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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(4 czerwca – 9 września 2022 roku) 

 

 

Finanse 
 

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

638/2097/22 z 30 czerwca 2022 roku, Nr 647/2175/22 z 14 lipca 2022 roku, Nr 648/2178/22 z 15 lipca 

2022 roku, Nr 655/2195/22 z 29 lipca 2022 roku, Nr 658/2200/22  z 4 sierpnia 2022 roku, Nr 

661/2205/22 z 10 sierpnia 2022 roku, Nr 670/2247/22 z  23 sierpnia 2022 roku, Nr 674/2254/22 z 31 

sierpnia 2022 roku, Nr 679/2273/22 z 7 września 2022 roku, Nr 680/2277/22 z 8 września 2022 roku 

a Rada Miejska zmieniła budżet Uchwałą Nr XLVIII/772/2022 z 18 sierpnia 2022 roku.  

 

W zarządzeniach łącznie zwiększono plan dochodów i wydatków o 9.354.984,63 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 częściową refundację zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na podst. postanowienia 

Burmistrza Połczyna Zdroju, dotyczącego nieruchomości położonej w Zajączkowie         +7.262,00 zł, 

 

Dział 750 Administracja publiczna  

na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  

(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)                 +546.290,68 zł,            

na refundację wynagrodzeń dla osób nadających numery PESEL  

obywatelom Ukrainy oraz koszt wykonywania zdjęć                  +33.215,57 zł, 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy  KMPSP                            +736.178,00 zł, 

na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom                +498.522,00 zł, 

na uzupełnienie środków zaplanowanych na podwyżki uposażeń                                  +121.200,00 zł, 

na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym zapewniającym  

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy                                     +1.828.587,00 zł, 

na prowadzenie, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie punktów zbiorowego  

zakwaterowania i wyżywienie uchodźców z Ukrainy                                                       +250.000,00 zł, 

na ochronę fizyczną uchodźców                     +31.880,07 zł, 

na realizację recept dla uchodźców                       +5.381,94 zł, 

 

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 

na nieodpłatną pomoc prawną             -8.158,20 zł, 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem              

i wychowaniem dzieci z Ukrainy               +1.798.958,00 zł, 

 



Dział 801 Oświata i wychowanie  

na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica”                  +14.000,00 zł, 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                    +525.524,87 zł, 

na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”              +320.000,00 zł, 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków  

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koszalinie             -800,00 zł, 

                         

Dział 852 Pomoc społeczna  

na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tego zadania             +1.367.131,14 zł, 

na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego                                                              +192.925,00 zł, 

na wypłatę świadczeń społecznych dla uchodźców z Ukrainy               +495.000,00 zł, 

na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia  

dla rodzin „Za życiem”                                                                                                      +87.142,00 zł, 

na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”    +75.612,00 zł, 

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi                                      -23.810,00 zł, 

na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania                           +43.387,00 zł, 

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie         +1.800,00 zł, 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

na pomoc finansową dla trzech rodzin repatriantów                            +150.572,25 zł, 

na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy                                   +1.768,05 zł, 

na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy        +1.500,00 zł, 

na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka     +18.480,00 zł, 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów         +46.852,00 zł, 

na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy     +76.880,00 zł, 

                    

Dział 855 Rodzina 

na realizację rządowego programu „Za życiem”                  +24.742,26 zł, 

na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania    +150.000,00 zł, 

na realizację świadczenia wychowawczego                                                                      -109.039,00 zł, 

na Karty Dużej Rodziny           +3.000,00 zł, 

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione                       +13.000,00 zł, 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

na zakup wyposażenia siłowni w ZS nr 9 w Koszalinie                                                      +30.000,00 zł, 

 

 

W uchwale dokonane zostały zmiany w planie budżetowym na 2022 rok polegające na:  

- zwiększeniu planu dochodów o 146.610,00 zł z konieczności dostosowania planu do 

wykonania poszczególnych pozycji dochodów, 

- zwiększeniu planu wydatków łącznie o 146.610,00 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 722.193.779,28 zł, plan wydatków 819.994.779,28 zł, a deficyt  97.801.000,00 zł. 



Inwestycje 
 

Zakończono realizację zadań inwestycyjnych: 

1) budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej, 

o długości 1,85 km. Zadanie realizowane z dofinansowaniem RPO WZ na lata 2014-2020, w ramach 

projektu, pn.: "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w 

centrum miasta - etap II", 

2) przebudowę ulicy Jedności i B. Głowackiego o łącznej długości 582 mb, ze skrzyżowaniem typu rondo, 

chodnikiem obustronnym, oświetleniem ulicznym, uzbrojeniem w sieci wod. kan. oraz przebudową ciągu 

pieszo jezdnego wraz z miejscami postojowymi przy obiekcie sportowo - rekreacyjnym (basen, ul. B. 

Głowackiego). W trakcie procedur odbiorowych i rozliczenia końcowego zadania. 

3) budowę drogi montażowo - eksploatacyjnej o długości 549 mb wraz z uzbrojeniem w rejonie ulicy 

Szczecińskiej – Lechickiej – Wołyńskiej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w zakresie sieci wod. 

kan. (zakres MWiK) w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.  

 

6 września PKP S. A. ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania „Rozbiórka i budowa nowego 

dworca kolejowego Koszalin” według nowoczesnego projektu gdańskiego biura TBiArchitekci, z 

wyznaczonym terminem na składanie ofert do dnia 7 października 2022 r. 

Ogłoszenie przetargu na realizację tej kluczowej inwestycji jest owocem podpisanego 27 kwietnia 2022 

r. przez Miasto porozumienia z PKP S. A. o współpracy i zwieńczeniem wieloletnich zabiegów samorządu 

Koszalina o nowy obiekt dworca, który stanowiłby wizytówkę nowoczesnego i funkcjonalnego ośrodka 

miejskiego, przyjaznego dla mieszkańców i turystów. Na wniosek Miasta, podczas prac koordynacyjnych 

w 2021 r., PKP S. A. przyjęły wariant projektowy połączenia budynku dworca z istniejącym miejskim 

przejściem podziemnym tunelem jako rozwiązaniem bardziej docelowym i trwałym, które zapewni 

zintegrowany i funkcjonalny układ komunikacyjny dla całego multimodalnego węzła transportowego w 

obszarze al. Armii Krajowej. 

 

8 lipca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin” w ramach Działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury 

na rzecz rozwoju gospodarczego. Podpisanie umowy było efektem skutecznego protestu złożonego 

przez Gminę Miasto Koszalin od negatywnej oceny projektu, wynikającej z wyczerpania puli środków 

konkursowych. Po ponownej ocenie dokonanej przez Instytucję Zarządzającą została zwiększona ilość 

punktów przyznanych projektowi, w rezultacie czego przesunął się on na pierwsze miejsce na liście 

projektów uprawnionych do otrzymania dofinansowania.  

