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Aleksander Doba nie żyje. M…

Odszedł od nas Aleksander Doba. Wielki,
niesamowity, wspaniały podróżnik
Pomorza Zachodniego. 

Rozmawiajmy o depresji, ni…

Według raportów WHO, na depresję
cierpi około 350 milionów ludzi, co czyni
ją drugą najczęściej występującą
chorobą na świecie a do 2030 roku
przesunie się na miejsce pierwsze. Za
sprawą pandemii ten czarny scenariusz
może nastąpić szybciej. W Polsce
szacuje się, że zmaga się z nią około 1,5
miliona osób. Jak pokazały badania na
temat nastrojów Polaków w czasie
epidemii, pandemia jeszcze bardziej
pogłębiła negatywne nastroje Polaków.
Emocje, które towarzyszą ludziom w
związku z COVID-19 to głównie
niepokój, lęk (36 proc.) lub nawet strach
czy przerażenie (31 proc.). Prawie
połowa Polaków przynajmniej raz w
tygodniu odczuwała w tym czasie
obciążenie psychiczne (46 proc.)!

 

Jechał „pod prąd”, bez upra…

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
koszalińskiej komendy zatrzymali 33-
latka, który kierował samochodem będąc
pod wpływem narkotyków i bez
wymaganych uprawnień. Dodatkowo
funkcjonariusze znaleźli przy kierowcy
175 gramów amfetaminy. Mężczyzna noc
spędził w policyjnym areszcie, już
usłyszał zarzuty i został objęty
policyjnym dozorem.
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COVID-19: Kalkulator Kolejk…

Możesz sprawdzić, kiedy będziesz mógł
się zaszczepić na COVID-19. Lekarka
Aleksandra Zając i doktorantka
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego Dominika Miszewska
przygotowały w oparciu o Narodowy
Program Szczepień, przybliżony,
specjalny Kalkulator Kolejki
Szczepionkowej.

 

Mapa punktów szczepień

Szczepimy się przeciwko COVID-19!
Obecnie trwają szczepienia osób z grupy
0, wskazanej w Narodowym Programie
Szczepień (m.in. personel medyczny i
niemedyczny szpitali, pracownicy domów
pomocy społecznej oraz miejskich
ośrodków pomocy społecznej, także
zatrudnieni w aptekach, hurtowniach
farmaceutycznych, studenci medycyny).
Proces szczepień – zgodnie z programem
- będzie realizowany etapami.

 

Nie hucznie , a pandemiczni…

Drodzy nie- i znajomi, koledzy,
przyjaciele bliżsi i dalsi! 9 lutego 1991
roku, 30 lat temu, powstała w Koszalinie
Galeria na Piętrze. Galeria moich
Rodziców. Założył ją mój Tato - Leonard
Kabaciński, ale rozkwitła pod czułą ręką i
bacznym okiem mojej Mamy, Jadwiga
Kabacińska-Słowik. Mama prowadzi
Galerię od śmierci Taty już blisko 28 lat -
napisała na FB
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Koszalin: Aktualna sytuacja …

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
omawiał aktualną sytuację w mieście.
Mówił m.in. o pandemii, szczepieniach
nauczycieli ale także o miejskich
inwestycjach.
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12K likes
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Najnowsze

Reklama Kontakt Polityka prywatności ekoszalin.pl

Plejada, wydawca portalu, informuje, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.ekoszalin.pl jest dozwolone wyłącznie z
zachowaniem warunków korzystania z treści. Użycie treści wykraczające poza ww. warunki, w jakikolwiek sposób, jest zabronione bez pisemnej zgody firmy Plejada. Dowiedz się,

w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści. 

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plejada . Koszalin 2012 - 2021.
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Wpisz czego szukasz

« I miejsce Kadry Zachodniopomorskiego ‘97 Pracowity sierpień »

Piłkarki ręczne rozpoczęły treningi
2013-07-11 21:11:00 Paweł Kaczor / info. FB Firmus AZS Politechnika Koszalińska / fot. ArtRut

Zawodniczki Firmus AZS Politechniki Koszalińskiej rozpoczęły
treningi. W obecnym sezonie poprowadzi je 49-letni norweski
trener – Reidar Møistad. Szkoleniowiec przywitał się z
akademiczkami w czwartkowy poranek, natomiast pierwszy
trening przeprowadził tego samego dnia w godzinach
popołudniowych w Hali Gwardii.

