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Informacja Prezydenta Koszalina  

z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej 

(11 września – 15 października 2021 roku) 

 

 

Finanse 
 

Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina dwoma Zarządzeniami: z 24 i 

września 2021 roku, zawierającymi zwiększenie planu dochodów i wydatków o 1.043.321,09 zł. 

Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji 

celowych na 2021 rok. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz rekompensat za przedłużony czas 

służby +513.200 zł, 

na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków - 4.000 zł. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów + 8.698,09 zł. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

na wypłatę zasiłków okresowych – 334.071 zł, 

na wypłatę zasiłków stałych + 162.812 zł, 

na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” + 197.352 zł, 

na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania + 17.815 zł, 

na finansowanie działań domów pomocy społecznej + 37.100 zł, 

na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 38.385 zł. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów +30.000 zł. 

 

Dział 855 Rodzina 

na wypłatę świadczeń rodzinnych, z tytułu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów + 374.500 zł, 

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione + 78.100 zł. 

 

 

 

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

plan dochodów 773.833.368,62 zł, plan wydatków 821.191.068,62 zł, a deficyt  47.357.700 zł. 

 

Inwestycje 
 

22 września rozpoczęły się prace na ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku 

Maszkowa. Prace trwają na odcinku o długości 1 km i po zabezpieczaniu drzew przed rozpoczęciem 

robót, zaczęto odtwarzać nawierzchnię bitumiczną. Remont ulicy wykonuje toruńska firma ONDE S.A., 

która wygrała przetarg za prawie 830 tys. zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku 

września br. i ma on 70 dni na zakończenie robót.   



28 września rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni na ul. Orląt Lwowskich i Traugutta. 

Zakończenie prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych planuje się na koniec 

października. Później odtworzenie oznakowania poziomego.  Prace wykonuje toruńska firma ONDE S.A., 

która wygrała przetarg za ponad 2 mln zł.     

 

8 października rozpoczęły się roboty na ul. Jedności, został zamknięty dla ruchu odcinek jezdni od ul. 

Piastowskiej do łuku drogi na wysokości hali sportowej. To pierwszy etap prac związanych z 

modernizacją tego fragmentu miasta. Rozbudowa i przebudowa ul. Jedności (długość około 350 m) 

oraz ul. Głowackiego (długość około 230 m) polegać będzie na:  

 przebudowie jezdni, chodników oraz zjazdów  

 rozbudowie ulicy o miejsca postojowe  

 rozbudowie i przebudowie kanalizacji deszczowej  

 rozbudowie i przebudowie oświetlenia ulicznego  

Prace wykonuje firma DOMAR z Tatowa. Koszt inwestycji to ponad 5,3 mln zł.  

 

15 września oddano do użytku „Ogród zabaw dla dzieci” przy Przedszkolu nr 34. To pierwsza część 

projektu, która została zrealizowana dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Zamiarem inwestycji było 

utworzenie nowego podwórka przy przedszkolu przeznaczonego do zabaw i edukacji dla dzieci. 

Zamontowany sprzęt jest niestandardowy, bo służy nie tylko do rozwijania sprawności ruchowej, ale do 

szeroko rozumianej edukacji outdoorowej. Projekt został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Rokosowa w 2020 roku, jako projekt osiedlowy. Wygrał dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry, 

rodziców i przyjaciół przedszkola. Druga część placu zabaw został złożona do KBO 2021. Koszt realizacji 

projektu to 110.000 zł. 

 

27 września została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury 

rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap II”. 

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 

Działanie: 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

Całkowita wartość projektu:  7.425.150,00 zł PLN 

Wydatki kwalifikowane: 7.425.150,00 zł PLN 

Wartość dofinansowania: 3.399.434,56 zł PLN 

% dofinansowania projektu: 45,7827055346 % 

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Perspektywa: 2014 - 2020 

Tryb naboru: pozakonkursowy 

Przedmiot projektu: realizacja inwestycji polegająca na budowie łącznie ok. 2,7524 km dróg rowerowych/ 

ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Koszalina w ramach następujących zadań/lokalizacji: 

• budowa ścieżki rowerowej ul. Dzierżęcińskiej (odc. od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej)  

– długość 1858,10 m  

wartość zadania: 4.415.150,00 zł 

dofinansowanie:  2.021.375,12 zł 

wkład własny: 2.393.774,87 zł 

Zakres inwestycyjny projektu:  branża drogowa, branża elektryczna, branża sanitarna, branża 

telekomunikacyjna. 