 Opis projektu złożonego przez Gminę Miasto Koszalin 

Okres realizacji projektu: 16 września 2021 r. – 15 sierpnia 2022 r. 

Całkowita wartość projektu brutto: 2 294 376,65 zł 

Wydatki kwalifikowane: 960 576,52 zł 

Wartość dofinansowania: 816 490,03 zł 

% dofinansowania w projekcie: 84,9999987534 % 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR. 

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów Podstrefy „Koszalin" SSSE o powierzchni 4,079 ha celem 

zapewnienia niezbędnej infrastruktury pod przyszłe inwestycje przedsiębiorców sektora MŚP.  

W ramach projektu powstanie infrastruktura komunikacyjna w postaci drogi montażowo-eksploatacyjnej 

z oświetleniem oraz niezbędna infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu, tj. sieć kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz sieć wodociągowa. 

Projekt obejmuje:  

• powstanie infrastruktury komunikacyjnej z oświetleniem i niezbędnymi urządzeniami ich wyposażenia 

technicznego dla potrzeb skomunikowania i prawidłowego funkcjonowania obszaru przemysłowego;  

• budowę sieci wodociągowych dla zabezpieczenia dostaw wody bytowo-gospodarczej;  

• budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  



Pełne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych (tj. przeniesienie prawa do dysponowania danym 

terenem na rzecz przedsiębiorców inwestujących w strefie poprzez np.: sprzedaż, dzierżawę, najem 

działek) nastąpi nie później niż do 31.12.2022 r. 

- powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych -  4,07 ha. 

- liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 2; 

- wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach - 2 645 639,40. zł 

 

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie po raz kolejny zawarł czteroletnią umowę z Energa-Oświetlenie 

sp. z o.o. na „Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta 

Koszalina”. W ubiegłych latach w ramach zawartej umowy wymieniono 1.096 punktów świetlnych 

sodowych na oświetlenie LED, wymieniono 538 słupów oświetleniowych oraz odnowiono przez 

malowanie 200 słupów oświetleniowych na terenie Koszalina. Natomiast w ramach kolejnej czteroletniej 

umowy na terenie Koszalina zostanie:  

- zmodernizowane oświetlenie 3.050 punktów świetlnych poprzez wymianę oświetlenia sodowego na 

oświetlenie LED,  

- wymienionych 400 słupów oświetleniowych,  

- dobudowane doświetlenia na pięciu przejściach dla pieszych:  

1. przejście dla pieszych na ul. Podgrodzie (łączące parking Sportowej Doliny z parkingiem przy ul. 

Grunwaldzkiej),  

2. przejście dla pieszych na ul. Staszica – na wysokości SP 18,  

3. przejście dla pieszych na ul. 4 Marca – na wysokości 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,  

4. przejście dla pieszych na ul. Orląt Lwowskich – pomiędzy łącznikami Deptaku Kopernika,  

5. przejście dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej – dwa przejścia od szkoły „Samochodówki” wraz z 

przejściem dla pieszych na ul. Modrzejewskiej.  

Liczba punktów świetlnych na majątku Energa-Oświetlenie - 5.772.  

Liczba wymienionych punktów świetlnych sodowych na LED na majątku Energa-Oświetlenie wyniesie 

4.146.  

Pozostałe słupy zostaną zlikwidowane poprzez inwestycje miejskie, w ramach których Gmina Koszalin 

wybuduje swoje oświetlenie. Dzięki temu oświetlenie LED obejmie 100% punktów oświetleniowych na 

majątku Energa-Oświetlenie i będzie miało wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulic.  

Czteroletnia umowa opiewa na kwotę 18,7 mln zł. 

 

30 sierpnia Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o o w Koszalinie podpisały umowę na budowę w 

Mostowie kolejnej farmy fotowoltaicznej. Jej realizacja spowoduje, że po jej powstaniu MWiK będzie 

zmniejszać emisję szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza,, 

poprawiać bezpieczeństwo energetyczne koszalińskich obiektów, zmniejszać koszt eksploatacji związany 

z zaopatrzeniem koszalińskich obiektów w energię elektryczną, a także zwiększać efektywność 

energetyczną w procesach technologicznych. Koszt realizacji inwestycji: 2 073 780,00 zł. Zakończenie 

robót przewiduje się na czerwiec 2023 r. 

 

1 września otwarto gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Na Skwierzynkę 

2. Operatorem punktu będzie firma PGK Sp. z o. o., która wygrała przetarg na jego prowadzenie. 

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Koszalina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone w 

swoich gospodarstwach domowych: 

 odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, 

 resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie na gospodarstwo 

domowe, 

 rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 

 zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057133732771&__cft__%5b0%5d=AZUYPKesLgTL2N6dw5XT-D0gKmUj54h-EqNxIcCZY74wY816KHa2zmzXc0G4kF2rZcQqeXtu34slphw4-Rp4JAYpauiupBdxU-3IbAr2BwmLCyo4tIUV_dsu-sr5k4Fwrws9jhADJTEVsOjwl-Khw75H8rImdLV1BHNGCoPSpXtRug&__tn__=-%5dK-R


 środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 

 przeterminowane leki i opakowania po nich, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 baterie i akumulatory,  

 odpady wielkogabarytowe, w tym meble, 

 zużyte kartridże i tonery, 

 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym świetlówki, termometry, przełączniki, 

 zużyte opony z samochodów osobowych.  

Przyjęcie tych odpadów odbywa się za okazaniem pracownikowi PSZOK-u: 

 w przypadku zabudowy jednorodzinnej – potwierdzenia wniesienia opłaty na rzecz Miasta Koszalin za 

gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc kalendarzowy, 

 w przypadku zabudowy wielorodzinnej  - ważnego zaświadczenia wydanego przez zarządcę 

nieruchomości o zamieszkaniu na danej nieruchomości lub innego dokumentu potwierdzającego 

zamieszkanie na danej nieruchomości. Zaświadczenie to jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wystawienia 

przez zarządcę.  

Od 5 września 2022 r. odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 100 kg będzie można odpłatnie 

dostarczyć do punktu przy ul. Władysława IV 149. 

Budowa punktu została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, dofinansowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach działania 2.2 oś 

priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Całkowita wartość projektu była szacowana na 1 173 999,74 złotych, wartość dofinansowania: 85%, czyli 

825 389,33 złotych. W trakcie budowy PSZOK-u Gmina musiała ponieść dodatkowe koszty, które 

stanowią wkład własny zadania: 

- dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłącza monitoringu wizyjnego, 

- przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji, 

- usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, 

- wykonanie wycinki krzewów, 

W rezultacie całkowita wartość budowy PSZOK-u wyniosła 1 503 097,29 złotych.  

Godziny otwarcia nowego punktu: 

 poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00, 

 sobota w godz. 8.00 - 13.00, 

 w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 12.00. 

