
Ważne miejsca 
pamięci

Coraz częściej powstają-
ce izby pamięci to placów-
ki muzealne, prowadzone 
przez szkołę, bibliotekę lub 
osobę prywatną, poświęco-
ne konkretnemu miejscu, 
wydarzeniu czy też histo-
rycznej postaci. Zazwyczaj 
wypełniają one lukę tam, 
gdzie nie funkcjonuje mu-
zeum czy inna instytucja 
kultury odpowiedzialna za 
popularyzację lokalnej hi-
storii, kultury i tradycji. 
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Olimpijskie 
spotkanie

W Zespole Szkól nr 1 
w Koszalinie odbyło się 
nietypowe spotkanie. Ucz-
niowie szkoły mieli nie-
zwykłą okazję poznać ko-
szalińskich olimpijczyków 
i posłuchać ich ciekawych 
historii z igrzysk olimpij-
skich, opowieści o począt-
kach kariery i sportowej 
pasji. 
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Wilk i człowiek
Pod koniec zimy, wraz 

z nadejściem wiosny wraca-
ją doniesienia o zbliżaniu się 
samotnych wilków do tere-
nów podmiejskich. Czy rze-
czywiście jest się czego oba-
wiać? Czy wilk jest taki zły? 
Czy trzeba z nim walczyć?
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Archeologiczne 
dziedzictwo

Spacerując po łąkach, po-
lach czy leśnych dróżkach 
nie zdajemy sobie sprawy, 
że być może pod naszymi 
stopami kryją się bezcenne 
świadectwa historii – po-
zostałości pradawnych gro-
dzisk, cmentarzysk czy kur-
hanów. I właśnie te obiekty 
postanowiono przybliżyć 
w publikacji „Archeolo-
giczne zabytki Pomorza 
Zachodniego. Wojewódz-
two zachodniopomorskie”. 
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Zmiana czasu
Przypominamy, że już 

w najbliższy weekend, 
w nocy z 25 na 26 marca, 
nastąpi zmiana czasu z zi-
mowego na letni. Nie jest 
to dobra wiadomość dla 
śpiochów, ponieważ śpimy 
o godzinę krócej, a zegar-
ki przestawiamy z godziny 
2.00 na 3.00.
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W świecie 
dawnych bajek

To już 7. edycja Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej „Filmoniada”. W pierwszy dzień wiosny 
na Rynku Staromiejskim zebrało się mnóstwo dzieci, by w tradycyjnym kolorowym korowo-
dzie podążyć do Centrum Kultury 105. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Powrót do prze-
szłości”, nie zabrakło więc bajek z dawnych lat. Młodzi uczestnicy mogli też m.in. wziąć udział  
w Retro Games Show, warsztatach plastycznych czy obejrzeć spektakl Teatru „Sztuka Ciała”.
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W siedmiu oddziałach 
koszalińskiego żłobka na 
nowe dzieci czeka 276 
miejsc. Mają na nie szanse 
najmłodsi, których rodzice 
pracują lub uczą się w sy-
stemie dziennym, zadbali 
o obowiązkowe szczepienia 
swoich pociech i miesz-

kają na terenie Koszalina, 
co teraz trzeba będzie po-
twierdzić, okazując Kosza-
lińską Kartę Mieszkańca. 
– Warunkiem ubiegania 
się o miejsce w żłobku jest 
spełnienie wszystkich tych 
kryteriów obowiązkowych. 
W następnej kolejności bie-

rzemy pod uwagę kryteria 
dodatkowe, czyli sytuację 
bytową rodziny, niepełno-
sprawność dziecka lub ro-
dziców. Dodatkowe punkty 
przyznajemy też dzieciom 
przebywającym w pieczy 
zastępczej i z rodzin wielo-
dzietnych – mówiła Dorota 
Pawłowska z Urzędu Miej-
skiego w Koszalinie.

Podobne, ale już mniej 
restrykcyjne kryteria obo-
wiązują przy rekrutacji do 
koszalińskich przedszko-
li, w których na nowy rok 

szkolny przygotowano 930 
miejsc dla najmłodszego 
rocznika. Pierwszeństwo 
mają m.in. dzieci z rodzin 
wielodzietnych i te wycho-
wywane przez rodzica lub 
rodziców z niepełnospraw-
nością. Zamieszkanie w Ko-
szalinie można potwierdzić, 
przedstawiając zarówno 
Koszalińską Kartę Miesz-
kańca, jak i pierwszą stro-
nę zeznania podatkowego 
rozliczanego w tutejszym 
I Urzędzie Skarbowym. 
– Nabór do koszalińskich 

placówek odbywa się za po-
mocą systemu elektronicz-
nego. Myślę, że rodzice są 
z nim zaznajomieni i nie po-
winno być z tym problemu. 
Dokładny harmonogram re-
krutacji i instrukcje będzie 
można znaleźć w internecie 
na portalu http://nabory.
eduportal.koszalin.pl/ – po-
informował Krzysztof Sto-
biecki z UM w Koszalinie.

Rekrutacja do żłobka po-
trwa do 17 kwietnia, nato-
miast do przedszkoli do 21 
kwietnia.             (as)

Nabór do żłobka na nowych zasadach
3 kwietnia ruszy nabór do koszalińskiego żłobka, 

przedszkoli i szkół podstawowych na terenie mia-
sta. Od tego roku wprowadzono zmiany w procesie 
rekrutacji. W przypadku ubiegania się o miejsce w 
jednym z oddziałów żłobka obowiązkowe będzie posia-
danie Koszalińskiej Karty Mieszkańca.


