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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(26 listopada 2022 – 13 stycznia 2023 roku) 

 

 

Finanse 
 

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

736/2418/22 z 30 listopada 2022 roku,  Nr 728/2395/22 z 7 grudnia 2022 roku, Nr 729/2396/22 z 9 

grudnia 2022 roku, Nr 732/2411/22 z 14 grudnia 2022 roku, Nr 733/2412/22 z 16 grudnia 2022 roku, 

Nr 735/2417/22 z 20 grudnia 2022 roku, Nr 736/2418/22 z 22 grudnia 2022 roku, Nr 738/2424/22 z 

28 grudnia 2022 roku, Nr 739/2428/22 z 30 grudnia 2022 roku, Nr 743/2435/23 z 5 stycznia 2023 

roku oraz Nr 746/2442/23 z 12 stycznia 2023 roku. 

 

2022 rok: 

W okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2022 roku łącznie zmniejszono plan dochodów i wydatków 

o 1.128.699,43 zł. Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie 

wysokości dotacji celowych, umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie oraz z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy. Ponadto, w dniu 15 

grudnia 2022 roku Rada Miejska zmieniła budżet Uchwałą Nr LVI/821/2022. 

 

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział 710 Działalność usługowa 

na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Budowa Regionalnej  

Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego             +136.114,87 zł, 

 

Dział 750 Administracja publiczna  

Korekta naliczenia środków przekazanych na pomoc Ukraińcom       -5.643,00 zł, 

na realizację zadań polegających na wykonywaniu zdjęć  

i nadawaniu nr PESEL obywatelom Ukrainy                     +14.724,50 zł, 

            

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy                            -2.807.680,00 zł, 

na zakup monitoringu oraz sprzętu specjalistycznego do likwidacji  

skażeń środowiska naturalnego         +61.000,00 zł, 

na prowadzenie, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie punktów  

zbiorowego zakwaterowania         +41.889,89 zł,

              

Działy:  

801 Oświata i wychowanie,  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza,  

758 Różne rozliczenia 

na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy                  -27.563,00 zł, 

na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni, w której prowadzone są  

zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V LO w Koszalinie”                                           +45.000,00 zł, 



na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami z Ukrainy                 +1.697.209,00 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

na pomoc dla uchodźców           -86.900,00 zł, 

na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz opłacenie składek na  

ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione                                                              -153.656,00 zł, 

na sprawianie pogrzebów dla uchodźców                       -15.000,00 zł, 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności       +1.272,75 zł, 

na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności  

obywateli Ukrainy                          +1.008,56 zł, 

jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł oraz udzielanie pomocy  

psychologicznej dla uchodźców          -72.917,00 zł, 

 

Dział 855 Rodzina 

na umieszczenie dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej  

w trybie interwencyjnym                                                              -17.860,00 zł, 

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny     +3.150,00 zł, 

na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy                                                   +57.150,00 zł, 

 

W uchwale z dnia 15 grudnia 2022 roku dokonane zostały zmiany w planie budżetowym na 2022 rok 

polegające na zwiększeniu planu dochodów o 3.686.871,00 zł, wynikające z konieczności 

dostosowania planu do wykonania poszczególnych pozycji dochodów oraz zwiększeniu planu 

wydatków łącznie o 3.686.871,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych działań 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta. 

 

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

plan dochodów 773.207.627,01 zł, plan wydatków 860.977.627,01 zł, a deficyt  87.770.000,00 zł. 

 

W dniu 15 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/824/2022 został przyjęty budżet Miasta 

na 2023 rok następująco: 

- dochody 703.583.135,00 zł, 

- wydatki 831.971.135,00 zł, 

- deficyt 128.388.000,00 zł. 

 

2023 rok: 

W okresie od 1 stycznia do 13 stycznia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków łącznie  

o 88.652,00 zł. Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości 

dotacji celowych oraz pisma od Starosty Koszalińskiego. Ponadto, w dniu 11 stycznia 2023 roku Rada 

Miejska zmieniła budżet Uchwałą Nr LVII/835/2023. 

 

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  

na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy                           +8.652,00 zł,  

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     

na prowadzenie działań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koszalinie   +80.000,00 zł. 