 

21 lipca Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy Instalacji termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szacunkowa wartość inwestycyjna projektu wynosi 201 milionów zł. Wybudowanie instalacji zapewni 

m.in. stabilizację cen utylizacji odpadów; produkcję ciepła nieobjętego emisją CO2, które zasili miejską 

sieć ciepłowniczą; przewidywalność cen ciepła dla MEC; produkcję energii elektrycznej (krok w kierunku 

klastra energetycznego); ograniczenia negatywnych konsekwencji transportowania odpadów na duże 

odległości. Moc kotła wynosić będzie ok. 14MW, moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej wyniesie ok. 

2,9MW, a moc cieplna źródła wyniesie 3,6MW. Planowana ilość energii cieplnej, która zasili miejski 

system ciepłowniczy wyniesie 104 500 GJ, a ilość energii elektrycznej wyprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej wyniesie 23 000 MWh. 

 

14 lipca Miasto otrzymało dofinansowanie na stworzenie nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku na 

terenie starego stadionu na Górze Chełmskiej. To 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład 

Miasta to 122 tys. zł. W ramach inwestycji wybudowany zostanie integracyjny plac zabaw dla dzieci wraz 

z oświetleniem i monitoringiem, powstaną miejsca do piknikowania wraz z niezbędną do tego małą 

architekturą: ławki, ławostoły, kosze, stojaki dla rowerów, zostanie uporządkowany teren, wykonane 



liczne nasadzenia i trawniki do wypoczynku, zostanie naprawiona istniejąca nawierzchnia i usunięte będą 

betonowe pozostałości po starej infrastrukturze. Miejsce będzie całkowicie przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

  

Prezydent Koszalina w 2020 roku ogłosił nabór zgłoszeń o udzielenie dofinansowania na wymianę 

kotłów i pieców węglowych. Nabór zgłoszeń trwał do 31 marca 2021 r. W wyniku weryfikacji złożonej 

dokumentacji podpisano 21 umów na przyznanie grantów w ramach prowadzonego projektu. 

Grantobiorcy podpisując umowę zobowiązali się do rozliczenia przeprowadzonej inwestycji. Ostatecznie 

z tego obowiązku wywiązało się 18 grantobiorców. W wyniku realizacji projektu na terenie Koszalina 

zlikwidowano 22 piece kaflowe i kotły węglowe. Zainstalowano 15 kotłów gazowych oraz trzy 

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wypłacono granty na kwotę 135 000 zł.  
 

 

Gospodarka nieruchomościami 
 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 39 zarządzeń w tym:  

- 1 zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy ul. Generała Józefa 

Hallera w Koszalinie (obręb nr 0046 działka nr 16/12) w celu tymczasowego składowania materiału tj. 

humusu;  

- 1 zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej ulicę Płowce (obręb 

nr 0021 działka nr 217/12) w celu wyrównania i utwardzenia terenu do działki ewidencyjnej nr 218 obr. 

0021;  

- 25 zarządzenia w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie z 

przeznaczeniem na lokalizację: istniejącego docieplenia ścian budynku, punktu gastronomicznego wraz 

z ogródkiem, przyczepy gastronomicznej z lodami wraz z ogródkiem, ogródka gastronomicznego, 

istniejącego garażu, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, istniejących schodów 

zewnętrznych, Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz na uprawę warzyw, 

cele składowe, cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zieleńce ;  

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

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0053 działka nr 907/11 przy ul. 

Kwiatowej; obręb nr 0053 działka nr 25/27 przy ul. Kmieca; obręb nr 0053 działka nr 283/10 od ul. 

Wiatrów; obręb nr 0052 część dz. nr 103/4 i część działki nr 104 przy ul. Łubinów; obręb nr 0042 część 

działki nr 87 przy ul. Lubiatowskiej);  

- 1 zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 629/2071/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 08 czerwca 

2022 r. (obręb nr 0053 działka nr 907/11 przy ul. Kwiatowej);  

- 1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Budynków Mieszkalnych i przekazania w 

zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasto Koszalin (obręb nr 0022 działka nr 177/13 przy ul. Lutyków);  

- 2 zarządzenia w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Budynków Mieszkalnych nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0020 działka nr 49 przy ul. Podgórnej 16; obręb 

nr 0021 działka nr 173/27 przy ul. Mariańskiej);  

- 1 zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin na 

realizację zadań Gminy Miasto Koszalin – miasta na prawach powiatu (obręb nr 0021 działka nr 333/5 

przy ul. Połczyńskiej);  

- 1 zarządzenie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1350/97 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 22 lipca 1997 

r. (obręb nr 0042 działka nr 87 przy ul. Lubiatowskiej);  

- 1 zarządzenie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192/1236/01 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 04 czerwca 

2001 r. (obręb nr 0052 działka nr 103/3 i nr 103/4 przy ul. Łubinów);  

II. Wystawiono 626 faktur VAT.  

III. Zawarto 33 umowy dzierżawy.  

IV. Zawarto 12 umów użyczenia.  

V. Wydano 43 zgód na zajęcie terenu.  



VI. Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

- 6 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 

0021 działki nr 363/3 i nr 363/1 przy ul. Janka Stawisińskiego i ul. Legnickiej; obręb nr 0022 działka nr 

112/2 przy ul. Poprzecznej; obręb nr 0021 działka nr 333/6 przy ul. Połczyńskiej; obręb nr 0022 działka 

nr 180/4 i 180/1 przy ul. Poprzecznej; obręb nr 0021 działka nr 214 przy ul. Szerokiej; obręb nr 0027 

działka nr 247 przy ul. Andrzeja Struga);  

- 3 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 0028 działka nr 

126/2 przy ul. Botanicznej; obręb nr 0028 działka nr 105/6 przy ul. Botanicznej; obręb nr 0051 działka nr 

221/15 przy ul. Goździków). 

 

Prezydent Miasta wydał 8 zarządzeń w sprawie:  

- 1 - 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;  

- 2 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej 

użytkownika wieczystego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość 

przeznaczoną do sprzedaży;  

- 1 - koszów przygotowania nieruchomości do obrotu w drodze bezprzetargowej oraz wpłat na poczet 

tych kosztów;  

- 2 – przedłużenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;  

- 1 - ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na części nieruchomości;  

- 1 – oddania w użyczenie części nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu 

obejmującego część nieruchomości przeznaczoną do oddania w użyczenie;  

Zawarto 3 umowy w formie aktu notarialnego, dotyczące:  

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

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;  

- 1 - oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu na części nieruchomości;  

 

 Prezydent Miasta Koszalina wydał również 8 innych zarządzeń:  

· 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału do 111/1000 części w prawie 

użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 

nr 0017 miasta Koszalina (działka nr 242/53),  

· 2 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0024 miasta Koszalina (działka nr 65/1) oraz w 

obrębie ewidencyjnym nr 0009 (działka nr 207/4),  

· 1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin udziałów w prawie 

własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina działką 

ewidencyjną nr 369/2 przeznaczonej pod drogi publiczne,  

· 4 zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów obejmujących:  

- nieruchomość niezabudowaną, położoną w Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie 

ewidencyjnym nr 0028 działką ewidencyjną nr 616/8,  

- 3 nieruchomości zabudowane, położone w Koszalinie przy ul. Młyńskiej, oznaczone ewidencyjnie w 

obrębie ewidencyjnym nr 0020 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 589, 595, 597.  

