzięło udział
około 200 uczestników. W imieniu Prezydenta Miasta, w imprezie wziął udział sekretarz miasta Tomasz
Czuczak.

Inne

W grudniu odbyły się również Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych z
większościowym udziałem Gminy Miasto Koszalin podczas, których przyjęte zostały plany rzeczowo finansowe na rok 2022.
Gmina Miasto Koszalin zakwalifikowała się do nowej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata
2021-2023, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawiciele Urzędu
Miejskiego będą uczestniczyć w pracach sieci inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego. W pracach
sieci będzie uczestniczyło 10 miast. Istotą projektu jest wspieranie procesu uczenia się miast i odnoszenie
ich zdolności (administracyjnych, obywatelskich, kooperacyjnych). W tym celu miasta otrzymują wsparcie
eksperckie oraz możliwość wzajemnego inspirowania się podejmowanymi działaniami wymiany dobrymi
praktykami. Rozpoczęcie projektu planowane jest na początek 2022 r. Partnerem strategicznym PIM w
edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić
specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w
przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez
nową edycję. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku - kluczowym dokumencie w
zakresie kształtowania polityki państwa w perspektywie średnio i długookresowej.
20 grudnia przy ul. Niepodległości 7 prezydent Piotr Jedliński uczestniczył w otwarciu mieszkań
wspomaganych i „Centrum Promocji Zatrudnienia”. To efekt pracy i zaangażowania Fundacji „Zdążyć z
Miłością”. W kamienicy przy ul. Niepodległości 7 powstały trzy mieszkania wspomagane, w których
zamieszkają mamy z dziećmi będące pod opieką Fundacji. Przyszłe mieszkanki do tej pory przebywały w
mieszkaniach chronionych i wykazały gotowość, aby przejść do mieszkań „samodzielnych”. Posiadają
zatrudnienie, dbają o dzieci i otoczenie, są niezależne finansowo. Kamienica została przekazana w
październiku 2020 r. z zasobów ZBM w Koszalinie, a remont prowadzony przez Fundację od stycznia
2021 r. Jednocześnie w tej samej kamienicy powstało miejsce wsparcia dla osób bezrobotnych,
bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i niezaradnych życiowo, czyli „Centrum Promocji