Møistad w marcu br. rozpoczął studia na V stopień trenerski (EHF
Mastercoach). Posiada on również wykształcenie z zakresu marketingu,
psychologii i filozofii (skończył wyższe szkoły w Oslo i Lillehammer).
Norweg swoją karierę zawodniczą zakończył na szczeblu juniorskim, zaś w

roli trenera zadebiutował w 2001r., objął zespół juniorek Veldre Handball. Później pracował m.in. jako:
 
- trener główny w Gjovik & Vardal Elite (norweska ekstraklasa)
- trener główny w Storhamar B
- asystent trenera w Storhamar Elite (norweska ekstraklasa – brązowy medal w 2008r.)
- główny trener juniorskiej reprezentacji Norwegii (Mistrzostwa Świata Juniorek 2010r. – srebrny
medal)
- trener techniki gry w piłkę ręczną w Norweskim Związku Piłki Ręcznej
- główny trener LFH09 Lillehammer (2 liga norweska)
- trener kobiecej reprezentacji Norwegii B
 
Szkoleniowiec pierwszy raz w lidze poprowadzi swój zespół w meczu przeciwko MKS Olimpia Beskid
Nowy Sącz, który akademiczki rozegrają w weekend 14/15 września br. (terminarz sezonu 2013/2014
PGNiG Superligi Kobiet znajduję się tutaj). Miejmy nadzieję, że będzie to udany ligowy debiut na ławce
trenerskiej.
 
W nadchodzącym sezonie akademiczki wystąpią nie tylko pod nową nazwą i okiem nowego trenera,
ale także w nieco przemeblowanym składzie. Z drużyny odeszły: Sołomija Szywerska (SPR Pogoń
Baltica Szczecin), Anna Morawiec (koniec kontraktu), Emilia Łach (koniec kontraktu), Joanna
Dworaczyk (zakończenie kariery) oraz Iwona Szafulska (zakończenie kariery).
 
Nowe zawodniczki w klubie to: Izabela Czarna (z SPR Lublin S.S.A.), Justyna Borkowska (z MTS
Kwidzyn), Milena Kot (z KSS Kielce), Joanna Załoga (z KPR Jelenia Góra), Jennifer Winter (z VfL
Oldenburg) oraz Izabela Oreszczuk (z MTS Kwidzyn). Do dyspozycji trenera pozostała (z opcją
wypożyczenia) Ewa Rybicka. Natomiast Dorota Błaszczyk powróciła do zespołu do urlopie
macierzyńskim.
 
Skład Firmus AZS Politechnika Koszalińska na sezon 2013/2014:
 
- bramkarki: Agnieszka Piechnik, Izabela Czarna, Justyna Borkowska
- rozgrywające: Aleksandra Kobyłecka, Tatiana Bilenia, Sylwia Lisewska, Adrianna Nowicka,
Marta Dąbrowska, Monika Odrowska, Ewa Rybicka
- skrzydłowe: Paulina Muchocka,Joanna Chmiel, Monika Koprowska, Paulina Gajdzis, Izabela
Oreszczuk, Jennifer Winter, Dorota Błaszczyk, Joanna Załoga
- obrotowe: Sylwia Matuszczyk, Milena Kot
 
W okresie przygotowawczym oprócz treningów zaplanowano także udział akademiczek w kilku turniejach,
m.in. w Oldenburgu, w Szczecinie i w Elblągu. Drużyna została również zgłoszona do europejskich
pucharów (EHF CUP).
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 Møistad trenerem AZS-u
26 Maj 2013 godz. 22:51 Artur Rutkowski / fot. ostlendingen.no
Jak donosi norweski portal ostlendingen.no AZS FIRMUS Politechnika Koszalińska od nowego sezonu będzie
posiadała trenera pochodzącego z Norwegii właśnie, ma nim od lipca zostać Reidar Møistad. Ostatnio pracował w
LFH09 Lillehammer, z którym wywalczył 3. miejsce w 2. Divisjon (odpowiednik trzeciego szczebla rozgrywek w
Norwegii). Nowy szkoleniowiec koszalińskiego zespołu przebywał pod koniec minionego sezonu na kilku spotkaniach
trzeciego zespołu minionej Superligi kobiet. Jak podkreśla Norweg najbardziej spodobało, mu się w AZSie, to, że na
spotkania przychodzi około 1500 fanatycznych kibiców, a rekord frekwencji wynosi 2300 osób na meczu.Dla
norweskiego portalu szkoleniowiec powiedział:- W Koszalinie istnieje koszykówka mężczyzn i piłka ręczna kobiet,
które są głównymi sportami tego miasta. Nie mogę się doczekać, aby zacząć pracę w moim nowym klubie. To
spełnienie marzeń. Jednocześnie jestem podekscytowany tym, co mnie czeka. Z trenerem podpisano roczny
kontrakt. Następnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, może zostać przedłużony o kolejne 2 lata.- Klub jest dobrze
zarządzany, ma dobrą gospodarkę i jasny cel, aby stać się stabilna drużyną. Oni również mają ambicje gry w Lidze
Mistrzów w ciągu kilku lat. To chciałbym być częścią takiego sukcesu - mówi Møistad.   Na stanowisku zastąpi
Waldemara Szafulskiego, który jako jedyny w historii AZS-u Politechnika Koszalińska wywalczył brązowy medal w
najwyższej klasie rozgrywkowej....