• budowa ścieżki rowerowej ul. Wąwozowa (odc. od ul. Ks. Jana Popiełuszki - do ul. Władysława IV) – 

długość 894,3 m 

wartość zadania: 3.000.000,00 zł 

dofinansowanie: 1.373.481,17 zł 

wkład własny: 1.626.518,54 zł 

Zakres inwestycyjny projektu:  branża drogowa, branża elektryczna, branża sanitarna, branża 

telekomunikacyjna 

• działania informacyjne i promocyjne 

wartość zadania: 10.000,00 zł 

dofinansowanie: 4.578,27 zł 

wkład własny: 5.421,73 zł 

Przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze infrastrukturalnym. Projekt stanowi II etap zakończonego 

przedsięwzięcia pn. ,,Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu 

drogowego w centrum miasta”.  Etap I obejmował budowę łącznie. 3,86 km dróg rowerowych/ ciągów 

pieszo - rowerowych na terenie Miasta Koszalina w ramach następujących zadań/ lokalizacji: 

1) ul. Wojska Polskiego - od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej  

2) ul. Dzierżęcińska – od ul. Dębowej do ul. Gołębiej  

3) ul. Mazowieckiego - od ul. Bosmańskiej do ul. Mazowieckiego  

4) ul. Prosta, ul. ks. J. Popiełuszki  

5) ul. Krańcowa  

6) osiedle Unii Europejskiej  

Zakładany wskaźnik produktu: długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] -  2,75 

Zakładany wskaźnik rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  

[tony równoważnika CO2] - 1,01. 

 

 

Gospodarka nieruchomościami 
 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 19 zarządzeń w tym: 

 

- 7 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych 

w Koszalinie z przeznaczeniem na lokalizację: przyczepy mobilnej do sprzedaży ryb wędzonych,  

jednostronnej tablicy informacyjnej, dmuchanego zamku dla dzieci, dwóch istniejących słupów 

oświetleniowych oraz na uprawę warzyw, cele składowe, zagospodarowanie dodatkowego 

terenu przyległego do istniejącego kiosku;  

- 1 zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości, stanowiącej 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koszalinie, w celu budowy zjazdu z ciągiem pieszym;   

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

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb 

nr 0053 działka nr 787/48 ul. Widokowa; obręb nr 0053 działki nr 918/7, 918/8, 11/48, 11/49 i 

15/6 ul. Julków Jamneńskich; obręb nr 0045 działka nr 19/20, ul. Kacza; 

obręb nr 0047 działka nr 65/2 ul. Skowronków; obręb nr 0052 działka nr 78/3, 

od ul. Maków; obręb nr 0021 działki nr 165/3, 102/10, ul. Michała Drzymały); 

- 1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania ustanowionego na rzecz Zarządu Budynków 

Mieszkalnych w Koszalinie i przekazanie w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu 

w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0021 działki 

nr 233/12, ul. Michała Drzymały); 



- 2 zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto 

Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin – miasta na prawach powiatu (obręb nr 0020 

działka nr 54/4, ul. Młyńska; obręb nr 0045 działka nr 9/1, ul. Dzierżęcińska). 

 

Zawarto 5 umów dzierżaw. 

Zawarto 1 umowę użyczenia.  

Wydano 24 zgody na zajęcie terenu. 

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał:  

 

 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, 

w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0028 

działka nr 616/9 ul. Morelowa; obręb 0045 działki nr 4/2 ul. Mahoniowa), 

 1 decyzję 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 0042 działka nr 13/12 ul. Dzierżęcińska). 

