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25 września koszalinianie mogli już po raz 11. wspólnie bawić się na festynie „Postaw na rodzinę”, 
organizowanym przez KSM „Przylesie”, KSM „Na Skarpie” oraz para�ę pw. Ducha Świętego. Nie 
zabrakło licznych atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych – od występów artystycz-
nych po zabawy z animatorami czy loterię fantową. Miłośnicy słodkości mogli liczyć na wielki, 
pyszny tort, choć i nie zabrakło również tradycyjnych smaków.               Więcej na stronie 6
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Jak w rodzinie

Już za kilka tygodni 
pierwsi mieszkańcy będą 
mogli wprowadzić się do 
nowo powstałego bloku 
przy ulicy Wenedów 6D. 
Łącznie udostępnionych 
zostanie 55 mieszkań: jed-
no-, dwu- lub trzypokojo-
wych. Średnia powierzch-
nia to ponad 46 mkw. 
Rekrutacja mieszkańców 
została zakończona. 

– To jest pewna nowość 
w Koszalinie, bo to pierw-
szy budynek, który ma nie 
tylko tradycyjny sposób 
ogrzewania z miejskiej 
energetyki cieplnej, ale też 
na dachu jest instalacja fo-
towoltaiczna i ten budynek 
częściowo będzie ogrzewa-

Nowy blok przy ulicy Wenedów

ny przy pomocy fotowolta-
iki – mówił Piotr Jedliński, 
prezydent Koszalina. 

– Obiekt oprócz foto-
woltaiki i windy jest rów-
nież wyjątkowy, ponieważ 
po raz pierwszy samorząd 
wsparł budowę tego budyn-

ku w ponad 40%. Ponad  
5 milionów wpłynęło  
z miasta Koszalin. Od-
bywało się to w formie 
podniesienia kapitału za-
kładowego, ale jest to tak 
naprawdę żywa gotówka, 
pozyskana z różnych fun-

duszy, nie tylko rządowych, 
które pozwoliły na to, że ten 
realny wydatek związany  
z budową jest znacznie niż-
szy – powiedział Krzysztof 
Łukasik, prezes KTBS. 

Ze względu na duże 
wsparcie inwestycji środ-
kami publicznymi mieszka-
nia przydzielane będą przez 
prezydenta miasta. Formal-
nym właścicielem i zarzą-
dzającym mieszkaniami 
będzie KTBS. Zakończenie 
budowy, rozumiane jako 
otrzymanie pozwolenia na 
użytkowanie, planowane 
jest do 30 października br., 
a przekazanie mieszkań 
w pierwszych dniach listo-
pada br. – Mniej więcej na 
jedno mieszkanie przypa-

dało trzech chętnych, więc 
zaledwie 30% podań mogli-
śmy rozpatrzyć pozytyw-
nie. Pandemia COVID-19, 
zerwane łańcuchy dostaw, 
wojna na Ukrainie, zwięk-
szone ceny materiałów bu-
dowlanych – te wszystkie 
czynniki przyczyniły się do 
tego, że oddanie budynku 
opóźniło się z 31 maja na 
30 października – tłuma-
czył prezes KTBS. 

Krzysztof Łukasik zapo-
wiedział, że to już ostatnia 
inwestycja KTBS na osied-
lu Wenedów. Kolejna pla-
nowana jest na osiedlu Unii 
Europejskiej. Inwestycja 
nie będzie zawierała miesz-
kań jednopokojowych, czy-
li kawalerek.                (mk)

Młodzież i prawo
Rozmowa z mecenasem 

Krzysztofem Kaszubskim, 
wicedziekanem Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Ko-
szalinie i koordynatorem 
akcji „Adwokaci rozjaś-
niają prawo”, skierowanej 
do uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawo-
wych. W jej ramach lekcje 
z młodzieżą prowadzą nie 
nauczyciele, a adwokaci. 
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Kulą w raka

Stowarzyszenie Kosza-
liński Klub „Amazonka” 
ponownie zorganizował 
akcję pod hasłem „Kulą 
w raka”. Głównym celem 
imprezy jest zakorzenienie 
i wyrobienie nawyku zajęć 
ruchowych, które są tak 
bardzo potrzebne po ampu-
tacji piersi.  
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Seniorzy nie chcą 
być samotni

Emerytura wcale nie 
musi oznaczać siedzenia 
samemu w czterech ścia-
nach przed telewizorem. 
To czas, kiedy seniorzy 
mogą wciąż być aktywni. 
A w Koszalinie znajdą wie-
le rozrywek. Jedną z nich 
jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, który funkcjonuje 
z ramienia Politechniki Ko-
szalińskiej.
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Finał m-teatru
25 września zakończyły 

się 13. Koszalińskie Kon-
frontacje Młodych „m-
-teatr”. Laureatką nagrody 
głównej została Olga Cięż-
kowska, reżyserka spek-
taklu „Wszyscy jesteśmy 
dziwni”. Wielkie święto 
młodego teatru zostało 
zwieńczone mistrzowskim 
spektaklem „Niespodzie-
wany powrót” z udziałem 
Daniela Olbrychskiego i To-
masza Karolaka.
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Czy Niemcy 
nam zapłacą?

Temat reparacji wojen-
nych za ogromne znisz-
czenia, jakich dopuściły 
się Niemcy hitlerowskie 
wobec Polski podczas II 
wojny światowej pojawił 
się jakiś czas temu i od razu 
wywołał medialną burzę. 
Rozmawiamy o tym z prof. 
Stanisławem Żerką, histo-
rykiem i głównym anality-
kiem w Instytucie Zachod-
nim w Poznaniu. 
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