Ogłoszono 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności 2 nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie:  

– w obrębie ewidencyjnym nr 0025 działką ewidencyjną nr 13/19, położoną w Koszalinie w rejonie ul. 

Gnieźnieńskiej,  

- w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 64/6, położoną w Koszalinie na terenie 

Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestorskiej.  

 



Zawarto 8 umów notarialnych w sprawie:  

· wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto 

Koszalin prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 działką 

ewidencyjną nr 14/3, wydzielonej pod drogę publiczną,  

· nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób fizycznych w drodze darowizny prawa własności 

nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 działką ewidencyjną nr 283/10, 

przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,  

· 6 warunkowych umów 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, 64/9, 64/11, 64/14, 

64/15, 64/18 

 

 

Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.  

· dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 1 126 950,00 zł  

· ( w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną): 1 011 700,00 zł,  

udzielona bonifikata przy sprzedaży lokali: 462 330,00 zł,  

· ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły: 7 .  

 

I Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:  

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia – 5  

- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 4  

II. Opłaty adiacenckie i planistyczne  

- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 55  

- wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 10  

 

  

Edukacja 
 

22 czerwca w Filharmonii Koszalińskiej prezydent Piotr Jedliński wręczył Nagrody Prezydenta Koszalina 

najlepszym uczniom koszalińskich szkół.  

Przeprowadzono rekrutację do koszalińskich szkół i przedszkoli.  

Zorganizowano wychowanie przedszkolne i nauczanie dla kolejnych dzieci uchodźców z Ukrainy.  

24 czerwca prezydent Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski wzięli udział w uroczystym 

miejskim zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 9.  

Prezydent Piotr Jedliński wziął udział w narady dyrektorów szkół przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego. Podczas spotkania wręczono akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 

powierzenia nowo powołanym dyrektorom szkół i przedszkoli, a także pożegnano dyrektorów 

odchodzących na emeryturę.  

1 września prezydent Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski wzięli udział w uroczystym 

miejskim rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023, które odbyło się w VI Liceum Ogólnokształcącym.  



 

 

Kultura   

 
Między 6 a 11 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. 

Nagroda główna – Wielki Jantar - w kategorii pełnego metrażu przypadła Aleksandrze Terpińskiej, 

reżyserce filmu „Inni ludzie”. W tym roku na czele jury pełnometrażowych debiutów fabularnych stał 

Marcin Koszałka, operator i reżyser filmowy, taternik, alpinista, maratończyk. W jury zasiedli także: Robert 

Bolesto, pisarz, dramaturg i scenarzysta, aktorka Maria Dębska, prezeska Krajowej Izby Producentów 

Audiowizualnych, producentka Alicja Grawon-Jaksik oraz Katarzyna Lewińska, laureatka Europejskiej 

Nagrody Filmowej za kostiumy do „Pokotu” Agnieszki Holland. W konkursie fabularnych debiutów 

pełnometrażowych prezentowanych było 13 filmów. W konkursie filmów krótkometrażowych jury 

Wielkim Jantarem uhonorowało Marka Kozakiewicza za film „Silent Love”. Jantara za krótkometrażowy 

film dokumentalny otrzymał Daniel Le Hai za film „Czas na bunt”, a za krótkometrażowy film fabularny 

nagrodę otrzymał Adam Porębowicz za film „Szczerość”. Jantara 2022 w kategorii pełnometrażowy 

debiut dokumentalny otrzymał Karol Pałka za zdjęcia do filmu „Bukolika”. W inauguracji, jak i 

zakończeniu festiwalu, uczestniczył prezydent Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław 

Krzyżanowski. 

10 czerwca Filharmonia Koszalińska zakończyła 66. sezon artystyczny koncertem symfonicznym z 

udziałem wiolonczelisty Macieja Kułakowskiego. Artysta jest laureatem Konkursu Królowej Elżbiety w 

Brukseli oraz nagrody specjalnej na X Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda 

Lutosławskiego w Warszawie. Jako solista występował w wielu krajach Europy i świata, m.in. z Orkiestrą 

Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sinfoniettą Cracovią, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, London 

Mozart Players, St. Petersburg Symphony Orchestra, Calgary Symphony Orchestra. Podczas koncertu 

melomani mogli usłyszeć Uwerturę do opery „Zamek na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego ,,Koncert 

wiolonczelowy h-moll op. 104 Antona Dvoraka, „Małą suitę” Witolda Lutosławskiego oraz poemat 

symfoniczny „Na brzegach Wisły” Borysa Latoszyńskiego. W koncercie wziął udział prezydent Piotr 

Jedliński. 

15 czerwca na I piętrze Galerii Ratusz miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Henryka Bibiłły „Lato w 

malarstwie". Podczas wernisażu sylwetkę artysty przybliżyła Pani Ludmiła Raźniak. Swoim występem 

spotkanie uświetniła Amelia Zoruk-Głowacka, uczennica klasy gitary klasycznej Zespołu Państwowych 

Szkół Muzycznych w Koszalinie. Henryk Bibiłło uprawia malarstwo sztalugowe. Jest członkiem Zespołu 

Pracy Twórczej Plastyki, do którego należy od 2005. Swój bogaty dorobek twórczy prezentował na około 

80 wystawach indywidualnych i zbiorowych – również w Galerii Ratusz. Wiele razy brał udział w plenerach 

malarskich organizowanych przez ZPTP. Wystawę otworzył Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak. 

24 czerwca w Galerii Ratusz na II p. odbył się finisaż wystawy Grety Grabowskiej „Koszalin i pomorze”. 

Gospodarzem tego wydarzenia był Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. Artystka 

zaprezentowała prace zainspirowane zakątkami naszego miasta 

25 czerwca w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym miała miejsce premiera spektaklu „Jędrek, czyli 

urządzimy Wam dożynki”. Przedstawienie wyreżyserowała Aneta Groszyńska, znana koszalińskiej 

publiczności jako jurorka festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr" w 2019 r. To kolejne 

przedstawienie tworzone wspólnie z Marcinem Kąckim, autorem spektaklu. Przedstawienie inspirowane 

jest historią „Samoobrony” i Andrzejem Lepperem, który w Zielnowie, niedaleko Darłowa, miał swoje 

gospodarstwo. W czasie premiery obecny był Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 



26 czerwca na deptaku przy koszalińskim amfiteatrze zorganizowano kolejną edycję „Ulicy smaków”. 