Zatrudnienia”. Centrum to miejsce kompleksowej pomocy skierowanej do mieszkańców Koszalina, którzy
dzięki pomocy specjalistów ponownie dostaną szansę na powrót na rynek pracy i asymilację społeczną.
Pomoc psychologiczna i prawna, zajęcia z mediatorami, coachami, wsparcie specjalistów od wizerunku i
zdrowego żywienia przyczynią się do znacznej poprawy sytuacji życiowej uczestników Centrum.
Niezwykle ważna jest pomoc asystentów osób wykluczonych, którzy wspierają uczestników Centrum w
codziennych obowiązkach domowych i zawodowych. Centrum to przede wszystkim nowe miejsce na
mapie Koszalina, które pomaga w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
zawodowego i powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci.
To miejsce, w którym samotne mamy i inne osoby potrzebujące otrzymają pomoc w odnalezieniu nowej
drogi życiowej. Dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZP 2014-2020
powstały pracownie do prowadzenia szkoleń gastronomicznych i zajęć z doradcami zawodowymi i
pośrednikami pracy.
14 grudnia powołany został nowy Doradca Prezydenta Koszalina ds. klimatu i nowoczesnej gospodarki,
dr Adam Wyszomirski. Do jego zadań należy koordynacja działań związanych z dostosowaniem rozwoju
miasta Koszalin do zmian klimatu i rozwoju gospodarczego a w szczególności:
- współpraca z Politechniką Koszalińską i innymi ośrodkami akademickimi w zakresie ochrony
środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju,
- koordynowanie działań związanych z polityką energetyczną Miasta, w tym monitorowanie zaopatrzenia
Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- inicjowanie nowych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu z obszaru efektywności
energetycznej,
- podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu,
- monitorowanie wykonywania usług komunalnych dotyczących obszaru efektywności energetycznej,
- inicjowanie działań mających wpływ na jakość powietrza w Koszalinie, w szczególności: inwentaryzacja
istotnych źródeł emisji, procesów inwestycyjnych, celów i efektów wynikających z dokumentów
programowych i strategicznych funkcjonujących w ramach działań Miasta.
Adam Wyszomirski to menedżer i wykładowca akademicki. Jest doktorem nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od 20 lat zarządza dużymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej,
ochrony zdrowia i branży transportowej. Był m.in. Prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Szczecinku, Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, Dyrektorem Szpitala w Szczecinku, obecnie członek zarządu MEC w Koszalinie.
Były Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oddział w Koszalinie. W latach 2008-2011 jako pierwszy w Polsce odpowiadał za projekt
europejski w programie Civitas Renaissance odpowiadając za takie miasta jak Perugia (Włochy), Górna
Oryahovitsa (Bułgaria), Bath (Wielka Brytania), Szczecinek, Skopje (Macedonia). W latach 2007-2014
wykładowca Społecznej Akademii Nauk, a obecnie Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Nauk
Ekonomicznych.
10 stycznia Prezydent Koszalina został poinformowany o otrzymaniu najwyższego dofinansowania w
województwie zachodniopomorskim na realizację Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2022. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj.
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla:
1 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej
wymienionego.
Program ma także zapewniać: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków
niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności
i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych; zwiększenie wsparcia
świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie
wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Dofinansowanie projektu: 2 400 400 zł.
Całkowita wartość projektu: 2 448 408 zł (w tym koszty obsługi)
W Koszalinie program był realizowany w 2020 i 2021 roku przez Spółdzielnię Socjalną „Opieka Ty i Ja” z
siedzibą przy ul. Zwycięstwa 137-139 na podstawie zawartej z Miastem umowy w ramach wygranego
konkursu ofert. Gmina po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą i otrzymaniu środków zleci
realizację zadania organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert.
Głównym celem konkursu „Firma na Start” jest upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości oraz wybór
najciekawszego pomysłu biznesowego, a potem umożliwienie poprzez odpowiednie instrumenty
przekształcenie pomysłu w firmę, która będzie prężnie funkcjonować. Konkurs realizowany jest przez
Miasto przy wsparciu partnerów, fundujących m.in. nagrody dla laureatów i uczestników konkursu. Co
roku zwiększa się liczba partnerów, w I. edycji było ich – 6 a w VII edycji liczba partnerów konkursu
wzrosła do 18. Wraz ze wzrostem liczby Partnerów coraz bardziej atrakcyjna staje się również pula
nagród oferowanych w ramach Konkursu.
W 2021 r. (VII edycja) utrzymana została zwiększona kwota nagrody głównej w kategorii I - 28 tys. zł
brutto ufundowane przez Prezydenta Koszalina oraz dodatkowo 7 tys. zł od partnerów, co dało kwotę
35 tys. zł głównej nagrody w kategorii I. Przewidziana została również nagroda finansowa w kategorii II.
dla laureatów od pierwszego do trzeciego miejsca:
 laureat I miejsca otrzymał 5 tys. zł ufundowane przez partnerów,




laureat II miejsca otrzymał 1,5 tys. zł ufundowane przez Prezydenta Koszalina oraz przez
partnera,

laureat III miejsca otrzymał 1 tys. zł ufundowane przez Prezydenta Koszalina oraz przez
partnera.
Oprócz nagród finansowych laureaci otrzymują również pakiety usług, nagrody rzeczowe czy szkolenia
itp. ufundowane przez partnerów.
Do udziału w Konkursie zgłosiło się 50 osób – po ocenie formalnej zakwalifikowanych zostało 48
Uczestników (18 Kategoria I. i 30 Kategoria II.).
17 grudnia 2021 r. ogłoszone zostały wyniki VII. Edycji Konkursu „Firma na Start”.
Zwycięzczynią w kategorii I została Dominika Dorębska
Za pomysł „SENSACJA”- gabinet terapii SI. Gabinet pedagogiczno–terapeutyczny organizujący
stacjonarne i terenowe zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, sensoplastyki, jogi dla dzieci oraz kompensacji
deficytów edukacyjnych.
Wyniki Kategoria II.
I miejsce - Adrian Buchholz (uczeń ZS nr 9) za pomysł „Manufaktura Koszalińska Erebor”. Planowana
działalność miałaby dotyczyć własnoręcznej produkcji przedmiotów w codziennego użytku z drewna,
skóry i metalu.
II miejsce - Mateusz Lisowski (uczeń I. LO im Dubois) za pomysł Litofanowo. Planowana działalność
miałaby dotyczyć produkcji oraz sprzedaży zdjęć, obrazków (pamiątek) z litofanu (druk 3D).

