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O sytuacji
w szpitalu

Kręgle integracyjne

Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta koszalińscy radni rozmawiali o trudnej sytuacji
Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie. Według niektórych radnych trudna sytuacja finansowa szpitala
wynika ze złego zarządzania placówką. Kierownictwo szpitala tłumaczy, że
problemy wynikają ze zbyt
małych kwot przelewanych
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
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60 tysięcy dobroci

W Filharmonii Koszalińskiej odbył się VII koncert charytatywny na rzecz
podopiecznych
fundacji
„Zdążyć z miłością”. Wydarzenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem
i połączone było z kiermaszem świątecznych ozdób.
Ponadto wolontariusze prowadzili kwestę do puszek.
Efekt zdumiewający.
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Kuba bohater

Fot. Magda Pater (2)

Kuba Ogar przyszedł na
świat 26 maja 2009 r. Poród
bardzo się skomplikował
i chłopiec przez kwadrans
balansował na granicy życia i śmierci. Okazało się,
że Kuba urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Lekarze nie dawali
mu żadnych szans na przeżycie. Jednak on pokazuje,
że nie ma rzeczy niemożliwych dla tej rodziny.

Te złote trofea to tylko symbol, choć z pewnością ucieszyły zwycięzców. Integracyjny Turniej
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Gry w Kręgle im. Stanisława Żabińskiego to dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ikar” i ich przyjaciół już tradycja. Liczy się wynik, ale ważniejsze jest to wyjąt- Takie było święto
Narodowe Święto Niepodległości
w Koszalinie
kowe w roku spotkanie.
Więcej na stronie 3

Nowe drzewa posadzone

W parku przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej zasadzono 48
nowych drzew. Mają zastąpić drzewostan, który
ze względu na złą kondycję zdrowotną czy wiosenne wichury zniknął z
tej części parku.
– Jakiś czas temu robiliśmy rewitalizację tego
parku, podczas której porządkowaliśmy zieleń, usunęliśmy drzewa suche czy
zaatakowane przez grzyba,
zrobiliśmy to dla bezpieczeństwa. Jednak zależało
nam na tym, aby była rekompensata w przyrodzie.
Dlatego zdecydowaliśmy

się posadzić 48 drzew.
Większość to jesiony – ponad połowa, są też klony,
lipy, pojedyncze egzemplarze bzu czy jabłoni – mówiła Anna Grabuszyńska-Hewelt, dyrektor Zarządu
Dróg i Transportu.
Gatunki drzew były dobrane na podstawie decyzji
konserwatora
zabytków,
który sprawuje opiekę
w parku. – Położenie naszego miasta powoduje,
że co roku mamy problem z trudnymi warunkami pogodowymi. Wiosną, kiedy były wichury,
w parku przy bibliotece
zostały zniszczone drzewa. To spowodowało, że

musieliśmy usunąć ponad
40 wiatrołomów. Z drugiej
strony trzeba pamiętać, że
park ten znajduje się na
terenie starego cmentarza.
Tu kiedyś pochowano 30
tysięcy byłych mieszkańców Koszalina i stąd nie
są to najlepsze warunki do

tego, aby te drzewa rosły.
Teraz te drzewa wracają
– mówił Piotr Jedliński,
prezydent Koszalina. To
nie koniec akcji, jakie miasto zaplanowało.
Nowe nasadzenia pojawiły się również na osiedlu Unii Europejskiej w

zamian za wycięte drzewa
i krzewy w związku z budową ścieżki rowerowej w
osiedlowym parku. – Mam
nadzieję, że na wiosnę
wszystkie pięknie zakwitną
– dodał Piotr Jedliński.
W tym roku posadzono
ponad 100 drzew. – Zależy
nam na tym, aby Koszalin
cały czas był miastem zielonym. To jego wielka zaleta – zieleń zaczyna się przy
Wodnej Dolinie i ciągnie
przez jego środek miasta
– skomentował prezydent.
Koszt przedsięwzięcia to
ok. 30 tysięcy złotych.
Jedno kilkuletnie drzewo
kosztowało ok. 600 zł.
(mk)

miało różne odsłony. Ważne, że wzięły w nim udział
całe pokolenia, od najmłodszych, do seniorów. Mamy
dla Państwa fotorelację
z tego wydarzenia.
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Bezpłatne bilety
do teatru

Mamy dla Państwa cztery podwójne zaproszenia
na spektakl „Jędrek, czyli
urządzimy Wam dożynki”,
który odbędzie się w sobotę, 26 listopada, o godz. 19
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Bezpłatne bilety
zdobędą cztery osoby, które
zadzwonią w poniedziałek,
21 listopada, do Działu Reklamy Tygodnika Koszalińskiego „Miasto” w godz. 8-9
(tel. 94 720 24 11).
(red)

