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– Dzieci, które funkcjonują wśród przyjaźnie nastawionych kolegów, są zazwyczaj uśmiechnięte 
i wesołe. Jeśli w stosunki koleżeńskie wkracza przemoc, psychika terroryzowanego dziecka zaczy-
na się załamywać. Dzieci doświadczające przemocy w szkole stają się ciche i zamknięte w sobie 
– mówi specjalistka. I przestrzega: – Bądźmy uważni, bo przemoc może spotkać każde dziecko.

Więcej na stronie 3
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Zapobiec przemocy

O koniecznych oszczęd-
nościach w związku 
z przetargiem na dostar-
czenie energii elektrycz-
nej do instytucji samorzą-
dowych oraz o głosowaniu 
w Koszalińskim Budżecie 
Obywatelskim 2023 mó-
wili radni na czwartkowej 
sesji. 

Podczas naboru do bu-
dżetu obywatelskiego 
mieszkańcy zgłosili 77 
projektów. 23 to pomysły 
ogólnomiejskie, natomiast 
54 to projekty osiedlowe. 
Kwota przeznaczona na 
budżet obywatelski to po-
nad 3 miliony złotych. Na 
realizację projektów ogól-

Trudny czas dla miasta 
nomiejskich prezydent 
Piotr Jedliński przeznaczył 
1.300.000 zł, a osiedlo-
wych – 130.000 zł na każ-
de z 17 osiedli. 12 projek-
tów ogólnomiejskich i 12 
osiedlowych otrzymało ne-
gatywną ocenę i nie zosta-
ną dopuszczone do głoso-
wania. Każdemu z autorów 
negatywnie ocenionych 
projektów przysługiwała 
możliwość złożenia od-
wołania. Z tej możliwości 
skorzystało sześciu auto-
rów. Ostatecznie w wyniku 
odwołań negatywne oceny 
pięciu projektów zostały 
podtrzymane, a jeden pro-
jekt zostanie poddany pod 
głosowanie mieszkańców. 

Głosowanie odbędzie się 
od 1 do 23 października. 
Wziąć w nim udział będzie 
można tylko elektronicznie 
na stronie www.budzetoby-
watelski.koszalin.pl. 

W ramach 10. edycji 
Koszalińskiego Budżetu 
Obywatelskiego miasto 
postanowiło zorganizować 
konkurs plastyczny ,,Bądź 
bohaterem – zmieniaj mia-
sto z Koszalińskim Bu-
dżetem Obywatelskim”. 
Konkurs przeprowadzony 
zostanie w trzech kate-
goriach: dzieci z klas I-
-III; dzieci z klas IV-VIII 
i młodzież ucząca się w 
koszalińskich szkołach po-
nadpodstawowych. Prace 

należy złożyć do 17 paź-
dziernika 2022 roku. 

20 września, 15 minut 
przed zakończeniem prze-
targu, wpłynęła jedna oferta 
na zakup energii elektrycz-
nej. Koszalin chciał wydać 
maksymalnie 38 milionów 
złotych na prąd w 2023 
roku. Spółka Enea z Po-
znania, która jako jedyna 
się zgłosiła, zapropono-
wała 63.037 .000 złotych.  
W 2022 roku Koszalin za 
energię płacił ok. 15 milio-
nów. W 2023 roku przyj-
dzie mu zapłacić cztery 
razy więcej. – Trzeba zna-
leźć możliwości oszczę-
dzania na prądzie, jednak 
muszą się one skończyć 

tam, gdzie zagraża to bez-
pieczeństwu mieszkańców. 
Nie wyłączymy głów-
nych ulic z oświetlenia, bo 
wzrośnie liczba wypadków, 
przestępstw. Są takie miej-
sca, gdzie możemy jeszcze 
trochę zaoszczędzić, ale nie 
da się tego zrobić na ma-
sową skalę, ponieważ bez-
pieczeństwo mieszkańców 
i godziny pracy wymuszają 
używanie energii – mówił 
Tomasz Czuczak, sekretarz 
miasta. – O oświetleniu fon-
tanny, naszych zabytków 
czy amfiteatru możemy już 
zapomnieć. W Urzędzie 
Miasta też będziemy na noc 
wyłączać światło – dodał.                     
          (mk) 

Karta mieszkańca
Z dnia na dzień rośnie za-

interesowanie Koszalińską 
Kartą Mieszkańca. Wpłynę-
ło już ponad 2,5 tys.wnio-
sków. 20 września w Urzę-
dzie Miejskim prezydent 
Koszalina aktywował 
pierwszą kartę mieszkańca.
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Senatorowie  
na politechnice

Na Politechnice Kosza-
lińskiej odbyło się spot-
kanie przed wyjazdowym 
posiedzeniem Komisji 
Nadzwyczajnej ds. Klima-
tu nt. rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Była to 
również okazja do otwarcia 
wystawy ,,Senat wczoraj 
i dziś. W 100. rocznicę po-
siedzenia Senatu II RP”. 
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Pojechali z darami
Po raz 24. Stowarzysze-

nie Pomocy Polakom ze 
Wschodu zawiozło dary dla 
rodaków mieszkających za 
wschodnią granicą. Tym 
razem na Litwę. Dzięki 
ofiarodawcom i sponso-
rom udało się zebrać pra-
wie dwie tony produktów. 
Ale w tych wyjazdach nie 
chodzi tylko o pomoc rze-
czową. Liczy się obecność, 
rozmowa i świadomość, że 
o rodakach pamiętamy.
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Artystycznie  
i wspólnie

W Łazach spotkały się 
poszukujące artystycznych 
wyzwań osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, 
a wśród nich byli m.in. 
reprezentanci warsztatów 
terapii zajęciowej, domów 
pomocy społecznej i środo-
wiskowych domów samo-
pomocy.
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Osieki zakończone
W urokliwej scenerii 

Dworku Osieckiego za-
kończono  XXV Między-
narodowy Plener Malarski 
„Czas i miejsce dla sztu-
ki”, organizowany przez 
Związek Polskich Arty-
stów Plastyków Okręgu 
Koszalin-Słupsk. W te-
gorocznej, jubileuszowej 
edycji uczestniczyli artyści 
z Litwy, z Niemiec, z Ukra-
iny, z Korei Południowej 
i oczywiście z Polski.
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