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Polsko-niemieckie grillowanie okraszone barszczem 

ukraińskim". Potrawy serwowali prezydent Piotr Jedliński i wiceburmistrz Neubrandenburga Peter 

Modemann. Nie brakowało stanowisk z regionalnymi smakołykami i rękodziełem lokalnych artystów. 

Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się m.in. recital Viki Fedotovej, wystawa prac dzieci „Pokażę Wam 

moją Ukrainę", występ młodzieżowego zespołu z Niemiec i animacje dla dzieci. 

 

27 czerwca w Galerii Ratusz II p., odbył się uroczysty wernisaż  „Twórcze osobliwości Międzynarodowego 

Pleneru Malarskiego w Osiekach Czas i miejsce dla sztuki- Alexander Bobryshev- akwarele”. Wystawę 

otworzył Wojciech Kasprzyk, zastępca prezydenta miasta. Odwiedzający mogli zobaczyć prace wykonane 

akwarelami. Artysta studiował sztukę w Charkowie w Ukrainie, gdzie do tej pory mieszka i pracuje. 

Równocześnie studiował technikę akwareli. Od 1989 r. jest członkiem Narodowego Związku Artystów 

Ukraińskich. Wybrał akwarelę jako swoją ulubioną technikę. Jest aktywnym uczestnikiem wielu 

międzynarodowych wystaw.  

 

 

1 lipca na Rynku Staromiejskim została otwarta wystawa plenerowa „Fotograf mówi zdjęciami” 

przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. W wystawie zostały wykorzystane fotografie 

autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografika, współpracującego z lokalnymi 

mediami, instytucjami kultury czy szkołami. Wystawa pokazuje miasto od połowy lat 70. ubiegłego wieku 

do roku 2003. Ekspozycja przedstawia budynki, ulice i ludzi. Można przekonać się, jak koszalinianie się 

ubierali, gdzie się spotykali, ale też jak wiele zieleni ubyło z miasta, jak początek lat 90. oszpecił miasto i 

jak Koszalin, wkraczając w trzecie tysiąclecie, rozbudowywał się, korzystając m.in. z unijnych pieniędzy. 

Podczas otwarcia wystawy obecny był Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

7 lipca w Galerii Ratusz na I p. odbyło się otwarcie wystawy zbiorowej członków Koszalińskiego Oddziału 

Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Nasz świat”. Na wystawie zostały 

zaprezentowane obrazy  ok. 33 artystów, członków Koszalińskiego Oddziału ZPARP. Tematyka prac  była 

zróżnicowana: od pejzaży, kwiatów czy martwych natur, po abstrakcje i marynistykę. Technika 

prac: malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe, grafika, tkanina artystyczna, witraż,  fotografia. Ekspozycję 

można było oglądać przez całe wakacje. Wystawę otworzył Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta. 

 

7 lipca w Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej otwarty został zrewitalizowany w ramach Budżetu 

Obywatelskiego ogród pn. „Nasz wspólny park”. Ogród otworzył Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta wraz z Dariuszem Pawlikowskim, dyrektorem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 

Deszczowa pogoda nie pozwoliła na przeprowadzenie otwarcia na zewnątrz. Mimo to wielu 

mieszkańców osiedla z chęcią przechadzało się po ogrodzie, który głównie dzięki ich głosom przeszedł 

metamorfozę. Wykonane zostały nowe alejki, zadbano o zieleń, powstała również łąka kwietna, mural i 

mini plaża. Otwarcie uświetniło spotkanie autorskie z Marcinem z Lasu, czyli Marcinem Kostrzyńskim - 

leśnikiem, filmowcem, obserwatorem dzikiego życia i obrońcą praw zwierząt.  

 

10 lipca w Muzeum w Koszalinie została otwarta Wystawa „Horyzonty pejzażu. Nowe widzenie natury w 

malarstwie II połowy XX wieku". Autorem koncepcji i kuratorem wystawy został Łukasz Rozmarynowski. 

Wszystkie prace prezentowane na wystawie pochodzą z bogatych zbiorów Działu Sztuki Współczesnej 

Muzeum w Koszalinie, głównie z Kolekcji Osieckiej, będącej pokłosiem słynnych plenerów 

awangardowych, które odbywały się w podkoszalińskich Osiekach w latach 1963-1981. Zaproponowana 

na wystawie opowieść składa się z siedmiu rozdziałów, poprzedzonych krótkim prologiem. Każdy taki 

rozdział poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z obrazowaniem natury oraz sposobom 



ich artystycznego opracowania. Podczas otwarcia obecny był Przemysław Krzyżanowski, zastępca 

prezydenta miasta. 

30 lipca odbył się XXVII Festiwal Kabaretu Koszalin 2022 zatytułowany „Wakacje all incluSyf”. Gospodarze 

wieczoru, Koń Polski i ich goście, zaprosili do wyjątkowego pensjonatu „Rajska Plaża”. W koszalińskim 

amfiteatrze wystąpili: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów, 

Kabaret Jurki, Kabaret Chyba, Kabaret z Konopi, Kabaret Rak oraz Wojciech Kamiński. O oprawę 

muzyczną zadbała Orkiestra Biała Kiełbasa Tomasza Krezymona. Zanim jednak rozpoczął się wieczorny 

kabareton, rano w alejce obok amfiteatru odsłonięte zostały kolejne dłonie artystów w Kabaretowej Alei 

Gwiazd. Do tego grona dołączyło pięć kolejnych osób: Roman Żurek, Radosław Bielecki i Michał 

Gawliński (czyli cały skład kabaretu Neo-Nówka), a także Jerzy Kryszak (nieobecny podczas odsłonięcia 

tablic) oraz Waldemar Sierański (Koń Polski). W obu wydarzeniach uczestniczył prezydent Piotr Jedliński. 

14 sierpnia w koszalińskim amfiteatrze odbyły się Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Była 

to jubileuszowa 10. edycja wydarzenia, w której uczestniczyło 35 zespołów śpiewaczych. Jego 

organizatorami są Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w 

Koszalinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki piosenkom mieszkańcy 

Koszalina mogli poznać historię Polski poprzez aktywny udział w uroczystym świętowaniu jednego z 

najważniejszych rocznic w dziejach Rzeczpospolitej. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Piotr Jedliński. 