 

Prezydent Miasta Koszalina wydał 9 zarządzeń w sprawie: 

 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta 

Koszalina (działka nr 95/3), 

 2 zarządzenia w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Koszalina (działka nr 18)  

oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0010 (działka nr 165/4), 

 1 zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i 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 0052 działką ewidencyjną nr 107/7 o powierzchni 0,1003 

ha, wydzielonej pod drogę publiczną,  

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

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

oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 działkami ewidencyjnymi nr 48/8 i nr 48/9 o łącznej 

powierzchni 0,1500 ha, wydzielonej pod drogi publiczne,  

 1 zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 

nr 0007 miasta Koszalina (działki ewidencyjne nr 1/18, 1/26, 1/27 o łącznej powierzchni 6,3820 

ha),  

 1 zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0023 (działka nr 21/1 o powierzchni 0,0013 

ha), 

 1 zarządzenie w sprawie ustalenia i 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 0052 m. Koszalina działkami ewidencyjnymi nr 79/18 o powierzchni 

0,1002 ha  nr 79/25 o powierzchni 0,0013 ha, wydzielonej pod drogi publiczne,  

 1 zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości 

niezabudowane, oznaczone ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0029 m. Koszalina działkami 

ewidencyjnymi nr, nr: 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18. 

 

Ogłoszono 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej    

położonej w Koszalinie przy ul. Orlej 2a (obręb nr 0026 działka nr 19/8).  

 

Zawarto 2 umowy notarialne w sprawie: 



 odpłatnego nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości oznaczonej w obrębie 

ewidencyjnym nr 0044 działką ewidencyjną nr 77/9 do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem pod drogi publiczne,  

 wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości 

oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0052 działkami ewidencyjnymi nr 79/18  

i nr 79/25. 

 

Prezydent Miasta wydał 1 zarządzenie w sprawie: 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Koszalinie 

przy ul. Westerplatte i ul. Artylerzystów, w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego 

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. 

 

Zawarto 3 umowy w formie aktu notarialnego, dotyczące: 

 1 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Koszalinie przy ul. Księdza Jerzego 

Popiełuszki, 

 1 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 

nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Świętego Wojciecha, 

 1 – sprzedaży udziału wynoszącego ½ części w prawie współwłasności nieruchomości położonej 

w Koszalinie w rejonie ul. Filtrowej. 

 

 

Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców.  

 dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego:  226 400,00 zł,  

 (w tym faktyczne wpływy w związku ze sprzedażą ratalną ) 63 440,00 zł,  

 udzielona bonifikata przy sprzedaży lokalu:  67 920,00 zł,  

 ilość wniosków o wykup lokali które wpłynęły: - 9 

 

Zawarto 1 umowę w formie aktu notarialnego w sprawie zmiany w osobie dłużnika.   

 

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 

 

- wydano decyzji w sprawie przekształcenia - 1 

- wydano zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – 6 

 

Opłaty adiacenckie i planistyczne 

 

 - wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich–  6 

-  wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 1 

 

  

Edukacja 

 
1. 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kultury 105 odbyła się  uroczystość 

wręczenia nagród Prezydenta Koszalina szczególnie wyróżniającym  się  nauczycielom oraz 

dyrektorom koszalińskich jednostek oświatowych. 



2. Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawie przygotowania 

projektu Pomorze Zachodnie-wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – CK 105 14.09.2021 r.  

3. Opracowanie i wdrożenie wniosku na grant w ramach realizacji projektu pn. POMORZE 

ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinasowanego  przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Opracowanie i złożenie wniosku w projekcie „Dostępna Szkoła” realizowanym przez Fundację 

Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – 

program Dostępność Plus.  

5. Narada online  w dniu 15 września  br. z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

w sprawie udziału w Rządowym Programie Laboratoria Przyszłości. 

 

 

Kultura   

 
14 września na II p. Galerii Ratusz odbył się wernisaż wystawy pt. Twórcze Osobliwości 

Międzynarodowych Plenerów Malarskich OSIEKI 2020-2021 "Czas i Miejsce dla  Sztuki - Osieki mimo 

wszystko ...". Była to wystawa zbiorowa, interdydscyplinarna, która odbywa się w ramach stałego cyklu, 

organizowanego od kilku lat w koszalińskim ratuszu. To coroczna niepowtarzalna okazja, by obejrzeć 

nowe prace, które powstały podczas osieckich spotkań artystycznych. Wernisaż otworzył Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