 

Poza powyższymi zmianami w uchwale Nr LVII/835/2023  z dnia 11 stycznia 2023 r.  dokonane zostały 

zmiany w planie budżetowym na 2023 rok polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 



813.000,00 zł, wynikające z konieczności dostosowania planu do wykonania poszczególnych pozycji 

dochodów oraz zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę 1.136.140,00 zł z przeznaczeniem na 

zapewnienie niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta. 

 

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2023 rok wynosi:  

plan dochodów 704.484.787 zł, plan wydatków 833.195.927 zł, a deficyt  128.711.140,00 zł. 

 

Inwestycje 
 

19 grudnia podpisana została umowa na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych w Koszalinie, której zadaniem będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać 

recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydajność zakładu to 30 tysięcy ton odpadów na rok. 

Instalacja będzie posiadała moc 12 megawatów. Rocznie wyprodukuje ponad 100 000 GJ energii cieplnej, 

która trafi do mieszkańców Koszalina, a także ponad 18000 MWh rocznie energii elektrycznej zasilającej 

lokalny system elektroenergetyczny. Budowa sfinansowana zostanie częściowo poprzez dotację, 

częściowo – pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 201 230 470,00 zł netto, a planowane źródła finansowania 

inwestycji to:  

· dotacja z NFOŚiGW do 72 220 500,00 zł  

· pożyczka z NFOŚiGW do 128 999 970,00 zł  

· wkład własny 10 000,00 zł.  

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 „Racjonalna gospodarka 

odpadami Część 3. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” 

 

5 stycznia podpisana została umowa na przebudowę ulicy Szczecińskiej na odcinku o długości 1,15 km 

od granic administracyjnych naszego miasta do ul. Wołyńskiej pozwoli m.in na: 

 wybudowanie dwóch pasów ruchu w obie strony, 

 przebudowę i budowę trzech skrzyżowań typu rondo, 

 budowę nowych chodników, zjazdów, zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, 

dróg dojazdowych do posesji i drogi rowerowej, 

 budowę nowego oświetlenia, 

 przebudowę kanalizacji wodociągowej i istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

Wartość inwestycji to 34 773 633,37 zł, z czego 30 mln zł to kwota jaką otrzymaliśmy z dofinansowania 

w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

5 grudnia oficjalnie otwarta została licząca prawie 900 m ścieżka rowerowa w ul. Wąwozowej. Jest to 

odcinek od ul. ks. Jerzego Popiełuszki  do ul. Władysława IV. Wykonawcą była firma STRABAG, a koszt 

prac to prawie 3 mln zł. 

 

Zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego przy ulicy Dębowej w ramach 

Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Zakres prac obejmował wybudowanie oświetlenia 

drogowego na ulicy Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego składającego się z 21 

punktów świetlnych oraz montaż szafki oświetleniowej zasilającej. Wartość robót wynosi: 251 500,00 zł 

brutto, natomiast Wykonawcą jest firma ZBE MAGIL Zbigniew Szulc z Karlina. 

 

Gmina Miasto Koszalin otrzymała informację o pozytywnej ocenie dwóch wniosków o dofinansowanie 

złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet 

III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i 

lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla 

pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” organizowany przez Centrum Unijnych 



Projektów Transportowych). Uzyskane dofinansowanie umożliwi modernizację czterech przejść dla 

pieszych oraz zakup sprzętu z zakresu bezpieczeństwa drogowego dla sześciu koszalińskich szkół 

podstawowych. Podpisanie umów przewidziane jest na I kwartał 2023 roku, a zgodnie z przyjętym 

harmonogramem realizacja projektów powinna zakończyć się do 30 listopada 2023 roku. 

Łączna wartość obu projektów na dzień składania wniosków to 844 954,59 zł, łączna kwota przyznanego 

dofinansowania wynosi 619 828,42 zł. Projekty to: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie 

poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w 

sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica” oraz 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły 

Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz 

wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego”. 

