
Koszaliński 
nauczyciel 
nagrodzony

Możemy być dumni. Ar-
kadiusz Pater, nauczyciel 
historii z Koszalina, otrzy-
mał srebrnego BohaterO-
Na. Rywalizacja była ostra, 
bo grono nominowanych 
zacne. Jak się okazuje, 
działalność historyka z Ko-
szalina nie przeszła bez 
echa. Gratulujemy!
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Dla seniorów
Po przerwie spowodo-

wanej pandemią w Klubie 
Osiedlowym „Przylesie” 
KSM „Przylesie” i w klu-
bie „Na Skarpie” KSM „Na 
Skarpie” odbył się Dzień Se-
niora. W tym szczególnym 
dniu liczyły się osoby starsze, 
na które czekały atrakcje. 

strona 5

Listy do Świętego
Od dziecka towarzyszy 

nam wiele świątecznych 
tradycji. Z części z nich 
wyrastamy, ale niektóre za-
chowujemy w sercu przez 
długi czas. Kiedy jednak 
pryska ta magia? Z oka-
zji mikołajek o tym, jakie 
tradycje wciąż kultywują, 
kiedy ostatnio napisały list 
do św. Mikołaja i co chcia-
łyby dostać 6 grudnia opo-
wiada osiem rezolutnych 
nastolatek.
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XVI Choinkowy 
Rajd Pieszy

10 grudnia odbędzie się 
pieszy rajd na trasie Ros-
nowo-Dargiń (ok. 10 km), 
w którym weźmie udział 
głównie młodzież szkol-
na. Osoby chętne do wzię-
cia udziału w wydarzeniu 
wciąż mogą się zapisywać. 
Więcej informacji oraz re-
gulamin i karta zgłoszenio-
wa znajdują się na stronie 
koszalińskiego oddziału 
PTTK: http://koszalin.pttk.
pl/wordpress/ w zakładce 
„kalendarz imprez”.     (red)
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Kryzys demogra�czny w Polsce się nasila. Mimo zapewnień młodych ludzi o chęci posia-
dania rodziny, dzietność w Polsce stopniowo maleje. O tym, dlaczego tak się dzieje i co ma 
wpływ na obecną sytuację demogra�czną w Polsce, opowiada Agnieszka Krzyżak-Pitura, 
założycielka i prezeska fundacji „Rodzic w Mieście”.                                     Więcej na stronie 3

Dzieci coraz 
mniej
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W nawiązaniu do mo-
jego artykułu nr wyd. 47 
str. 3 „Miasto w rękach 
wandali” dostałam infor-
mację od Zarządu Dróg  
i Transportu w Koszali-
nie, że brak oświetlenia 
na Misiowej Dolinie 
spowodowany jest ak-
tami wandalizmu. Jak 
zapewnia pracownik 
ZDiT, naprawa oświet-
lenia trwa. 

Monika Kwaśniewska

Dawna kotłownia przy 
ulicy Wańkowicza została 
zburzona. Nie szpeci już 
krajobrazu osiedla. Cieszą 
się mieszkańcy, którzy od 
lat apelowali o interwencję 
z powodów obaw sanitar-
nych. W budynku zalęgły 
się bowiem szczury. Teraz 
na niewielkiej działce ma 
powstać blok mieszkalny. 

Kotłownia znajdowała 
się na terenie Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przylesie”, ale nie należa-
ła do niej. Wiele lat temu 
zaprzestała pracy i Miejska 
Energetyka Cieplna w Ko-
szalinie ją sprzedała w pry-
watne ręce. Budynek zaczął 

niszczeć i stał się wątpliwą 
wizytówka okolicy. Rada 
Osiedla od lat apelowała 
o interwencję, bo z kot-
łowni zaczęły wychodzić 
szczury, pojawiły się tak-
że śmieci, a z samego bu-
dynku odpadały cegłówki. 
Urzędnicy rozkładali jed-
nak ręce, bo sam budynek 
był własnością prywatną. 

Plan zagospodarowa-
nia przestrzennego zakładał 
w tym miejscu budynki miesz-
kalno-usługowe, ale kilka lat 
temu został on zmieniony 
i ograniczony jedynie do funk-
cji mieszkalnych z możliwymi 
elementami usługowymi. 

W ubiegły czwartek po-
jawił się ciężki sprzęt i kot-

łownia został zburzona. 
Został jedynie centralny 
element, który musiał być 
rozebrany innym rodzajem 
sprzętu. Przez kilka dni ko-
szalinianie mogli podziwiać 

coś w rodzaju statku kos-
micznego. Ten „kikut” stał 
się celem wielu fotografów, 
wzbudzając niemałe zain-
teresowanie. Zadowolenia 
z wyburzenia obiektu nie 

kryje prezes KSM „Przyle-
sie” Kazimierz Okińczyc. 
– Właściciel, który kupił 
obiekt od MEC, sprzedał 
go dalej i nowy nabywca 
go zburzył. Działka jest nie-
wielka, a zgodnie z planem 
może tam powstać blok, ale 
będzie niewielki. Najważ-
niejsze, że ta ruina została 
rozebrana – mówi prezes 
Okińczyc. Działka rzeczy-
wiście jest mała. To niecałe 
pół hektara. Przylega do niej 
płatny, chroniony parking. 
Nowy budynek będzie mógł 
mieć maksymalnie 16 me-
trów wysokości i zajmować 
40 procent działki. Ewentu-
alne usługi mogą znajdować 
się tylko na parterze.     (mp)

Kotłownia przestała straszyć
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