16 września w Centrum Kultury 105 rozpoczęto Hanza Jazz Festiwal. Celem wydarzenia jest 

sprowokowanie dialogu między młodymi artystami oraz doskonalenie warsztatu muzycznego 

uczestników. Festiwal zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznawania jazzu nie tylko 

uczestników warsztatów, ale i widzów, mieszkańców miasta oraz turystów. Podczas otwarcia festiwalu w 

sali kinowej CK 105 wystąpili  Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz, którzy promowali płytę „Nasza 

miłość”. W kolejnych dniach w Teatrze Variete Muza koszalińskiej publiczności zaprezentowała się grupa 

Unleashed Cooperation oraz Kuba Płużek Quartet i Lublin Street Band. W otwarciu festiwalu uczestniczył 

prezydent Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

17 września w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż „REAL 7". Podczas 

otwarcia, organizatorzy oraz komisarz wystawy - Wal Jarosz usłyszeli od zaproszonych gości wiele 

ciepłych i pełnych uznania słów odnoszących się do projektu. Ekspozycję otworzył Przemysław 

Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. Przemawiali również obecni na wystawie artyści: Lidia 

Domagała, Bogna Jarzemska-Misztalska oraz Daniel Gromacki. Twórcy odnieśli się do swoich obrazów 

przedstawionych na wystawie.  

 

Od 23 do 26 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym odbywały się 12. Koszalińskie Konfrontacje 

Młodych ”m-teatr”. Z przedstawionych czterech spektakli, jury konkursu postanowiło przyznać Grand 

Prix Klaudii Hartung-Wójciak za spektakl ,,Manat. Romans podwodny" - za reżyserską precyzję tej 

osadzonej w dobie lat 90. opowieści o zawirowaniach na rynku harleqinów. Jury doceniło siłę spektaklu, 

który pozwala swobodnie i stopniowo odkrywać kolejne sensy życia. Jednocześnie jurorzy wyróżnili 

znakomitą jakość pracy Agnieszki Jakimiak w ,,Kongresie futurologicznym", wagę jej twórczego dialogu 

z tekstem Stanisława Lema i dające nadzieję przesłanie o roli marzeń i iluzji w kształtowaniu przyszłości. 

Doceniono także aktorkę Agnieszkę Przepiórską za spektakl ,,Ginczanka - za migotliwą, na przemian 

zabawną i przejmującą rolę żydowskiej poetki. W otwarciu festiwalu uczestniczył prezydent Piotr 

Jedliński, natomiast w jego zakończeniu brał udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta 

miasta. 

 



24 września Filharmonia Koszalińska rozpoczęła 66. sezon artystyczny. Podczas koncertu wybrzmiały 

dzieła Stanisława Moniuszki – Uwertura fantastyczna Bajka, Piotra Czajkowskiego - I Koncert 

fortepianowy b-moll op. 23 oraz Ludwiga van Beethovena – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica. Koncert 

inaugurujący nowy sezon artystyczny poprowadził Jakub Chrenowicz, I dyrygent Filharmonii 

Koszalińskiej. Solistą w drugim utworze, i koncercie fortepianowym Piotra Czajkowskiego, był znany 

koszalińskiej publiczności pianista Jacek Kortus. Słowo wiążące wygłosił Andrzej Zborowski. W 

wydarzeniu wzięli udział prezydent Piotr Jedliński oraz Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta 

miasta. 

2 października odbyło się oficjalne spotkanie, dotyczące zakończenia działań inwestycyjnych projektu: 

„Park rekreacyjno- kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, w którym uczestniczyła delegacja z 

Neubrandenburga, w tym nadburmistrz Silvio Vitt, oraz delegacja z Koszalina na czele z prezydentem 

Piotrem Jedlińskim. Przy tej okazji w towarzystwie gości z miasta partnerskiego Neubrandenburg, została 

otwarta nowa galeria na mapie koszalińskiej kultury. Znajduje się ona w Amfiteatrze i nosi nazwę Bałtycka 

Galeria Sztuki Amfiteatr. Na pierwszej polsko-niemieckiej wystawie interdyscyplinarnej zaprezentowane 

zostały prace artystów z obu krajów. Są nimi: Dana Jas, Anne – Katrin Altwein, Rico i Ramona Seyfarth, 

Greta Grabowska, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Beata Maria Orlikowska, Monika Zawierowska – Łozińska, 

Krzysztof Rapsa i Wojciech Szwey. Uroczystego otwarcia galerii i samej wystawy dokonał prezydent Piotr 

Jedliński. 