Dotychczasowa dobra współpraca 19 samorządów zrzeszonych przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) 

sprawiła, że do 2027 r. na wsparcie jej działań zadeklarowano dofinansowanie ze środków unijnych w 

wysokości ponad 400 mln zł. Pieniądze pochodzić będą z krajowego Programu „Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKs) oraz z programu regionalnego” Fundusze 

Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027”. Co istotne – Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej wstępnie deklarowało w ramach FEnIKs-a wsparcie kwotą 150 mln zł, ale po analizie 

obszaru i działalności ZIT KKBOF z lat 2014-2020, poziom wsparcia naszego regionu wzrósł do 180 mln 

zł. Z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego” ZIT 

KKBOF otrzymać ma ponad 50 mln euro, czyli ok. 225 mln zł. W ramach środków krajowych wsparcie 

finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na inwestycje głównie w infrastrukturę publicznego 

transportu zbiorowego, węzły przesiadkowe (w tym parkingi Park & Ride poza centrami miast) oraz 

rozwiązania IT. Planowane jest również wsparcie zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w 

publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na poprawę bezpieczeństwa niechronionych 

użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów). 

 

Gospodarka nieruchomościami 
 

I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 4 zarządzenia w sprawie: 

 nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0015 miasta Koszalina (działka 

nr 392), 

 nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0021 miasta Koszalina (działka 

nr 92/3), 

 nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości 

położonej  

w obrębie ewidencyjnym nr 0012 miasta Koszalina (działka nr 281), 

 podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną 

położoną na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczoną 

ewidencyjnie  

w obrębie ewidencyjnym nr 0024 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 64/6. 

 

II. Zawarto 5 umów notarialnych w sprawie: 

 zamiany nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 

616/10 stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin w zamian za nieruchomość oznaczoną w 

obrębie ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 143/1 stanowiącej własność Spółki z 

przeznaczeniem pod drogę publiczną, 



 odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto 

Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0044 miasta 

Koszalina działką ewidencyjną nr 583/2, wydzielonej pod drogę publiczną oraz zbycia w ramach 

odszkodowania za udział wynoszący ½ prawa własności działki nr 583/2, nieruchomości 

zamiennej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0044 miasta Koszalina działką ewidencyjną 

nr 58/9 stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin, 

 sprzedaży 3 nieruchomości zabudowanych garażami, położonych przy ul. Młyńskiej, 

oznaczonych  

w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 589, 595, 597 (3 umowy 

notarialne). 

 

III. Prezydent Miasta Koszalina wydał 8 zarządzeń w tym: 

 

 1 zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości 

stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, 

a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych 

nieruchomości; 

 1 zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej  

w Koszalinie (obręb nr 0028 działka nr 616/8, 616/11) w celu tymczasowego składowania 

materiału tj. humusu; 

 2 zarządzenia w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych 

w Koszalinie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce – plac zabaw dla 

dzieci; 

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

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0020 działka nr 349/7 

przy ul. Odrodzenia); 

 1 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 99/497/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 

sierpnia 2011 r. (obręb nr 0053 działka nr 543/3); 

 przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej, położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu 

obejmującego nieruchomość gruntową przeznaczoną do zbycia; 

 oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej 

wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie. 

 

IV. Zawarto 7 umów dzierżawy. 

 

V. Zawarto 4 umowy użyczenia.  

 

VI. Wydano 24 zgody na zajęcie terenu. 

 

VII. Zawarto 3 umowy w formie aktu notarialnego, dotyczące: 

 2 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Koszalinie 

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych; 

 1 - zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Koszalinie. 

 

VIII. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 

 

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia – 5 

- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 1 

     

IX. Opłaty adiacenckie i planistyczne 



 

 - wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich –  19 

 - wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 3 

 

 

Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 

 dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 1 039 040,00 zł, 

 udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 526 160,00 zł,  

 ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły: 6. 

 

 

Edukacja 
 

1. 16 grudnia Prezydenta Miasta wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego, 

2. 19 grudnia w Amfiteatrze Prezydent Koszalina Piotra Jedlińskiego w obecności Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera przekazał laptopy 

zakupione przez Gminę Miasto Koszalin w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.  

3. W programie EKOPRACOWNIA 2022, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gmina Miasto Koszalin otrzymała dofinansowanie 

na zadanie pod nazwą „Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji 

ekologicznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie”. Koszt inwestycji to 50 tys. zł, w tym 

dotacja wynosi 45 tys. zł. Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji 

ekologicznej, obejmuje wyposażenie pracowni w trzy profesjonalne 8-osobowe stoły z szafkami, 

nadstawkami i miejscami do siedzenia. Celem projektu jest kształtowanie właściwej postawy 

względem środowiska, uczniów liceum ogólnokształcącego, rozwijanie w nich poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska i rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. 

4. Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadpodstawowych. 

Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl  

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus (ZŁOTA SZKOŁA 2023) - 81 

miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 (4 miejsce w województwie) - 37 miejsce w 

Rankingu Szkół Olimpijskich 2023 - 96 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2023 (w 2022- 75 

miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących - 39 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich - 90 

miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych ) 

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Bogusława Hordyńska 

(SREBRNA SZKOŁA 2023) - 320 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 (9 miejsce w 

województwie) 

- 132 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2023 (w 2022:- 273 miejsce w Rankingu Liceów 

Ogólnokształcących - 271 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych) V Liceum Ogólnokształcące im. 

Stanisława Lema, dyrektor Bożena Sobkowiak (BRĄZOWA SZKOŁA 2023) 

– 848 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 (24 miejsce w województwie), w 2022 -

905 miejsce w kraju VI Liceum Ogólnokształcące, dyrektor Jolanta Kowalska 

– 1000+ miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 (50 miejsce w województwie), 

W Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał (SREBRNA SZKOŁA 2023) - 

Technikum Ekonomiczne 

- 482 miejsce w Rankingu Techników 2023 (20 miejsce w województwie) 

- 221 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2023 w 2022 roku - 188 miejsce w Rankingu 

Techników 2022 (10 miejsce w województwie) 

- 84 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2022 

-Technikum Zawodowe 



- 172 miejsce w Rankingu Techników 2023 (7 miejsce w województwie), 

- 222miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2023 w 2022 roku 224 miejsce w Rankingu 

Techników 2022 (11 miejsce w województwie), 

- 175 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2022 -Technikum Handlowe – 500 + miejsce w 

Rankingu Techników 2023 (29 miejsce w województwie) 

w 2022 roku – 399 miejsce w Rankingu Techników 2022 (11 miejsce w województwie), 

W Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska -Technikum 

Elektroniczne 

- 500+ miejsce w Rankingu Techników 2023 (32 miejsce w województwie), 

- 121 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2023 w 2022 roku - 228 miejsce w Rankingu 

Techników 2022 (12 miejsce w województwie), 

- Technikum Elektryczne 

- 500 + miejsce w Rankingu Techników 2023 (55 miejsce w województwie) w 2022 roku - 500 + 

miejsce w Rankingu Techników 2022 (51 miejsce w województwie) 

2022 roku - 183 miejsce w kraju w Rankingu Szkół Olimpijskich 2022 W Zespole Szkół Nr 10 im. 

Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski (BRĄZOWA SZKOŁA 2023) -Technikum 

Samochodowe- 376 miejsce w Rankingu Techników 2023 (17 miejsce w województwie) w 2022 roku 

-361 miejsce w Rankingu Techników 2022 (17 miejsce w województwie) 

W Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, dyrektor Ewa Kroll -Technikum Budowlane- 500 

+ miejsce w Rankingu Techników 2023 (36 miejsce w województwie) w 2022 roku -500+ miejsce w 

Rankingu Techników 2022 

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, zajęcie określonego miejsca 

w rankingu daje szkole prawo do używania w 2023 roku i w latach następnych tytułu honorowego 

„Złotej”, „Srebrnej” lub „Brązowej” Szkoły 2023. 

 

 

Kultura   

 
24 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Markiem Kamińskim: polskim 

polarnikiem, filozofem, autorem bestsellerów „Wyprawa" oraz „Idź swoją drogą", Honorowym 

Obywatelem Koszalina. Gość opowiadał o pierwszych doświadczeniach podróżniczych jako polarnika, 

podróżach morskich odbytych w latach młodzieńczych. Nie brakowało motywów koszalińskich, 

wspomnień z czasów młodości spędzonej w murach II LO w Koszalinie, które Marek Kamiński ukończył. 

Podróżnik ciepło wspominał również swoje dzieciństwo, które spędził w Połczynie-Zdroju. Odpowiadał 

na bardzo liczne i ciekawe pytania, w których słuchacze odnosili się do książek Marka Kamińskiego oraz 

jego doświadczeń polarniczych i emocjonalnych. W wydarzeniu uczestniczył Wojciech Kasprzyk, 

zastępca Prezydenta Miasta. 