20 sierpnia na Rynku Staromiejskim odbyło się XVII Spotkanie Kultur, czyli wielobarwny koncert 

muzyczny przybliżający kulturę ukraińską, niemiecką, romską, kaszubską. Połączony on jest z degustacją 

kuchni mniejszości narodowych i etnicznych, bezpłatną strefą zabaw dla dzieci, prezentacją lokalnego 

rękodzieła. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie koszalińskiej społeczności kultury i tradycji 

mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących region Pomorza Środkowego oraz kształtowanie 

społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności narodowe i kulturowe, a nade wszystko, 

okazanie solidarności, życzliwości i wsparcia uchodźcom uciekającym z objętej wojną Ukrainy, którzy 

odnaleźli schronienie w Koszalinie oraz na terenie Pomorza Środkowego. Podczas koncertu wystąpili: 

ukraiński zespół „The Ukrainian Folk”, Kaszubski Zespół Ludowy „Kościerzyna”, romski zespół „Romanca”, 

zespół folklorystyczny „Dreilinder” z Raciborza, chóry „Majsternia Pisni”, „Intonaciji” oraz „Pervocvit”. W 

wydarzeniu wziął udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

27 sierpnia w koszalińskim amfiteatrze odbył się koncert charytatywny z okazji Dnia Niepodległości 

Ukrainy. Koncert „Sercem z Ukrainą” to wydarzenie, którego głównym celem było podziękowanie 

Polkom i Polakom za okazywane wsparcie i wszelką pomoc niesioną Ukrainie w tak ciężkich dla niej 

czasach. Na scenie wystąpili artyści i zespoły, prezentując dziedzictwo kulturowe narodu ukraińskiego. 

Organizatorami wydarzenia byli Majsternia Koszalin i Związek Ukraińców w Polsce. Koncert otworzył 

Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

1 września w Teatrze Propozycji Dialog odbyła się inauguracja 63. sezonu artystycznego. 

Zaprezentowano spektakl poetycko-muzyczny „W hołdzie polskim romantykom" Olgierda Łukaszewicza 

i Witka Łukaszewskiego. Po spektaklu odbyły się ciekawe rozmowy o Polsce i Projekcie Konstytucji dla 

Europy oraz tworzeniu Samorządowych Klubów Unii Europejskiej. W wydarzeniu wziął udział Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

3 września na tarasie „Pod Bookiem” Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbyła się kolejna 

edycja Narodowego Czytania. Podczas jedenastej odsłony tego wydarzenia wspólnie czytano „Ballady i 

romanse” Adama Mickiewicza. Czytanie tradycyjnie zainaugurował prezydent Piotr Jedliński. Tegoroczne 

Narodowe Czytanie stało się okazją do ponownego przedstawienia spektaklu plenerowego 

„Romantycznie w sercu miasta”, którego premiera odbyła się w czerwcu w Parku Książąt Pomorskich. 

Spektakl był połączeniem etiud inspirowanych „Balladami i romansami" Adama Mickiewicza: „Świteź" w 



reż. Ewy Czapik-Kowalewskiej, w wykonaniu Teatru „Zwierciadło" z CK105 w Koszalinie oraz „Rybka" w 

reż. Elżbiety Malczewskiej-Giemzy, w wykonaniu Teatru „Reunited" z Pałacu Młodzieży w Koszalinie. 

3 września przed koszalińskim ratuszem odbył się festyn zorganizowany przez Radę Osiedla Śródmieście 

pn. „Żegnaj lato – witaj jesień”.  Na dzieci i ich rodziców czekało mnóstwo atrakcji. Były zamki dmuchane, 

stoisko z tatuażami i balonikami, z watą cukrową i popcornem. Klauni Kulki zorganizowali dla dzieci 

piękny festiwal baniek. Nie zabrakło także wielu występów artystycznych - tanecznych i muzycznych - 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowano także rozgrywki szachowe. W imprezie wziął udział 

Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

6 września w Galerii Ratusz na I p. odbył się wernisaż malarstwa Wiesławy Kurowskiej i Bernadety Pewniak 

pn. „Łączy nas pasja…”. Jest to wystawa o różnorodnej tematyce, na której pokazane zostały pejzaże, 

portrety, marynistyka. Wiesława Kurowska jest prezeską  Związku  Plastyków Artystów Rzeczpospolitej 

Polskiej,  Oddział Koszaliński. Swoje umiejętności plastyczne zdobywała, rozwijała oraz doskonaliła 

początkowo w Ognisku Kultury Plastycznej w Koszalinie. Przez kilka lat uczęszczała na zajęcia 

warsztatowe z plastyki do Klubu Nauczyciela w Koszalinie. Uczestniczyła w wielu wystawach 

indywidualnych i zbiorowych oraz plenerach malarskich. Natomiast Bernadeta Pewniak mieszka w 

Koszalinie, tutaj też ma pracownię malarską. Jest członkinią Zespołu Pracy Twórczej w Koszalinie oraz 

ZAP oddział Poznań. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach.  Jest laureatką licznych konkursów 

plastycznych. Wystawę otworzył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

6 września rozpoczął się Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja” pod hasłem „Jedna chwila…”. 

Inauguracji imprezy towarzyszył wernisaż dwóch wystaw fotografii – Fotokonfrontacje oraz ekspozycja 

prac Stanisława Składanowskiego z Gdańska, który w sierpniu 1980 r. brał udział w strajkach, które 

dokumentował fotograficznie. Na festiwalowych gości czekała uczta muzyczna - koncert Grzegorza 

Płonki. Po koncercie rozpoczął się pozakonkursowy film „Sonata”. W otwarciu festiwalu brał udział 

prezydent Piotr Jedliński oraz Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. O statuetki Motyla 

2022 walczyło 15 filmów dokumentalnych, 13 fabularnych i 6 amatorskich. W jury konkursu zasiadali 

Piotr Głowacki (przewodniczący), Bartosz Blaschke, Anna Dzieduszycka oraz Iwona Siekierzyńska.  

Festiwal zakończył się 9 września i w kategorii filmów amatorskich wyróżnienie otrzymali Karolina Mróz 

i Mariusz Niewiarowski za film „Niepokonany”. Motyla 2022 w kategorii filmów amatorskich otrzymał 

Maciej Książko za film „Jak mam...?”. Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny otrzymała Helena Malak 

za film „Nocą spaceruję”. Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny przypadło dla Adanowi Alliaga za 

film „Hardcore”, zaś wyróżnienie w kategorii film dokumentalny otrzymał Michał Kawecki za film 

„Antybohater”. Motyl 2022 za najlepszy film dokumentalny przypadł Lidii Dudy za film „Pisklaki”. 

Wyróżnienie w kategorii film fabularny przypadło Cristinie Guillen za film „Emillia”, zaś Motyl 2022 za 

najlepszy film fabularny otrzymał Lin Po-Yu za film „W stronę morza”. Nagrodę  publiczności 

otrzymała Aleksandra Kutz za film „Jeszcze zdążę”.  