W 2021 r. Centrum Kultury 105 obchodzi swój jubileusz 45-lecia. Z tej okazji 2 października w sali 

widowiskowej CK105 odbył się koncert jednego z najlepszych muzyków jazzowych młodego pokolenia, 

Jeremiego Pelta. Artysta wystąpił w towarzystwie nowojorskich muzyków, którymi byli: wibrafonista Jalen 

Baker, pianistka Arcoiris Sandoval, kontrabasista Jonathan Michel oraz perkusista Allan Mednard. 

Ognisty trębacz przywołuje emocjonalny styl ikon hard bopu Freddiego Hubbarda i Clifforda Browna, a 

w balladach wykazuje się zróżnicowaną wrażliwością. Życzenia tego wieczoru, dyrekcji oraz wszystkim 

pracownikom złożył Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 

 

5 października w sali 300 Urzędu Miejskiego nastąpiło przekazanie Miastu Koszalin pracy plastycznej 

autorstwa Tatiany Pitak, która we wrześniu wraz z innymi członkami Zespołu Pracy Twórczej Plastyki 

prezentowała prace w Galerii Ratusz. Obraz przedstawia zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w 

miejscowości Troki, które są miastem partnerskim Koszalina. W wydarzeniu uczestniczył Wojciech 

Kasprzyk, zastępca prezydenta miasta. 

 

7 października w Galerii Ratusz na I piętrze Urzędu Miejskiego, odbył się wernisaż malarstwa koszalińskiej 

artystki Ludmiły Raźniak. Wystawa jest swego rodzaju uhonorowaniem artystki, która niedawno 

obchodziła jubileusz 90-tych urodzin. Pani Ludmiła mieszka w Koszalinie od 1948 r. Pisze wiersze, maluje 

pejzaże, kwiaty, architekturę. Uczestniczy w plenerach malarskich, Jarmarkach Jamneńskich i wielu innych 

spotkaniach artystyczno-poetyckich. Wydała dwa tomiki wierszy: „Zielenie, przestrzenie…- to moje 

miasto Koszalin” oraz „Człowiek- kimże jest…”. Wystawa będzie dostępna do 8 listopada 2021 r. Podczas 

wernisażu obecny był Wojciech Kasprzyk, zastępca prezydenta miasta. 

 

W dniach 8-9 października odbyły się 9. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – Debiuty” Strzała 

Północy”. Festiwal otworzył prezydent Piotr Jedliński. Po obejrzeniu siedmiu turniejowych monodramów, 

jury postanowiło przyznać statuetkę „Strzała Północy 2021” Grzegorzowi Piekarskiemu z Teatru Rondo 

Słupskiego Ośrodka Kultury. Przedstawił on monodram zatytułowany „Wyznania”, opowiadający o 

rozterkach młodego kapłana. Wyróżnienia otrzymały Tamara Yelchaninowa za debiut aktorski w 

monodramie „Mięso" i za oryginalny wyraz artystyczny oraz Karina Maria Giemza za debiut aktorski w 

monodramie „Dwudziestolatki". Młodzieżowe jury przyznało swoją nagrodę Karinie Marii Giemzie. 

Podczas trwania festiwalu widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl mistrzowski „Siedem Nieb patriarchy 

Henocha” w wykonaniu i ze scenografią Jerzego Łazewskiego, inspirowany Księgą Henocha. W 

zakończeniu Festiwalu brał udział Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta. 



 

Sport 

 
11 września Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „IKAR”, po dwuletniej przerwie, zorganizowało 

tradycyjny turniej gry w kręgle pn. „XIV Integracyjny Turniej Gry w Kręgle imienia Stanisława 

Żabińskiego”, który rozegrany został w Kręgielni MK Bowling w Galerii „Kosmos”. W części sportowej 

rozegrane zostały dwa turnieje – turniej gry drużynowej i turniej indywidualny, w których udział wzięli 

przedstawiciele Słupska, Kołobrzegu i gospodarzy z Koszalina. Turniej otworzył prezydent Piotr Jedliński, 

który wziął również udział w zawodach. 