 Piłka Ręczna Kobiet – Stowarzyszenie
23 Kwietnia 2013 godz. 10:25 Paweł Kaczor / fot. Artur Rutkowski
W czwartek, 25 kwietnia, o godz. 18.00 będzie mieć miejsce zebranie założycielskie pierwszego w historii Koszalina
Stowarzyszenia Kibiców Piłki Ręcznej Kobiet. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Hali
Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4. Grupa inicjatywna nieformalnego Klubu Kibica AZS
Politechniki Koszalińskiej, której nieoficjalnym szefem jest Ireneusz Błaszczyk, postanowiła zawiązać
Stowarzyszenie Kibiców Piłki Ręcznej Kobiet.   „Celem organizacji będzie przede wszystkich rozwijanie i
propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków piłkarek
ręcznych klubu AZS Politechnika Koszalińska, promocja drużyny w kraju i za granicą, wytwarzanie atmosfery
zaufania i szacunku do klubu, oraz jego sympatyków.” – informuje Remigiusz Markizański, z Zespołu PR Klubu
Uczelnianego AZS Politechniki Koszalińskiej.   Wszyscy kibice, którzy chcą aktywnie wspierać zespół, a także
należeć do nowego stowarzyszenia mogą uczestniczyć w zebraniu założycielskim SKPRK. Podczas niego zostaną
przedstawione szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia....

 Zmiany w KU AZS Politechnika
20 Marca 2013 godz. 16:53 Artur Rutkowski
W środę 20 marca odbyła się konferencja prasowa KU AZS Politechnika Koszalińska, która związana jest ze
zmianami w funkcjonowaniu klubu. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone dokumenty rejestrowe,
powołujące spółkę Piłka Ręczna Koszalin S.A., która na mocy porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki,
przejmuje drużynę seniorek występującą w najwyższej klasie rozgrywkowej.   Prezes spółki Piłka Ręczna Koszalin
S.A Wojciech Kukliński W skład Zarządu Spółki wchodzą: Pan Wojciech Kukliński – Prezes Zarządu oraz Pan Marcin
Kobylarz- v-ce Prezes Zarządu. Organem nadzorczym została trzyosobowa Rada Nadzorcza w składzie: Kanclerz
Politechniki Koszalińskiej dr inż. Artur Wezgraj, mec. Maciej Flens oraz Łukasz Bednarek.Po sformalizowaniu
wszelkich procedur w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Piłka Ręczna Koszalin S.A. stanie się organem prowadzącym
drużynę seniorek AZS Politechniki Koszalińskiej.Tym samym z nazwy drużyny znika „Klub Uczelniany”, natomiast
pojawi się nazwa Sponsora Tytularnego, którego powinniśmy poznać w kwietniu b.r.Przewodniczącym Rady
Nadzorczej został Maciej Flens, prezes Zarządu Spółki, dodał, że kapitał zakładowy wynosi 100 tysięcy złotych.  ...0 komentarzy Sortuj według 
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Dodaj komentarz...