 

Sport 

 
Od 26 czerwca do 6 lipca pod patronatem Prezydenta Miasta odbyła się w Koszalinie kolejna, 

jubileuszowa (20-lecie) edycja imprezy pn. „Wielka przygoda z minikoszykówką – Koszalin 2022”, jedna 

z największych młodzieżowych imprez koszykarskich w Polsce. W tegorocznej edycji udział wzięły, jak 

zawsze, drużyny z całej Polski, łącznie około 500 uczestników. Przedsięwzięcie jest doskonałą okazją do 

promocji sportu i zdrowego, aktywnego trybu życia wśród młodzieży. Ponadto daje możliwość spotkania 

się dzieci z różnych stron Polski, rozwijania umiejętności sportowych, zawarcia nowych znajomości oraz 

spędzenia czasu nad polskim morzem. Organizatorem zawodów, których siedzibą były obiekty sportowe 

Szkoły Podstawowej nr 3 był Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK” przy wsparciu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Koszykówki, Gminy Miasto Koszalin oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego. Oficjalnego otwarcia imprezy w Hali Widowiskowo-Sportowej 



dokonał, w imieniu Prezydenta Koszalina, jego zastępca Przemysław Krzyżanowski, który wziął również 

udział w uroczystości jej zakończenia w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3. 

 

9 lipca na terenie „Sportowej Doliny” rozegrana została kolejna edycja Turnieju Koszykówki Ulicznej „Trio 

Basket”, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Trio Basket Koszalin”. Turniej koszykarskich trójek, 

w którym udział wzięło kilkadziesiąt drużyn z całego kraju, przeplatany był konkursami i pokazami 

freestyle, a na zakończenie na scenie wystąpili zaproszeni artyści – raperzy. Jak co roku zawody cieszyły 

się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziły komplet publiczności. Imprezę otworzył prezydent 

Piotr Jedliński. 

 

21 lipca prezydent Piotr Jedliński spotkał się z Dariuszem Płaczkiewiczem, nowo wybranym prezesem 

Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk”. Podczas spotkania poruszono m.in. tematy związane  

z dalszą współpracą pomiędzy miastem a klubem. 

 

27 lipca Prezydent Miasta spotkał się z zawodniczkami koszalińskiej drużyny piłki ręcznej kobiet Młyny 

Stoisław Koszalin. W trakcie spotkania poruszono m.in. tematy związane z przyszłością klubu i 

nadchodzącym sezonem rozgrywkowym. 

 

1 sierpnia prezydent Piotr Jedliński spotkał się z prezesem Klubu Sportowego „Gwardia” Koszalin 

Jarosławem Burzakiem oraz prezesem Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej „Bałtyk” Dariuszem 

Płaczkiewiczem. Tematem spotkania była sprawa akcji społecznej, mającej na celu poparcie budowy 

nowego stadionu w Koszalinie i uzyskania dofinansowania na ten cel z funduszy zewnętrznych. 

 

3 września w Centrum Handlowym „Forum” odbyła się oficjalna prezentacja koszalińskiej drużyny 

szczypiornistek Młyny Stoisław Koszalin, która weźmie udział w nadchodzących rozgrywkach ekstraklasy 

PGNiG Superliga Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2022/2023. W imieniu Prezydenta Miasta w imprezie 

wziął udział jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

3 września w Hali Widowiskowo-Sportowej Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak” rozegrał 

kontrolny mecz sparingowy z drużyną Decka Pelplin przed zbliżającym się sezonem rozgrywkowym 

2022/2023 Suzuki 1 Liga Koszykówki Mężczyzn. Przed meczem odbyła się oficjalna prezentacja zespołu, 

grup młodzieżowych i sztabu szkoleniowego. W imprezie wziął udział prezydent Piotr Jedliński. 

 

5 września w restauracji „Mozaika” na Rynku Staromiejskim, pod hasłem „Inwestycja w dzieci najlepszą 

inwestycją”, odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowopowstałego Klubu Biznesu „Bałtyku” 

Koszalin, który zrzesza przedsiębiorców i instytucje, chcące wspierać młodych adeptów piłki nożnej. Było 

to pierwsze oficjalne spotkanie z nowymi partnerami biznesowymi Koszalińskiego Klubu Piłki Nożnej 

„Bałtyk”, w którym udział wzięło blisko 30 osób, w tym również prezydent Piotr Jedliński. 

 

7 września Prezydent Miasta spotkał się z ukraińskim judoką Davidem Horava, który trenuje wspólnie z 

zawodnikami Klubu Sportowego Judo „Gwardia” Koszalin i brał udział w Mistrzostwach Europy IBSA we 

włoskim Caligari. Reprezentujący Ukrainę zawodnik zdobył Mistrzostwo Europy w kategorii U-60 osób 

niedowidzących. Prezydent Piotr Jedliński pogratulował odniesionego sukcesu, życząc kolejnych medali 

na międzynarodowych imprezach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 



Inne 
 

Rozpoczęto wydawanie Koszalińskich Kart Mieszkańca. W ramach programu „Kocham Koszalin”, w 

ramach którego wprowadzana jest Karta,  mieszkańcy Koszalina uzyskują nieograniczony dostęp do 

informacji z życia miasta, a także do licznych ulg i benefitów, oferowanych przez partnerów programu. 

Jest to możliwe w ramach wspomnianej karty, a także aplikacji Kocham Koszalin na urządzenia mobilne 

oraz strony internetowej www.kochamkoszalin.pl. Do korzystania z programu uprawniona jest każda 

osoba, która mieszka w Koszalinie oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) Jest zameldowana na pobyt stały na terenie Koszalina; 

2) Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Koszalinie lub podatek 

rolny od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie; 

3) Jest studentem koszalińskiej uczelni wyższej i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie 

zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina; 

4) Jest uczniem koszalińskiej szkoły w wieku od 18 do 26 roku życia i nie osiąga dochodów, będąc 

jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina; 

5) Jest niepełnoletnim dzieckiem własnym lub przysposobionym osoby uprawnionej do uczestnictwa w 

programie; 

6) Jest niepełnoletnim dzieckiem umieszczonym w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej lub 

będącym pod opieką prawną osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. 

 

Przewozy pasażerskie szynobusu na trasie kolejowej Koszalin-Mielno Koszalińskie odbywały się od 25 

czerwca do 31 sierpnia.   Miasto przekazało Województwu dotację celową w wysokości do 280 tys. zł. 

Frekwencja w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 20 947 osób (sprzedano 54 199 biletów). 

Jest to druga najlepsza frekwencja od 2008 r., czyli początku kursowania szynobusu). 

 

4 lipca podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinasowanie 

połowy ceny dwóch aut, wraz z ładowarką samochodową, które przeznaczone są dla Straży Miejskiej. 

Koszt jednego samochodu to 300 tys. zł. 

 

Akcja Lato - Bezpieczne Wakacje 2022 była realizowana przez miejskie jednostki kultury, organizacje 

pozarządowe oraz podmioty komercyjne. Z bogatej oferty wakacyjnej miasta skorzystało ok. 30 tys. 

Osób. 

 

30 czerwca w Koszalinie gościły delegacje miast partnerskich, a głównym motywem spotkania była 

wymiana doświadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz miastu Iwano–Frankiwsk. W 

spotkaniu uczestniczyły delegacje  Gladsaxe (Dania), Iwano–Frankiwska, Neubrandenburga (Niemcy), 

Neumünster (Niemcy) i Schwedt nad Odrą (Niemcy) . 