 

11 września na Rynku Staromiejskim przed ratuszem odbyła się, pod patronatem Prezydenta Koszalina, 

okolicznościowa gala boksu pod hasłem „Pożegnanie lata z boksem”, której organizatorem był Fight 

Club Koszalin. Podczas imprezy odbyło się 15 niepunktowanych walk, w których udział wzięli zawodnicy 

z dziesięciu klubów bokserskich. To sportowe wydarzenie było okazją do podziękowania i złożenia 

gratulacji przez prezydenta Piotra Jedlińskiego, koszalińskiej sportsmence Marii Gutkowskiej, 

zawodniczce Fight Club Koszalin, która zdobyła brązowy medal w boksie olimpijskim podczas ostatnich 

Mistrzostw Europy Młodziczek w Sarajewie. 

 

12 września w okolicy Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się 64. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, 

których organizatorem był „Głos Koszaliński” we współpracy z Gminą Miasto Koszalin. W zawodach 

wzięło udział kilkuset młodych uczestników, którzy rywalizowali na różnych dystansach. W imieniu 

Prezydenta Koszalina, w imprezie wziął udział jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

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

szosowy wyścig kolarski „Tour de Koszalin 2021”, stanowiący finałową rundę zawodów kolarskich „Velo 

Baltic”. Wyścig miał na celu popularyzację jazdy na rowerze, kolarstwa i ogólnie pojętego aktywnego 

spędzania czasu wśród mieszkańców Koszalina i regionu. W zawodach udział wzięło niemal trzystu 

kolarzy, którzy mieli do wyboru i pokonania dwa dystanse, mini i maxi. Krótszy mierzył 13 km, dłuższy, 

bardziej wymagający, 62 km. Trasa wyścigu przebiegała w otoczeniu Góry Chełmskiej, ze startem i metą 

przy ul. Rolnej, a następnie ul. Słupską do miejscowości Kłos oraz nawrotem drogą krajową nr 6 w 

kierunku Koszalina, ul. Gdańską do ul. Rolnej. W imprezie, w imieniu Prezydenta Koszalina, wziął udział 

sekretarz miasta Tomasz Czuczak. 

 

W dniach 6-7 października w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się dwudniowa 

debata pn. „Sportowy Okrągły Stół” z inicjatywy radnego S. Tałaja, której organizatorem była Gmina 

Miasto Koszalin we współpracy z Zarządem Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie. Podczas 

spotkań omawiane i dyskutowane były bieżące sprawy związane z szerokorozumianym koszalińskim 

sportem, m.in. infrastrukturą sportową, działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, aktualizacją 

Programu Rozwoju Sportu. Dyskutowano również na temat występujących w tej sferze problemach i 

możliwościach ich rozwiązania w przyszłości. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele koszalińskich 

klubów sportowych, Urzędu Miejskiego w Koszalinie, radni Rady Miejskiej, Spółki ZOS, PWSZ. W imieniu 

Prezydenta Koszalina, debatę poprowadził jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

 

 

Inne 
 

6 i 7 października prezydent Piotr Jedliński uczestniczył w XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, 

które odbywa się w Katowicach. Organizatorem forum było Pismo Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota”. Pierwszego dnia miała miejsce gala, podczas której nagrodzono wyróżniające się 

samorządy. W kategorii „Budownictwo komunalne i społeczne  2000-2020” Koszalin zajął III miejsce 



wśród miast na prawach powiatu. Organizatorzy konkursu porównali liczbę zbudowanych w latach 2000-

2020 mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.   

16 września wystartowała siódma edycja Konkursu „Firma na Start”. Konkurs na najlepszy biznesplan pn. 

„Firma na Start", organizowany jest przez Miasto Koszalin począwszy od 2015 r. Celem Konkursu jest 

zachęcenie młodych ludzi do pozostania w Koszalinie, wiązania kariery zawodowej z naszym miastem 

oraz do zakładania własnych firm. Pokazanie, że koszalinianie swoją aktywność zawodową mogą łączyć 

ze Koszalinem -że tutaj również można odnieść biznesowy sukces. Tegoroczna edycja Konkursu 

prowadzona  będzie w terminie 16.09 - 17.12.2021 r. i przebiegać będzie na tych samych zasadach co 

poprzednie edycje.  Głównym założeniem konkursu jest : 

- wybór najlepszego biznesplanu w dwóch kategoriach: 

Kategoria I: osoby  fizyczne w wieku  od 18  do 35 lat - studenci, absolwenci lub inne osoby chcące 

założyć własną firmę (nie tylko dla mieszkańców Koszalina);  

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych . 