 Viagra w polityce czyli (nie)erotyczne wypowiedzi polityków
16 Lutego 2021 godz. 10:12 eWok, fot. FB
"Rudy kto by cię chciał. Ty co najwyżej kapucyna w samotności możesz orać - taki wpis zamieścił w komentarzu
pod jednym z postów Jacek Muryn, radny powiatu koszalińskiego. Członek PiS. Mylicie się jednak, jeśli uważacie, że
tylko przedstawiciele tego ugrupowania traktowali politykę powiedzmy tak... "erotycznie". Klasyka seksu w polskiej
polityce to przecież wypowiedź Renaty Beger (Samoobrona): 'Ściągnęłam go wzrokiem. Mówią, że mam
specyficzny. Kolega twierdzi nawet, że mam kurwiki w oczach". Beger do historii polskiego parlamentaryzmu
przeszła także dzięki tej wypowiedzi udzielonej "Super Expressowi":  "Lubię  seks jak koń owies". Przy czym,
zastrzegła, że mówi o zdrowym seksie. Takim, który uprawia mężczyzna z kobietą i kobieta z mężczyzną. Nie o
wymuszonym, udawanym, który - jej zdaniem - często przydarza się kobietom. Pytana, czy nie zdarzają jej się
udawane orgazmy, mówiła:"Nigdy. Jeśli jestem zmęczona, to po prostu orgazmu nie przeżywam. Jedni lubią seks
wieczorny, inni poranny. Mnie bez różnicy, choć wolę wieczorem. Oj, tydzień już nie byłam w domu, aż mi się krew
burzy przy takich tematach". Nie tylko Beger znana jest z - podszytych powiedzmy erotyzmem - swoich
politycznych wypowiedzi. Także  Robert Biedroń, były prezydenta Słupska, a dziś europoseł przeszedł do działu tej
historii: "Donald Tusk (PO) jest prawdziwym przedstawicielem rasy aryjskiej" - stwierdził Robert Biedroń w
wypowiedzi dla serwisu pitbul.pl. Jeden z najbardziej znanych polskich gejów, nie mógł się nachwalić "wilczych
oczu" premiera, które jego zdaniem są bardzo seksowne. "Nawet jeśli miał dziadka w Wehrmachcie, jeśli
zrobilibyśmy ranking najprzystojniejszych polityków, to Donald Tusk ze swoimi seksownymi oczami i swoim
seksownym "ehrrr" na pewno wygrałby" - stwierdził.  Biedroń wypowiedział się również o Waldemarze Pawlaku
(PSL), który skojarzył mu się z... nekrofilią: "Jeżeli kiedyś nekrofilia zostanie zalegalizowana, to z cała pewnością
ruch nekrofilski weźmie na sztandary Pawlaka. Idealny truposz" - powiedział. Na naszej liście znalazł się również
śp. Andrzej Lepper, który stając w obronie pewnego europosła z Łodzi oskarżonego o gwałt na prostytutce zapytał z
uśmiechem: "Jak można zgwałcić prostytutkę"... Także powszechnie znany, dziś już były rzecznik PiS, Adam
Hofmann znalazł się wśród przez nas wyróżnionych. A to dlatego, że stał się autorem tych słów: "prezes Kaczyński
jest dwa, trzy poziomy wyżej niż Ewa Kopacz". O Jakie poziomy? Kto nad kim? I dlaczego? nie dopowiedział... Na
przypomnienie zasługuje także następująca wypowiedź byłej posłanki Anny Grodzkiej (Twój Ruch): "Absolutną
patologią jest przyjęcie, że jedna z tych cech, np. rodzaj genitaliów, ma świadczyć zawsze, do końca, niezmiennie o
płci człowieka, tak skomplikowanym jednak i absolutnie nie zero-jedynkowym zjawisku". W tym kontekście zasłynął
też radny Grzegorz Matuszak (SLD), który stał się autorem wypowiedzi: "Nawet najpiękniejsza kobieta nie może
dać więcej niż sama posiada".  Poszukując jednak tego jednego nazwiska polityka, który - jak w filmie Janusza
Machulskiego, "Kilerze" - mógłby znaleźć się "no może nie - "Panteonie", a po prostu zostać "Filarem polskiego
seksu w polityce", "Opoką" może? to wskazać musimy  jedno nazwisko. To Leszek Miller! Autor bestsellerowej
wypowiedzi: Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna". Miller zasłynął także
stwierdzeniem: "Kaczyński raz jest antyrosyjski, raz antyniemiecki, w ogóle jest taki antykoncepcyjny".  Wracając
jednak na koszalińskie podwórko, to musimy przypomnieć, że Jacek Muryn jest autorem również innego
komentarza:   Wydaje się, że Jacek Muryn, mimo swych siwych włosów wypowiada się - jak przystało na
prawdziwego, silnego mężczyznę - w "mocnych słowach". Nie wszyscy jednak tak uważają. Stanisław Gawłowski,
niezależny senator RP odniósł się już do tej sprawy:   Natomiast Patryk Stępień, asystent posła na Sejm RP Kamili
Gasiuk-Pihowicz  skierował do Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Koszalinie następującą skargę:   
 Powiatowy radny, Jacek Muryn, którego poprosiliśmy o komentarz w sprawie incydentu z Patrykiem Stępniem choć
w rozmowie z nami wyjawił powody swojego wpisu, to ostatecznie zdecydował się na stwierdzenie, że: "Zostawiam
temat bez komentarza. Sprawa nie jest na tyle ważna, by ją komentować".                 ...