25 listopada w Bałtyckiej Galerii Sztuki odbyła się 16. edycja wystawy interdyscyplinarnej „Fala”. Zebrane 

na wystawie prace pokazywały obiekty, które zerwały z konwencjonalnym pojmowaniem sztuki. Skupiały 

się one na powstających w ostatnim czasie projektach, tworzonych najczęściej w nieformalnych nurtach 

artystycznych. Wystawa prezentowała dzieła, które poprzez poszukiwanie form i strategii wypowiedzi 

artystycznej nawiązywały do aktualnych czasów. Tematem przewodnim tegorocznej wystawy fala była 

DROGA. W otwarciu wystawy brał udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Miasta. 

26 listopada w Filharmonii Koszalińskiej odbył się koncert charytatywny z okazji 50-lecia 

Reprezentacyjnego Chóru Związku Ukraińców Polskich „Żurawli”. Koncert muzyczny miał na celu 

przybliżenie społeczeństwu lokalnemu ukraińskiej kultury muzycznej oraz wiedzy dotyczącej  historii 

Ukrainy. Organizatorem wydarzenia był Związek Ukraińców w Polsce. Koncert był okazją do złożenia 

przez prezydenta Piotra Jedlińskiego, na ręce dyrygenta Jarosława Wujcika gratulacji chórowi „Żurawli z 

okazji obchodzonego jubileuszu. 



1 grudnia w Galerii Ratusz na II p. odbył się wernisaż pt. „Zuzanny i starcy” Związku Polskich Artystów 

Plastyków Okręg Koszalin–Słupsk.  Wystawa jest efektem I edycji  Ogólnopolskiego Pleneru 

Fotograficzno–Filmowego, spotkania ośmiu zaprzyjaźnionych artystów, którzy postanowili wspólnie 

pokazać innego rodzaju sztukę fotograficzno–filmową w oparciu o biblijny przekaz. Kuratorem wystawy 

były: Ewa Miśkiewicz-Żebrowska oraz Katarzyna Raczkowska. Gospodarzem tego dnia był Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Miasta 

2 grudnia odbyły się oficjalne uroczystości 75-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tego dnia 

bibliotekarze wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Jerzego Madejskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. 

„Poezja mądrościowa”. Następnie rozpoczęła się część oficjalna, w której brali udział przedstawiciele 

władz z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Mateuszem Wagemannem na czele. Obecni byli także: 

prezydent Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław Krzyżanowski, starosta koszaliński Marian 

Hermanowicz, radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy miejskich instytucji kultury, koszalińskich spółek 

komunalnych, współpracujących z biblioteką jednostek penitencjarnych, zaprzyjaźnionych bibliotek 

koszalińskich, zachodniopomorskich, pracownicy obecni i emerytowani. W części oficjalnej wręczono 

wyróżniającym się pracownikom odznaczenia państwowe, resortowe, miejskie, powiatowe. Wyświetlony 

został film „75” przygotowany przez pracowników biblioteki zrzeszonych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy 

Polskich. Uroczystości jubileuszowe dodatkowo uświetnił występ Grupy Jazzowej Dixieland z Koszalina. 

3 grudnia w „Kreślarni” Politechniki Koszalińskiej odbyło się podsumowanie Good Vibe Festival. Tego 

wieczoru gościem muzycznym był zespół ZIEMIA, tegoroczni laureaci konkursu Jazz Juniors w 

Krakowie. Prezydent Piotr Jedliński odebrał od organizatorów podziękowanie, za ciągłe wsparcie tej 

kulturalnej inicjatywy, która stała się rozpoznawalną marką Koszalina. 

8 grudnia w ramach obchodów 75-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste 

odsłonięcie tablic ku czci szczególnie zasłużonych dyrektorów związanych z Koszalińską Biblioteką 

Publiczną: Marii Pileckiej, Aleksandra Majorka, Marii Hudymowej, Andrzeja Ziemińskiego. Uroczystość 

uświetnili obecnością członkowie rodzin uhonorowanych osób, poseł Piotr Zientarski, przedstawiciele 

władz samorządowych z prezydentem Piotrem Jedlińskim i jego zastępcą Przemysławem 

Krzyżanowskim, radni, licznie zgromadzeni pracownicy biblioteki oraz przedstawiciele koszalińskich 

mediów. Odsłonięte tablice zawieszono w holu przed sekretariatem dyrektorów Koszalińskiej Biblioteki 

Publicznej. 