Zadaniem uczestnika Konkursu jest opracowanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na 

działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa - od podstaw i 

zawierającego prognozę jego działalności.  

Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji 

biznesplan konkretnego przedsięwzięcia. 

W kategorii I na zwycięzcę czeka m.in. 35.000 zł  

W kategorii I na zwycięzcę czeka m.in. 5.000 zł  

 
15 października podpisana została umowa partnerska pomiędzy Miastem Koszalin/ Urzędem Miejskim 

a Pracownią Pozarządową na realizację pilotażowego projektu „Szkolny Budżet Obywatelski w 

Koszalinie", który realizowany będzie od listopada 2021 do sierpnia 2023 roku. Celem projektu jest 

nauczenie uczniów koszalińskich szkół podstawowych szeroko rozumianej obywatelskości i właściwych 

postaw społecznych.   

 
Gmina Miasto Koszalin została partnerem międzynarodowego projektu „C-FOOD BSR; Gospodarka o 

obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego", 

współfinansowanego w 90% przez Instytut Szwedzki ze środków Szwedzkiego Funduszu 

Rządowego.  Koordynatorem projektu jest szwedzki klaster Packbridge z Malmoe, a partnerami Skåne 

Food Innovation, Litewskie Stowarzyszenie Przemysłu Drukarskiego oraz Miasto Koszalin.  Projekt będzie 

realizowany od 1.10.2021 do 31.03.2022 r.  Przedmiotem projektu jest analiza ilości i rodzajów odpadów 

powstających w mieście, w szczególności w celu zbadania związków między jakością żywności i 

sposobów jej pakowania, a w dalszej kolejności możliwości zagospodarowania tych opakowań w 

kontekście agendy UE urzeczywistniania gospodarki o obiegu zamkniętym, w której minimalizuje się 

zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli 

procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co 

maksymalnie zmniejsza ilość odpadów. produkcyjnych.  

Gmina Miasto Koszalin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Polsko – Niemiecka 

wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. przekazanie dobrych praktyk w okresie 

pandemii i po jej zakończeniu”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w 

ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 

w Euroregionie Pomerania). Głównym celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie dotychczasowej 

współpracy transgranicznej między miastami partnerskimi – Koszalinem i Schwedt nad Odrą w czasie 

pandemii i po jej zakończeniu. Powyższy cel zostanie realizowany poprzez przeprowadzenie trzech 

wideokonferencji/spotkań, w czasie których zostaną  przedstawione dobre praktyki partnerów projektu 

– Koszalina i Schwedt nad Odrą. 



11 października Koszalin przyłączył się do kampanii „Cities Race to Zero", inicjatywy, która ma na celu 

zjednoczenie 1000 miast przed #COP 26 i dołożenie wszelkich starań, aby osiągnąć zerową emisję netto 

do 2050 roku. Cities Race to Zero to globalna kampania na rzecz przywództwa i wsparcia ze strony 

podmiotów  niepaństwowych, w tym miast i regionów, na rzecz zdrowego, prężnego i bezemisyjnego 

ożywienia gospodarczego.  Udział wiąże się z raportowaniem działań miasta w wybranych przez miasto 

obszarach na wspólnej platformie ( wkrótce będzie ustalone z zespołem prowadzącym kampanię, która 

to będzie platforma sprawozdawcza).  Do tej pory deklarację członkostwa zgłosiły tylko Warszawa i 

Wałbrzych, tak więc Koszalin jest trzecim polskim miastem, które stało się członkiem tej globalnej 

kampanii. 

12 października odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Koszalińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. Gmina Miasto Koszalin wniosła do Spółki wkład pieniężny w wysokości 3.930.138 

zł, obejmując w zamian 5.614 udziałów. Środki na objęcie udziałów pochodziły z bezzwrotnego 

dofinansowania otrzymanego z Fundusz Dopłat i zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy 

budynku przy ulicy Wenedów 6D. 