III miejsce - Nikola Rembowska (uczennica ZS nr 1) za pomysł Parkit - rezerwujesz i parkujesz. Planowana
działalność to budowa i uruchomienie parkingu samochodowego wspomaganego technologią LPR oraz
aplikacją mobilną w celu umożliwienia rezerwacji miejsc na określony czas.
Laury „Made in Koszalin” to nagrody i wyróżnienia przyznawane najlepszym koszalińskim firmom,
osobowościom i inicjatywom kulturalnym. 13 grudnia wręczono je po raz szósty, tradycyjnie w pięciu
kategoriach: biznes-firma, biznes-produkt, kultura i design, styl życia i inspiracje oraz osobowość
biznesowa. Szczególnie cieszy Laur w kategorii Kultura i design, który w tym roku trafił do organizatorów
pierwszej edycji nowego festiwalu na mapie wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, czyli Koszalin
BassFest. Wyróżniony został także Bałtycki Teatr Dramatyczny za spektakl „Kora. Falowanie i spadanie".
W sobotę 11 grudnia i niedzielę 12 grudnia mieszkańcy Koszalina mogli poczuć magię zbliżających się
Bożonarodzeniowych Świąt. W Parku im. Książąt Pomorskich rozbłysły iluminacje - oświetlone zostały
zwierzęta, inny wygląd miała fontanna, a wejście do parku odbywało się przez specjalne, wypełnione
iluminacją bramy. Całości dopełnił Mikołaj wraz z towarzyszącymi mu Elfinkami, który w tym czasie
spacerował po parku rozdając m.in. cukierki. Iluminacje rozświetliły park przy dźwiękach muzyki granej
przez zespół Ksylofon Duo oraz Maksima Verbitskiego. Wykonawcy zaprezentowali przede wszystkim
program bożonarodzeniowy. Muzycy grali niedaleko ronda im. Henryki Rodkiewicz, u zbiegu ulic
Młyńskiej i Piastowskiej, a także niedaleko fontanny w okolicy filharmonii, a także na pl. Zwycięstwa.
15 grudnia prezydent Piotr Jedliński wręczył nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie Kartka
Bożonarodzeniowa 2021. Na konkurs wpłynęły 44 prace konkursowe. Prezydent Miasta wybrał dwóch
laureatów, którym zostały przyznane nagrody – karty podarunkowe – po 500 zł brutto każda:
1. Julia Nowak, uczennica Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie ul. Jana Pawła II 17 (praca
została wykonana pod opieką nauczyciela: Jolanta Kaczmaryk).
2. Konrad Dobosz, podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul.
Rzeczna 5 (projekt został wykonany pod opieką nauczyciela: Mirosław Bado).
Prezydent wybrał również dwie prace, których autorom postanowił przyznać wyróżnienia – karty
podarunkowe – po 300 zł brutto każda.
1. Szymon Nowiński, podopiecznego Przedszkola Niepublicznego „Calineczka”.
2.
Adam Pakuła, podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul.
Rzeczna 5 (projekt został wykonany pod opieką nauczyciela: Anna Zielnikiewicz).
13 grudnia przypadła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji prezydent Piotr Jedliński
oraz Wiesław Królikowski, przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże" NSZZ
„Solidarność" wzięli udział w uroczystościach upamiętniających opór społeczny wobec stanu wojennego.
Po zakończeniu mszy świętej w koszalińskiej katedrze, przed pomnikiem św. Jana Pawła II zostały złożone
kwiaty oraz zapalono znicze.
21 grudnia na cmentarzu komunalnym przy grobie płk. Ryszarda Szewczyka odbyły się uroczystości
związane z Dniem Pamięci Osób Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Poza Granicami Państwa.
W uroczystości uczestniczył Wojciech Kasprzyk, zastępca prezydenta Koszalina.
27 grudnia na cmentarzu komunalnym odbyły się uroczystości zorganizowane z okazji 103. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości wziął udział Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta
Koszalina.
21 grudnia prezydent Piotr Jedliński oraz Katarzyna Macko, skarbnik miasta uczestniczyli w programie
online prowadzonym przez Studio Ratusz, podczas którego przedstawiony został budżet na 2022 rok.
Prezydent odpowiadał także na pytania zadawane przez internautów.

Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych Centrum Usług Społecznych w Koszalinie (niegdyś
MOPS/MOPR) będzie realizował nowe - BEZPŁATNE - usługi skierowane do mieszkańców Koszalina.
CUS będzie oferował m.in.:
 Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego;
 Usługi pralnicze;
 Mobilnego fryzjera;
 Mycie okien;
 Porządkowanie nagrobków;
 Terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży.
W planach m.in. POMOCna taksówka oraz pomoc „złotej rączki". Usługi będą skierowane głównie do
osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami oraz seniorów 75+. Więcej informacji można uzyskać
w Punkcie Informacji ds. Usług Społecznych lub u Koordynatora Usług (tel. 94 316 04 46 / 94 316 03
37).
6 grudnia, z okazji Mikołajek, prezydent Piotr Jedliński oraz Stefan Romecki, Kawaler Orderu Uśmiechu,
wręczył. w budynkach socjalnych przy ul. Przemysłowej 4 dzieciom prezenty.

Opracował:
Robert Grabowski
Rzecznik Prasowy
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