15 grudnia odbyła się promocja „Rocznika Koszalińskiego” - wydawnictwa Koszalińskiej Biblioteki 

Publicznej, powstającego we współpracy z Archiwum Państwowe w Koszalinie. Spotkanie było okazją do 

podziękowania Joannie Chojeckiej za wieloletnie zaangażowanie w powstawanie Rocznika, a także 

oficjalne powitanie, zastępującego ją na stanowisku Przewodniczącego Kolegium, prof. dr. hab. 

Krzysztofa Wasilewskiego. Podczas spotkania słuchacze mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji. 

Krzysztof Urbanowicz zaprezentował postać Hansa Grade, koszalińskiego pioniera lotnictwa, a Danuta 

Szewczyk opisała losy osadników powiatu w latach 1945 - 1950. W wydarzeniu brał udział Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Miasta. 

W nocy z 31 grudnia 2022 na 1 stycznia 2023 na Rynku Staromiejskim zorganizowany został sylwester 

miejski. Prezydent Piotr Jedliński przekazał mieszkańcom Koszalina życzenia noworoczne, a po północy 

zaprezentowano pokaz laserowy. Imprezę uświetniła polska wokalistka Kasia Wilk wraz zaproszonym 

przez siebie gościem, którym był Mezo. 

 

Inne 
 

 



1 stycznia 2023 r., zgodnie z decyzją Rady Ministrów, granice administracyjne Koszalina powiększyły się 

o Kretomino i część Starych Bielic. Tym samym miasto ma około 2 tysięcy nowych mieszkańców więcej, 

a jego obszar powiększył się od około 750 ha.   

 

Koszalin po raz kolejny został uznany przez Tygodnik Samorządowy „Wspólnota” za miasto oferujące 

najlepszą opiekę żłobkową wśród miast na prawach powiatu. Przypomnijmy, że ostatni ranking w tej 

kategorii, który opublikowano w 2016 r., także pokazał, że Koszalin jest najlepszym miejscem do 

zapewnienia opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta. To niewątpliwy sukces koszalińskiego 

samorządu, pokazujący, że jesteśmy wiodącą gminą wśród dbających o rozwój dzieci. Jest to proces 

ciągły, o czym świadczy fakt, że zajmujące w 2016 r. drugą i trzecią pozycję Świnoujscie i Tarnow są teraz 

obecnie odpowiednio na ósmym i 22. miejscu. 

 

2 grudnia w Galerii Amfiteatr odbyła się  konferencja w ramach projektu INT77 „Park rekreacyjno 

kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” pt. „Znaczenie wód opadowych w mieście na przykładzie 

Parku Kulturowego w Neubrandenburgu i Koszalinie, a zmiany klimatyczne”. Organizowana jest we 

współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Pierwsza 

konferencja pt. „Dostosowanie przestrzeni miejskich do zmian klimatycznych” odbyła się 5 

października  w Neubrandenburgu – uczestniczyło niej dwóch prelegentów w Koszalina i czterech ze 

strony niemieckiej.  Było to ostatnie działanie zamykające realizację projektu INT77, w ramach którego 

została przeprowadzona modernizacja amfiteatru.  Wspólnie we współpracy z Neubrandenburgiem 

zrealizowaliśmy 14 działań kulturalno–społecznych od 2019  do 2022 roku.   

 

Zakończył się etap konsultacji i tworzenia koncepcji architektonicznej nowego stadionu miejskiego przy 

ul. Fałata. Na wniosek środowiska sportowego będzie miał cztery trybuny, przy ustalonej wcześniej 

pojemności ok. 6-7 tysięcy miejsc siedzących. Pierwszym etapem budowy nowego kompleksu 

piłkarskiego będzie budowa pełnowymiarowego Euroboiska ze sztuczną nawierzchnią. Na ten cel mamy 

szansę pozyskać dofinansowanie ze środków rządowych. Decyzja w tej sprawie zapadanie w najbliższych 

kilkunastu tygodniach. Budowa samego stadionu poprzedzi wykonanie dokumentacji technicznej wraz 

z ostatecznym projektem architektonicznym.  