 Koszalin: Dworzec coraz bliżej
11 Lutego 2021 godz. 5:46 Ala za UM Koszalin
- Dworzec kolejowy w Koszalinie to niezwykle istotna dla miasta inwestycja, brama, przez którą turyści wchodzą do
naszego miasta. Pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne, więc cieszę się, że już wkrótce to pierwsze wrażenie
przestanie być naszą wstydliwą wizytówką. Ta radość jest podwójna, bo współpraca z PKP jest na dobrym poziomie
i nasze uwagi dotyczące nowych rozwiązań na koszalińskim dworcu są traktowane z odpowiednią uwagą oraz
powagą – mówi prezydent Piotr Jedliński 9 lutego odbyło się spotkanie koordynacyjne on-line, w którym wzięli
udział przedstawicieli PKP S. A. i Gminy Miasto Koszalin. Spotkanie dotyczyło projektów technicznych budynku
nowego dworca kolejowego w Koszalinie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele PKP S. A. Centrala Biuro
Inwestycji (Inwestor), PKP S. A. Nieruchomości Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Poznań (Zarządca
obiektu) oraz Projektant – TBiArchitekci z Gdańska. Miasto było reprezentowane przez Prezydenta i Zastępców,
przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie oraz komórki merytoryczne m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Wydział
Inwestycji, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej.  Celem spotkania było
poznanie opinii Miasta nt. dwóch rozpatrywanych wariantów połączenia przyszłego budynku dworca z miejskim
przejściem podziemnym: chodnikiem zadaszonym nowoczesną wiatą lub tunelem.  Projektanci przedstawili plusy i
minusy każdego z rozwiązań: wariant przejścia naziemnego z wiatą jest łatwiejszy do wykonania, szybszy, tańszy w
budowie oraz późniejszej eksploatacji. Stąd bardziej przychylnie są do niego nastawione Spółki PKP. Budowa tunelu
łączącego bezpośrednio przejście podziemne z hallem dworca byłaby bardziej uciążliwa dla otoczenia, droższa i
skomplikowana z uwagi na konieczność przebudowy licznych sieci technicznych, niezbędne byłoby również
wykonanie dodatkowych ekspertyz (np. związanych posadowieniem obecnych fundamentów), prac projektowych i
budowlanych. Wariant tunelu preferuje Miasto, argumentując, że dworzec jest budowany na dekady, dlatego też
rozwiązania komunikacyjne wokół niego muszą być docelowe i trwałe. Miejskie przejście podziemne od początku
powinno doprowadzać pasażerów bezpośrednio do dworca, obecnie kończy się przedwcześnie. Przedłużenie
przejścia podziemnego tunelem do dworca zapewniłoby zintegrowany i funkcjonalny układ komunikacyjny dla
całego węzła transportowego, podobnie jak to ma miejsce w większych ośrodkach miejskich.  Kwestia wyboru
jednego z ww. wymienionych wariantów będzie przedmiotem dalszych uzgodnień Miasta i PKP, po bardziej
szczegółowych analizach.  Ponadto rozmawiano m.in. o możliwości wynajęcia przez samorząd lokali użytkowych w
nowym budynku dworca. Jednym z pomysłów jest możliwość przeniesienia tam miejskiego centrum informacji
turystycznej.  Stan faktyczny: Gmina Miasto Koszalin od wielu lat podejmowała starania w PKP S. A. o
modernizację lub budowę nowego dworca PKP w Koszalinie, który od bardzo dawna nie przeszedł kompleksowej
rewitalizacji i nie jest dobrą wizytówką nowoczesnego i sprawnego komunikacyjnie miasta. W 2018 r. doszło do
przełomu i wpisania projektu modernizacji dworca kolejowego w Koszalinie do „Programu Inwestycji dworcowych
na lata 2016-2023 r."  W październiku 2018 r. odbyły się zorganizowane przez PKP S. A. konsultacje społeczne z
mieszkańcami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, działaczami i aktywistami społecznymi w
sprawie modernizacji dworca kolejowego, podczas których dyskutowano o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców
związanych z obiektem oraz przedstawiano przykłady wybranych realizacji z kraju.  W chwili obecnej wybrana we
wrześniu 2020 r. w przetargu firma TBiArchitekci z Gdańska opracowuje na zlecenie Centrali PKP S. A.  koncepcję i
projekt techniczny nowego dworca kolejowego w Koszalinie. Zgodnie z planowanym harmonogramem, do końca
bieżącego roku miałby zostać opracowany szczegółowy projekt wykonawczy oraz wydane pozwolenie na budowę. W
połowie 2022 r. ma nastąpić rozpoczęcie prac budowlanych przez wykonawcę wybranego w przetargu. Obiekt
powinien zostać oddany do użytku do końca 2023 r.  ...

