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tysięcy ojców w zeszłym roku poszło na tzw. urlop ojcowski, czyli cztery razy
tyle co w 2013 roku. Wszystkim ojcom, nie tylko tym na urlopie, z okazji ich
dania, życzymy wszystkiego najlepszego129

Pod ratuszem już nie
zaparkujesz nielegalnie
A Przed urzędem staną gazony, a parkomat zostanie przesunięty

Napisała do nas mieszkanka
Koszalina zbulwersowana sy-
tuacją z parkowaniem przed ra-
tuszem. Oto jego treść: „Pisze-
cie Państwo jak Straż Miejska
karze mandatami za parkowa-
nie przed ratuszem. Kary nie
rozwiążą problemu braku par-
kingu. Zatwierdzając projekt
przebudowy Rynku Staromiej-
skiego, władze zapomniały, że
budynek ten i urząd w nim ma
służyć mieszkańcom. Biurokra-
cja się rozrosła, a parkować nie
ma gdzie. Urząd, który na co
dzień ma służyć stutysięczne-

mu miastu nie może funkcjo-
nować bez parkingów i to
przy samym budynku, a nie kil-
kaset metrów dalej. Nie po to
wybraliśmy władze miasta, aby
nieustannie nas karały. Likwi-
dacja parkingów przed ratu-
szem to był chory pomysł!
W takim kształcie urząd nie bę-
dzie dobrze służył mieszkań-
com. Być może już czas pomy-
śleć o tym, aby go przenieść
tam, gdzie można zrobić duży
parking dla interesantów, któ-
rzy w XXI wieku nie chcą „wa-
lić z buta„ do urzędu i zwyczaj-
nie nie maja na to czasu.”

Przekazaliśmy ten list
do magistratu. Władze miasta
jednak nie tylko nie zamierzają
odtwarzać parkingu przed ratu-
szem, ale mają pomysł osta-

tecznego rozwiązania nieprze-
pisowego parkowania w tym
miejscu. - W ciągu dwóch ty-
godni przed ratuszem staną ga-
zony z kwiatami, które unie-
możliwią „wjazd” autami
do budynku - tak jak jest obec-
nie - podkreśla Robert Grabow-
ski, rzecznik magistartu, doda-
jąc, że jedyne miejsca parkingo-
we w okolicach będą
przed bankiem i na przeciwko
pizzerii: - Tam zostanie przenie-
siony parkomat, co spowoduje
pewną rotację aut osób, które
chcą załatwić sprawę w ratuszu
i okolicznych usługach.

Rzecznik zwraca uwagę, że
problem parkowania w śród-
mieściu rozwiąże dopiero bu-
dowa parkingów wielopozio-
mowych, m.in. przy ul.

Grunwaldzkiej oraz vis a vis
I LO. - O pieniądze na ten
cel prezydent będzie się starał
ze środków unijnych - zapowia-
da rzecznik.

Do tego czasu zachęca pe-
tentów, by korzystali z płatnych
miejsc postojowych przy ul. As-
nyka i Mickiewicza, ewentual-
nie z parkingów przy ul.
Grunwaldzkiej lub przy Muze-
um. - Generalnie w centrum
miasta w przyszłości będzie
trudniej poruszać się samocho-
dem na rzecz komunikacji pie-
szej i rowerowej - to trend eu-
ropejski. Rynek i jego otoczenie
będzie - tak jak w innych mia-
stach - miejscem bez spalin -
przyjaznym przede wszystkim
pieszym i rowerzystom - zapo-
wiada Robert Grabowski. a
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W sobotę Miejski Zakład Ko-
munikacji w Koszalinie uru-
chamia linię autobusową nr 1,

która wozi pasażerów do gmi-
ny Mielno. Planowane są czte-
ry kursy dziennie, w tę (godzi-
ny: 9,11,16 i 18) i z powtorem.

Kilka dni temu, na na-
szych łamach, MZK tłuma-
czył, że ta sezonowa linia
kosztowała spółkę miejską
w ubiegłym roku ok. 100 tys.
złotych. I choć kryterium
rentowności nie jest pierw-
szorzędne, to jednak ma
wpływ na termin urucho-
mienia linii.

Ta odpowiedź poruszyła
pana Henryka z Koszalina.