 

5 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się wielka sportowa zabawa, w której udział wzięło 

1.400 dzieci. Gościem specjalnym wydarzenia był Święty Mikołaj.  Impreza powróciła po trzech latach 

przerwy, która spowodowana była sytuacją epidemiczną w kraju. Dla uczestników zabawy przygotowane 

zostały konkurencje sportowe. Nad ich prawidłowych przebiegiem czuwać będą piłkarki ręczne Młynów 

Stoisław Koszalin, które poprowadzą także sportową rozgrzewkę dla najmłodszych. W spotkaniu wziął 

udział prezydent Piotr Jedliński.  

 

27 grudnia przy pomniku Martyrologii Narodu Polskiego na cmentarzu komunalnym w Koszalinie odbyły 

się uroczystości związane ze 104. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu 

uczestniczył Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta miasta. 

 

13 grudnia w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, na II p. otwarta została wystawa, na której prezentowane 

były banknoty opozycji antykomunistycznej w Polsce, emitowane w latach 1975-1989. Wystawa 

zorganizowana została przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Koszalinie i była dostępna 

dla zwiedzających do 15 grudnia 2022 r. Wieczorem prezydent Piotr jedliński złożył kwiaty przed 

pomnikiem św. Jana Pawła II. 

 

2 grudnia odbyło się seminarium on-line pn.: „Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 

2021-2027”. Celem głównym szkolenia było zapoznanie z możliwościami otrzymania dofinansowania z 

funduszy unijnych. 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 19 osób, w tym 

właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele samorządowi. Spotkanie poprowadził 

Kamil Bieńkowski - trener-praktyk. Podczas seminarium omówione zostały : 

1. Cele polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027 

2. Akty prawne i wytyczne dla polityki spójności 2021-2027 

3. Podstawowe zasady okresu programowania 2021-2027 

4. Podział programów w perspektywie 2021-2027 

 

8 grudnia odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Firma na Start" podczas której poznaliśmy finalistów 

ósmej edycji konkursu. Zwycięzcą w kategorii I została Nikola Kacprzak za pomysł „NK 

Vision".  Przedmiotem działalności firmy NK Vision będzie wykorzystywanie Bezzałogowych Statków 

Powietrznych do pomiarów termowizyjnych urządzeń, sieci, instalacji, budynków, inspekcje placów 

budowy. Czynności wykonywane przy pomocy drona przyśpieszają proces inspekcji danych obiektów jak 

np. inspekcji paneli fotowoltaicznych, które są instalowane na dachach domów a także przyczyniają się 

do zmniejszenia ryzyka wypadków prac na wysokości. W kategorii II zwyciężył Tomasz Lisowski – uczeń 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie za pomysł „SciKit".  Działalność 

polegająca na tworzeniu zestawów edukacyjnych - boksów umożliwiających przyswajanie wiedzy i 

rozwój pasji z dziedziny np. fizyki. W produkowanym przez firmę pudełku znajdują się wszystkie 

materiały i narzędzia niezbędne do wykonania badania wraz z instrukcją wykonania projektu. Konkurs 

realizowany był w trzech etapach od 12 września do 8 grudnia 2022 r. 

 

W dniach 19 i 21 grudnia odbyły się Spotkania Wigilijne z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy 

„Złoty Wiek” oraz Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior +”. Udział w spotkaniach wzięli Prezydent 

Koszalina Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

Prezydent Piotr Jedliński zaprosił dzieci i młodzież z niepełnosprawnością z Koszalina do wzięcia udziału 

w konkursie plastycznym. Organizowany konkurs wyłonił dwa projekty kartek bożonarodzeniowych. 

Projekty zostały wykorzystane do wykonania kartek pocztowych, które wysyłał z życzeniami Prezydent 

Koszalina. Projekty zostały wykonane różnymi technikami, a poziom nadesłanych prac był naprawdę 

wysoki. Spośród nadesłanych prac zostały wybrane projekty: 

  Amelii Czechowskiej - Fedowskiej z SOSW w Koszalinie, 

  Wiktorii Groblicy ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Koszalinie. 

 
 

 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 

13 stycznia 2023 r.                                 

             

 

 

 

 

Piotr Jedliński 

        