 Zaginęła 15-letnia koszalinianka
17 Lutego 2021 godz. 11:16 Ala za KMP Koszalin
Sandra Paździerska widziana była po raz ostatni w dniu 08.01.2021r. około godziny 20:00 gdy opuściła miejsce
zamieszkania. Osoba zaginiona: Sandra Paździerska, lat 15, zam. Koszalin Rysopis w dniu zaginięcia: wzrost ok.
165 cm; szczupła budowa ciała; włosy koloru czarnego, farbowane, długości do ramion; oczy brązowe. opis ubioru
w dniu zaginięcia:  kurtka koloru bordowego z kapturem; sweter koloru białego; spodnie jeansowe koloru
czarnego; buty typu kozaki koloru czarnego na małym obcasie. Sandra Paździerska widziana była po raz ostatni w
dniu 08.01.2021r. około godziny 20:00 gdy opuściła miejsce zamieszkania. Osoby, które mają jakiekolwiek
informacje na temat Sandry Paździerskiej, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod
numerem telefonu 47 78 41543 lub 47 78 41511....

 PIG chce zmiany stawek w Strefie Płatnego Parkowania
11 Lutego 2021 godz. 5:41 Ala za PIG Koszalin
Przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie po konsultacjach z przedsiębiorcami zgłosili do
prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Kuriaty do
radnych Rady Miejskie , wniosek o zmianę stawek w Strefie Płatnego Parkowania. Obecna regulacja głównie dotyczy
mieszkańców Koszalina i opiera się na meldunku stałym i czasowym oraz odprowadzaniu podatków na terenie
Naszego Miasta. Nowe opłaty pomijają przedsiębiorców, którzy są właścicielami lub najemcami lokali w Strefie
Płatnego Parkowania oraz prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Koszalinie. Mamy nadzieję, że
przekazując przedmiotowy wniosek na ręce prezydenta Piotra Jedlińskiego oraz do Przewodniczącego Rady
Miejskiej  Jana Kuriaty uda się w drodze rozmów i konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców zmienić obecne
zasady opłat i ujednolicić obowiązujące opłaty....

 Koszalin: W obronie drzew ul. Piłsudskiego
19 Lutego 2021 godz. 5:41 Ala z mat. inf.
Środkowopomorskie Koło Partii Zieloni stanęło w obronie planowanej wycince drzew usytuowanych wzdłuż ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przesłanym do redakcji piśmie czytamy: "Jako Środkowopomorskie koło Partii
Zieloni zwracamy się w interesie wszystkich mieszkańców naszego miasta z apelem o zawieszenie planowanych
wycinek drzew na ulicy Piłsudskiego i na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa oraz 4 Marca w Koszalinie. Zarówno
mieszkańcy jak i włodarze miasta powinni wykazać się dbałością o tereny zielone, zadrzewienie i zacienienie
miasta, które jest niezmiernie korzystne dla ochrony komfortu, zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Coraz cięższe
i gorętsze lata są już niestety faktem, którego skutki powinniśmy minimalizować. Silnie zabudowane tereny
miejskie tworzą tzw. „wyspy ciepła”, które stanowią zagrożenie i narażają mieszkańców na zaostrzenie
powszechnych przecież w społeczeństwie chorób układu krążenia. Każdego roku w Polsce w wyniku chorób krążenia
życie traci około 170 000 osób. Wiele z tych zgonów można znacznie opóźnić lub zapobiec im, dbając o bezpieczną
temperaturę otoczenia. Jest to szczególnie ważne w okresie pandemii COVID-19, kiedy służba zdrowia jest
przeciążona. Rezygnacja z wycinki drzew to także oszczędności dla miasta, co jest korzystne w związku z
nadchodzącym kryzysem finansowym. Zaoszczędzone pieniądze mogłyby być przeznaczone na inne cele, niezbędne
prawidłowemu funkcjonowaniu miasta. Ograniczenie wycinki drzew to także ochrona bioróżnorodności i siedlisk
wielu pożytecznych owadów i ptaków. Dbałość o jej zachowanie to także ważny krok w celu zmniejszenia skutków
zmian klimatycznych. Mając powyższe na uwadze i rozumiejąc konieczność naprawy ulic proponujemy, aby zamiast
wycinać wieloletnie drzewa dokonać przesadzeń. Pozwoli to na zachowanie wieloletnich drzew i wyjątkowego
klimatu ulicy Piłsudskiego. Mając to wszystko na uwadze prosimy o podjęcie stosownych działań. Wierzymy, że
przyroda we współczesnych czasach jest zagrożona, ale jej ochrona jest jeszcze możliwa i leży to w naszym
wspólnym interesie Z poważaniem Przedstawiciele Partii Zieloni Iwona Palińska Juliusz Adel Karol Sienkiewicz
Krzysztof Ulanowsk Marcin Urbaniak...