 

15 września w alejce między ul. Piastowską a amfiteatrem została otwarta wystawa  „Będzie wielka albo 

nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski 1918–1921”. Składa się ona z 19 wolnostojących 

ekspozytorów, przybliżających wysiłek Polaków w ustaleniu granic odrodzonej Polski, zarówno żołnierzy, 

ochotników, jak i dyplomatów. Otwarcie wystawy było wydarzeniem towarzyszącym konferencji 

historycznej „Współczesność oparta na tradycji – 30 lat Straży Granicznej”, organizowanej w przez IPN i 

SG, która odbyła się w dniach 15–16 września w Koszalinie. Wystawę będzie można oglądać do 29 

października 2021 r.  

 

W dniach 16-22 września odbyła się kampania związana z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego 

Transportu (ETZT), którą w 2002 roku zainicjowała Komisja Europejska. W ramach ETZT w 2021 roku w 

Koszalinie odbyło się kilka już wydarzeń oraz działań, które aktywnie wpłynęły na świadomość 

mieszkańców.  W niedzielę, 19 września Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zorganizował Dzień 

Otwarty. Na odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji, m.in. pokazy WOPR, malowanie autobusu, 

oprowadzanie po zajezdni, czy symulator zdarzeń i alkogogle.  22 września, na zakończenie ETZT, odbył 

się Europejski Dzień bez Samochodu. W związku z tym przez cały dzień miejska komunikacja oferowała 

darmowe kursy (w kwietniu 2019 roku Rada Miejska w Koszalinie postanowiła, że 22 września będzie 

każdego roku dniem wolnym od opłat w komunikacji miejskiej dla wszystkich pasażerów). Dodatkowo, 

także 22 września, pierwsze dwie godziny wypożyczenia roweru w ramach Koszalińskiego Roweru 

Miejskiego były darmowe.   

 

25 września w sali widowiskowej CK 105 odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu długoletniego (50 

i 60 lat) pożycia małżeńskiego 23 par małżeńskich. Życzenia małżonkom składał prezydent Piotr 

Jedliński. 
 

17 września prezydent Piotr Jedliński wziął udział w uroczystościach związanych z 82. rocznicą agresji 

Związku Sowieckiego na Polskę. 

 

8 października miasto otrzymało 100.000 zł z programu Cyfrowa Gmina. Środki pochodzą w 100% z 

funduszy unijnych i mogą być przeznaczone m.in. na cyfryzację biur / jednostek publicznych; zakup 

oprogramowania; zakup sprzętu IT; szkolenia i cyberbezpieczeństwo. 

7 października odbył się Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych. Podczas uroczystej gali 

przyznano dwie nagrody. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne otrzymało tytuł 

Koszalińskiego Honorowego Lideru NGO 2021, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w 



Koszalinie nagrodę w kategorii Koszalińskiego Lidera NGO 2021. W imieniu prezydenta Piotra 

Jedlińskiego nagrody wręczył jego zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

12 października na budynku koszalińskiego szpitala uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Berthę 

von Massow, byłą przełożoną Zgromadzenia Salem. Dzięki niej powstał w Koszalinie szpital, który służy 

do dziś mieszkańcom miasta. W imieniu prezydenta Piotra Jedlińskiego udział w uroczystości wziął jego 

zastępca Przemysław Krzyżanowski. 

26 września odbyły się wybory do Rad Osiedli. Głosowano w 10 osiedlach, w siedmiu liczba zgłoszonych 

kandydatów na członków do poszczególnych rad była równa lub mniejsza od liczby mandatów w radzie. 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 52.302 osoby,  oddano 16.718 ważnych głosów. 

Frekwencja wyniosła 4,6% (w wyborach wzięło udział 2.429 osób). Zgodnie z nową ordynacją, Rady 

Osiedli zostały wybrane na 5-letnią kadencję. 

 

9 października prezydent Piotr Jedliński wziął udział w uroczystościach związanych z 50-leciem 

powstania firmy „Piekarnia Drzewiańska”.  

 

 

 

Opracował: 

Robert Grabowski 

Rzecznik Prasowy 

15 października 2021 r.                                 

             

 

 

w/z 

Andrzej Kierzek 
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