- Dlaczego emerytów
i rencistów pozbawia się po-
łączenia komunikacją miej-
ską z morzem. Uruchamia się
tylko kursy na sezon letni dla
turystów - mówi z żalem pan
Henryk. - Emeryci i renciści
ciężko pracowali na poprawę
warunków taboru w mieście,
płacąc dla miasta podatki po-
nad 40 lat, a dzisiaj im się od-
powiada, że na utrzymanie
lini nr 1 nie ma pieniędzy.
Uważam, że winna funkcjo-
nować cały rok. Proszę, by
związek emerytów i renci-

stów się tym zajął, zainterwe-
niował. By wystosował odpo-
wiednie petycje do pana pre-
zydenta Piotra Jedlińskiego.
Może do tego apelu włączy
się rada seniorów i pokaże że
jest powałana do pomocy lu-
dziom starszym. Sam jestem
emerytem i chętnie w okresie
posezonowym skorzystał-
bym z usług MZK. Nie każde-
go stać na własny samochód,
a zresztą często jest tak, że lu-
dzie starsi, schorowani nie
mogą prowadzić samochodu.
a

Sygnały Czytelników
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Nie milkną głosy koszaliń-
skich emerytów, którzy ape-
lują o to, by linia autobusowa
nr 1 kursowała do Mielna
przez cały rok, nie tylko w se-
zonie

Zespół rzetelny
w ochronie zdrowia

W tym roku Rada Programowa,
w skład której weszli przedsta-
wiciele patronów honorowych,
instytucji współpracujących
oraz współorganizatorów, ko-
lejny raz wyłoniła Laureatów
Projektu „Rzetelni”.

Nagrodzeni Certyfikatami to
podmioty, o których można po-
wiedzieć, iż są partnerem god-
nym zaufania, partnerem, któ-
ry w sposób profesjonalny i rze-
telny wywiązuje się ze swoich
zobowiązań nie tylko wzglę-
dem swoich klientów (wśród
których głównym podmiotem
są pacjenci), kontrahentów, ale
także względem swoich pra-
cowników.

Są to także podmioty, które
świadome praw, jakimi rządzi
się otoczenie, w którym funk-
cjonują, podejmują działania
na rzecz konkurencyjności
na rynku przy pełnym posza-
nowaniu i respektowaniu zasad
etycznych.

Rzetelni w Ochronie Zdro-
wia - to projekt popierany przez
Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Mini-
sterstwo Gospodarki, skierowa-
ny do placówek medycznych
oraz firm działających w sekto-
rze medycznym, które w swym
działaniu kierują się etyką, pro-
fesjonalizmem, rzetelnością
oraz efektywnością zarządza-
nia. - Certyfikat „Rzetelni” jest
dla nas wyrazem uznania, bę-
dącego podkreśleniem syste-
matycznego i długotrwałego
budowania wiarygodności nie
tylko u naszych pacjentów –
mówi Robert Szank, dyrektor
Zespołu, który w sobotę odbie-
rał nagrodę. – Jest to wyróżnie-
nie dla całego szpitala. Wszyscy
pracownicy przyczynili się
do naszego sukcesu. a

Koszalin

b Certyfikat oraz statuetkę podczas sobotniej gali w Warszawie
odebrał Dyrektor Robert Szank(pierwszy od lewej)
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Specjalistyczny Zespół Gruźli-
cy i Chorób Płuc w Koszalinie
otrzymał prestiżowy tytuł
programu „Rzetelni w Ochro-
nie Zdrowia 2015”.
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REKLAMA K095000105A

 Euforia
Salon Kosmetyczny

Mariola Waszajło
Kosmetyka twarzy i ciała

pielęgnacja dłoni i stóp
przedłużanie i zagęszczanie rzęs

henna, makijaż, masaż, depilacja laserowa, 
sprzedaż kosmetyków i bonów okolicznościowych

Ul. Górna 12/1, 78-550 Czaplinek, Tel. 517 866 468I pietro

REKLAMA K015008477A

W. Laskowski - Fabryka Mebli Sp. z o.o. 
w Koszalinie

poszukuje kandydatów na stanowisko

księgowa/-wy.
Oczekujemy:
-  doświadczenia w pracy na podobnym 

stanowisku
- wykształcenia min. średniego
-  znajomości MS Office i programów 

księgowych
-  dobrej znajomości zasad rachun-

kowości
-  znajomości prawa podatkowego 

w zakresie: ZUS, VAT, podatek 
dochodowy.

Oferujemy:
-  pracę na pełen etat w oparciu 

 o umowę o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- samodzielne stanowisko
- możliwość rozwoju
-  rozpoczęcie pracy – od sierpnia/

września
Aplikacje CV prosimy przesyłać  

na adres e-mail:  
victor@abakusdirect.co.uk

 K015008499B

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy”

ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 czerwca 2015 roku 
odeszła od nas kochana Żona, Mama, Siostra, Bratowa i Babcia

śp. Regina Reglińska
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 
odprawioną 23 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00  

w kościele pw. św. Wojciecha.  
Po Mszy przewieziemy trumnę na  

Cmentarz Komunalny w Koszalinie  
i odprowadzimy na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążona w smutku
Rodzina

Niech rada seniorów pomoże ludziom starszym