 Nie żyje ks. Andrzej Dymer
16 Lutego 2021 godz. 13:30 Ala za ekai.pl
Po długiej chorobie w wieku 58 lat zmarł w Szczecinie we wtorek rano ks. Andrzej Dymer, do niedawna dyrektor
tamtejszego Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, a wcześniej m.in. założyciel Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w tym mieście. Kapłan miał wykorzystywać seksualnie m.in. nieletnich podopiecznych ogniska
młodzieżowego w Szczecinie. Toczyły się w jego sprawie zarówno postępowania cywilne, jak i kanoniczne.
Informację o śmierci ks. Dymera KAI potwierdziła w kurii szczecińsko-kamieńskiej. Kuria szczecińsko-kamieńska
ma wkrótce wydać w tej sprawie komunikat. Zarzuty o nadużycia seksualne stawiane ks. Andrzejowi Dymerowi
były znane jego przełożonym kościelnym już od 1995 r., a w 2004 rozpoczął się jego proces kanoniczny, cztery lata
później zakończony uznaniem winy przez kościelny trybunał. Treść wyroku upubliczniona została dopiero w 2020 r.
przez redaktora naczelnego Więzi, Zbigniewa Nosowskiego. Ks. Dymer złożył apelację i oczekiwał na wyrok. 31
grudnia 2017 r. ruszył w sądzie archidiecezji gdańskiej proces drugiej instancji....

 Wwóz odpadów do Zachodniopomorskiego w 2020 r.
15 Lutego 2021 godz. 16:24 Ala za za KAS
Udaremniono 14 nielegalnych transportów odpadów do Polski. Wwożono odpady budowlane, komunalne,
samochody i części samochodowe. W 2020 r. zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
udaremniła wwóz do Polski 14 transportów  nielegalnych odpadów. Aż 9 z nich to wwóz samochodów, które z
różnych powodów nie mogły być uznane za środki transportu. Takie samochody najczęściej wjeżdżają do nas z
Niemiec, ale są też sprowadzane z USA. Wśród zatrzymanych samochodów-odpadów znalazły się m.in. FORD
Mustang, Opel Mokka, Mercedes E220 i Toyota Tundra. Pozostałe zatrzymane transporty to:• 20.690 kg
rozdrobnionej papy z Niemiec,• 16.100 kg odzieży używanej z Norwegii,• 14 worków odpadów budowlanych z
Niemiec,• 10.000 kg części samochodowych z Norwegii,• 24.000 kg odpadów komunalnych z Niemiec. Zatrzymane
uszkodzone samochody oraz części samochodowe po weryfikacji dokumentów, ocenie biegłego oraz uwzględnieniu
wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) klasyfikowane były jako odpady, a odbiorcy tych
pojazdów uznawani byli odpowiedzialnymi za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Decyzję o
postępowaniu z takim odpadem podejmuje GIOŚ – w grę wchodzi wywóz lub zagospodarkowanie w kraju. Podobny
sposób postępowania dotyczy również pozostałych odpadów....

