
MKKS Żak 
zaprasza na mecz

Beniaminek Suzuki 1. ligi 
koszykówki mężczyzn 
MKKS Żak Koszalin roze-
gra pierwszy mecz w sezonie 
2021/2022 na swoim boi-
sku. Zmierzy się w nim z ze-
społem PTG Sokół Łańcut. 
Spotkanie zaplanowano na 
sobotę, 25 września o godz. 
13 w hali ZOS Gwardia 
przy ul. Fałata 34 (dojazd 
i wejście od ul. Sportowej). 
Szerzej o prezentacji zespo-
łu i meczu inauguracyjnym 
piszemy na str. 23.

Taki był sezon
Wakacje dobiegły końca. 

Dla jednych był to okres wy-
poczynku, dla służb mundu-
rowych wręcz przeciwnie 
– czas wzmożonej pracy, 
wielu kontroli i interwencji. 
Pora na podsumowanie.
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Seniorzy na 
olimpiadzie 

Rzuty do celu, przerzu-
canie piłki nad głową, bieg 
kelnera czy toczenie piłek 
– to tylko niektóre z kon-
kurencji dla uczestników 
Seniorady. 
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Z Koszalina do 
Bydgoszczy 

60-letni ks. Krzysztof 
Włodarczyk, dotychcza-
sowy biskup pomocniczy 
diecezji koszalińsko-koło-
brzeskiej, został mianowa-
ny przez papieża Francisz-
ka ordynariuszem diecezji 
bydgoskiej. 
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Luksus na kredyt

W zawrotnym tempie rośnie zadłużenie młodych osób w Polsce. Według danych Krajowego 
Rejestru Długów najszybciej rosnącą grupę dłużników stanowią osoby między 18. a 25. ro-
kiem życia. Młodzi chcą żyć luksusowo, choć po prostu ich na to nie stać. 

Więcej na stronie 6
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Radni znów obradowali 
w ratuszu. Przywrócona 
została trybuna obywatel-
ska. Zajęli się 29 projek-
tami uchwał. 14 dotyczyło 
zwolnienia dyrektorów 
placówek oświatowych  
z obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuń-
czych.

Były projekty uchwał 
dotyczące wykonania bu-
dżetu za pierwsze półro-
cze i zmian w budżecie, 
i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2021- 
-2036. – Zwiększamy do-
chody o ponad 11,5 mln zł 
– informuje prezydent Piotr 
Jedliński. – Wydatki zwięk-
szamy o 23,6 mln zł, co jest 

związane z koniecznoś-
cią wypłaty wynagrodzeń 
dla nauczycieli żłobków i 
przedszkoli, zwiększeniem 
dotacji dla przedszkoli nie-
publicznych i dopłacaniem 
400 zł miesięcznie do każ-
dego dziecka w żłobkach 
niepublicznych. Prawie 4,3 
mln zł przeznaczamy na go-
spodarkę mieszkaniową, w 
tym na utrzymanie zasobów 
Koszalińskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecz-
nego i remont dwóch miesz-
kań w zasobach Zarządu 
Budynków Miejskich. Poza 
tym musimy kupić do końca 
bieżącego roku dwa radio-
wozy dla Straży Miejskiej 
i będą to już pojazdy elek-
tryczne, warte 300 tys. zł 
każdy. Na ich zakup chcemy 

pozyskać dofinansowanie 
z zewnątrz, aby z naszego 
budżetu ostatecznie wydać 
połowę tej sumy. Planuje-
my też remont dróg grun-
towych, kładki na ul. Bata-
lionów Chłopskich i remont 
przejazdu na ul.Wołyńskiej.

 Dochody za pierwsze 
półrocze zostały wykonane 
w 52,4 proc., a wydatki w 45 
proc. Nadwyżka budżetowa 
wyniosła ponad 40,3 mln zł, 
a deficyt 35,3 mln zł.

Radni podjęli też uchwały 
o udzieleniu 32 tys. zł do-
tacji celowej na remont dla 
cerkwi prawosławnej i 132 
tys. zł dla kościoła przy 
katedrze. Poza tym gmina 
miasto Koszalin przyzna 
4.200 zł dotacji wojewódz-
twu zachodniopomorskie-

mu na zadania wynikające 
z projektu partnerskiego 
pn. „Budowa regionalnej 
infrastruktury informacji 
przestrzennej województwa 
zachodniopomorskiego”.

Radni zajęli się też pro-
jektem uchwał dotyczącym 
miejskiego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenu między ul. Włady-
sława IV a ul. Batalionów 
Chłopskich. Po zatwierdzo-
nych zmianach będzie tam 
m.in. możliwość zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzin-
nej koło sklepu ogrodni-
czego przy ul. Robotniczej 
i regulacja stanu komunika-
cyjnego i drogowego oraz 
regulacja terenów zielonych 
przy zabudowie jednoro-
dzinnej.                         (ejm)

Wybory do rad osiedli odbędą się już w najbliższą nie-
dzielę, 26 września, w godz. 8-18. Swoich przedstawicieli 
będą wybierać mieszkańcy 10 z 17 dzielnic Koszalina. 
W pozostałych liczba kandydatów do rady osiedla jest 
równa lub mniejsza niż statutowe 15 miejsc w radzie.

Do urn mogą pójść mieszkańcy osiedli: im. Kotarbiń-
skiego (lokal wyborczy w Klubie Osiedlowym „Kanion” 
przy ul. Krzyżanowskiego 26), Lechitów (w siedzibie Rady 
Osiedla przy ul. Łużyckiej 30), Lubiatowo (w siedzibie Rady  
Osiedla przy ul. Zwycięstwa 278, budynek PRO-WAM), 
Morskie (w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Francisz-
kańskiej102), Na Skarpie (w siedzibie VI Liceum Ogól-
nokształcącego przy ul. Dąbka 1), Rokosowo (w siedzibie 
SP nr 3 przy ul. Jabłoniowej 23),  Śródmieście (w siedzibie 
Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim 6-7), Ty-
siąclecia (w siedzibie SP 4 przy ul. Podgórnej 45), Wspól-
ny Dom, (w Przedszkolu nr 3 przy ul. Zwycięstwa 188) 
i Jamno-Łabusz (w siedzibie Przedszkola Integracyjnego 
przy ul. Szkolnej 1). Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich  będą mogły skorzystać z darmowego trans-
portu do lokali wyborczych.  Wystarczy w godz. od 10 do 
16 zadzwonić pod nr tel. 94 348 39 01.             (ejm)

Sesja znowu w ratuszu Wybierz radnych 