Od 18 do 31 lipca w Koszalinie odpoczywała 100-osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami 

z miasta partnerskiego Iwano-Frankiwska w Ukrainie. Goście byli zakwaterowani w Szkole Podstawowej 

nr 3. 

8, 9 i 10 czerwca odbyły się spotkania z uczniami trzech koszalińskich szkół podstawowych, które realizują 

pilotażowy projekt „Szkolny Budżet Obywatelski”, prowadzony przez Pracownię Pozarządową oraz 

Gminę Miasto Koszalin. Uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 6, 7 i 10 spotkali się z Prezydentem Miasta 

i przedstawicielami radnych Rady Miejskiej. Podczas spotkania dowiedzieli się, czym jest samorządność, 

jak funkcjonuje samorząd i Rada Miejska. Celem projektu „Szkolny Budżet Obywatelski” jest zachęcenie 

młodzieży do aktywnego włączania się w życie Miasta oraz pokazanie, jak ważne jest dbanie o dobro 

wspólne. Projekt ma charakter edukacyjny. Projekt finansowany jest z Funduszy EOG w ramach Programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.   

 



10 czerwca w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 6 przy Rondzie Solidarności, prezydent Piotr Jedliński 

wraz z najmłodszymi mieszkańcami Koszalina sadził kolejne drzewa w naszym mieście. Akcja rozpoczęła 

się 27 maja br. sadzeniem drzew na os. Unii Europejskiej i os. Wenedów. Do końca roku liczba sadzonek 

wzrośnie do 600. 

 

11 lipca prezydent Piotr Jedliński uroczyście wręczył dowody osobiste nowym mieszkańcom Koszalina. 

To pięć rodzin, 16 osób, które w ostatnim czasie przybyły do nas na stałe z Kazachstanu. Są to 

potomkowie Polaków przymusowo wywiezionych w 1936 r. z terenu dzisiejszej Ukrainy w stepy 

kazachskie. Od 15 maja 2017 r. przyjęliśmy trzynaście rodzin z Kazachstanu (41 osób), a obecnie 

przygotowujemy się do przyjęcia kolejnych czterech rodzin repatriantów, które przyjadą do nas w 

pierwszych miesiącach 2023 roku.  

 

29 czerwca odbyło się seminarium „Marketing i PR w małych i średnich firmach”. Jego celem było 

zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu marketingu. 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 uczestniczyły 24 osoby, w tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

przedstawiciele samorządowi.  Spotkanie poprowadziła Agnieszka Marzęda, doktor nauk społecznych, 

wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalista ds. public relations Podczas 

seminarium omówione zostały strategie marketingowe, komunikacyjne i reklamowe. Ponadto 

przedstawione zostały narzędzia e-marketingu.   

 

5 lipca odbyło się seminarium „E-commerce i marketing internetowy w MŚP”. Jego celem było 

zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu marketingu internetowego. 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 uczestniczyły 33 osoby, w tym właściciele małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz przedstawiciele samorządowi. Spotkanie poprowadził Mateusz Sudoł, 

współwłaściciel agencji reklamowej Wypisz Wymaluj oraz studia projektowego LETS GROW.  Podczas 

seminarium omówione zostały strategie i narzędzia e-marketingu, które przynoszą przedsiębiorcom 

największe korzyści wizerunkowe i sprzedażowe. 

 

Według najnowszego rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), spośród 43 uwzględnionych w 

zestawieniu polskich miast, najzdrowsze powietrze ma Koszalin.  Agencja opiera się na danych 

dotyczących średnich poziomów zanieczyszczeń pyłami PM2,5, uznawanymi za najbardziej szkodliwe dla 

zdrowia. Długotrwałe narażenie na działanie PM2.5 powoduje choroby układu krążenia i układu 

oddechowego.  

 

Według portalsamorządowy.pl, Koszalin znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod kątem liczby dróg 

rowerowych, biorąc pod uwagę współczynnik liczby mieszkańców na 1 m infrastruktury rowerowej. 

Obecnie miasto posiada ponad 100 km ścieżek i dróg rowerowych. Od 2018 roku funkcjonuje Koszaliński 

Rower Miejski, który obecnie składa się z 20 stacji dokujących oraz 170 rowerów. 

 

Zakończyła się 4. edycja rywalizacji „Rowerowa Stolica Polski”. Koszalin po raz czwarty uczestniczył w 

ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rowerowa rywalizacja, której 

organizatorem głównym było Miasto Bydgoszcz odbyła się w czerwcu bieżącego roku. Do akcji zgłosiło 

się 56 miast, poza Koszalinem i Bydgoszczą były to m.in. Gorzów Wielkopolski, Słupsk, Kołobrzeg Kielce, 

Rzeszów, Białystok, Olsztyn, Toruń, Suwałki, Włocławek, Kraków czy Poznań. W rywalizacji liczył się każdy 

kilometr przejechany od 1 do 30 czerwca. Dla Koszalina kilometry kręciło 385 uczestników, którzy 

przejechali łącznie 52 248 kilometry. Dzięki temu nasze miasto zajęło 36 miejsce uzyskując 498 punktów 

 

 



21 czerwca na Orliku przy ul. Łubinów odbyło się spotkanie prezydenta Piotra Jedlińskiego z 

mieszkańcami os. Raduszka. Uczestnicy spotkania spacerowali ulicami osiedla, by pokazać jego 

największe potrzeby, a spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. 

 
W programie EKOPRACOWNIA 2022, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie Koszalin otrzymał dofinansowanie na zadanie pod nazwą 

„Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V LO im. 

Stanisława Lema w Koszalinie”. Koszt całkowity zadania: 50.000 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW: do 45.000 

zł  

 
26 czerwca w sali widowiskowej CK 105 odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie 16 parom małżeńskim z Koszalina. Medale wręczył Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Po 

ceremonii odbył krótki program artystyczny oraz w holu wspólny toast Jubilatów i ich gości z 

Prezydentem Miasta.  

 

15 sierpnia przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości związane ze 102. 

rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która połączone były z piknikiem wojskowym przy amfiteatrem. 

W uroczystości wziął udział prezydent Piotr Jedliński.  

 

31 sierpnia, w związku z rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku, 

Jastrzębiu- Zdroju i Nowej Hucie, odbyły się dwie uroczystości upamiętniających to wydarzenie. 

Tradycyjnie oddano hołd dwójce koszalińskich pracowników kolei i ich bohaterskiej postawie. Pamięć o 

nich uczciliśmy składając kwiaty przy tablicy znajdującej się na budynku dworca PKP. Kwiaty zostały także 

złożone przed pomnikiem św. Jana Pawła II. W uroczystościach wziął udział prezydent Piotr Jedliński. 

 

1 września przy pomniku Martyrologii Narodu Polskiego na cmentarzu komunalnym odbyły się 

uroczystości związane z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wziął udział prezydent 

Piotr Jedliński. 
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