 Solidarny apel o wsparcie dla nadmorskiej turystyki. „Stanowimy jedną Polskę”
11 Lutego 2021 godz. 5:52 Ala za WZP
Wspólny apel o pomoc dla branży turystycznej wystosowały do Premiera RP samorządy województw
Zachodniopomorskiego i Pomorskiego wraz z samorządowcami i przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego.
Ministerstwo Rozwoju twardo stoi na stanowisku, że zimą ruch turystyczny koncentruje się w górach. Marszałek
Województwa Olgierd Geblewicz jeszcze w grudniu alarmował, że takie podejście jest rażąco niesprawiedliwe i
krzywdzące dla mieszkańców gmin nadmorskich, dla których turystyka jest głównym źródłem utrzymania przez
cały rok. Pod apelem podpisały się 24 instytucje gospodarcze na z Północną Izbą Gospodarczą na czele, a także 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk oraz włodarze blisko 20 samorządów: Dziwnowa, Drawna, Rewala, Wałcza, Białogardu, Karlina,
Darłowa, Połczyna – Zdroju, Świnoujścia, Dębna, Mielna, Stepnicy, Sławna, Kalisza Pomorskiego, Barwic,
Szczecinka i Człopy.    Sygnatariusze sprzeciwiają się metodologii przyjętej przez Ministerstwo Rozwoju, gdzie dane
z czterech województw (Dolnośląskie, Małopolskie, Podkarpackie i Śląskie), na terenie których znajdują się gminy
górskie, zostały zestawione z danymi z dwóch województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego. W rządowych
analizach nie ujęto także turystów zagranicznych, a przecież turyści z Niemiec czy Skandynawii tłumnie odwiedzają
nadmorskie kurorty bez względu na porę roku.    - To pierwsze tak solidarne wystąpienie wielu środowisk i
samorządów – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Nie można czekać bezczynnie na dalszy upadek branży, która
stanowi źródło utrzymania dla setek tysięcy rodzin. Nasi mieszkańcy nie są gorsi i tak samo dotkliwie odczuwają
skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.    „Przedsiębiorcy znad morza, to nie tylko hotelarze, ale
i gastronomia, rybacy, osoby zajmujące się sprzedażą pamiątek. To również małe firmy, które nie mają
biznesowych alternatyw, a są regularnymi płatnikami do budżetu. Zdarzają się sytuacje, że po prostu muszą ogłosić

 Koszalin: Bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
19 Lutego 2021 godz. 5:51 Aa za Fundacja Eco Textil
Mieszkańcy Koszalina chętnie wypożyczają specjalistyczny sprzęt zupełnie za darmo w dwóch wypożyczalniach w
mieście. Do ich dyspozycji są wózki, chodziki, kule ortopedyczne i specjalne rowery trójkołowe. A to wszystko dzięki
odzieży, którą oddajemy do specjalnych pojemników. Sprzęt dostępny w asortymencie wypożyczalni W
wypożyczalni przy ulicy Zwycięstwa 204A (WSPL) dostępne są wózki, które pomagają w przemieszczaniu się
osobom niepełnosprawnym motorycznie, nie będącym w stanie samodzielnie chodzić. Do dyspozycji są także kule
ortopedyczne, które wykorzystywane są przez osoby po doznanych urazach lub zabiegach operacyjnych, trwale
niesprawnych ruchowo. Dają podparcie przy chodzeniu  i pomagają w utrzymaniu równowagi, odciążają niesprawną
kończynę. Z kolei chodziki rehabilitacyjne będą ułatwiać chodzenie, utrzymanie pionowej postawy oraz przewożenie
bagażu podręcznego.    Z kolei w wypożyczalni przy ulicy Rzecznej 5 wypożyczać można specjalistyczne rowery
trójkołowe. Ta wypożyczalnia jest czynna w sezonie rowerowym.   Jak wypożyczyć sprzęt?  Z asortymentu
wypożyczalni mogą korzystać osoby potrzebujące na zasadzie wypożyczenia sprzętu na określony czas.  Więcej
informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 943488717 – ul Zwycięstwa 204A. 94 342 06 16 – ul. Rzeczna

 Wraca możliwość samodzielnego wyszukiwania książek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
15 Lutego 2021 godz. 5:22 Ala za KBP
Od dziś Koszalińska Biblioteka Publiczna przywraca możliwość samodzielnego wyszukiwania książek przez
czytelników. Zasady funkcjonowania KBP od 15 lutego 2021 r.   UWAGA! Dobre wiadomości dla wszystkich
czytelników lubiących wybierać książki samodzielnie. Już od 15 lutego będzie to możliwe. Nowe zasady korzystania
ze zbiorów: 1. W Bibliotece może przebywać ograniczona liczba czytelników. Prosimy o utrzymywanie bezpiecznej
odległości pomiędzy użytkownikami wynoszącej 2 metry. Pozostali czytelnicy proszeni są o czekanie na zewnątrz
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https://ekoszalin.pl/kultura-i-rozrywka
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja
https://ekoszalin.pl/wydarzenia
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja/koszykowka/1
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja/pilka-nozna/1
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja/pilka-reczna/1
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja/sporty-walki/1
https://ekoszalin.pl/sport-i-rekreacja/inne/1

