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„Koperty” na Kościuszki 
Mieszkaniec Koszalina: – Ile-

kroć przejeżdżam ulicą Ko-
ściuszki od Pileckiego do Ogro-
dowej widzę, że jest ona po obu
stronach zastawiona parku-
jącymi samochodami. I to mimo
zakazu zatrzymywania. 

(R)

REPORTER ZANOTOWAŁ 

Joanna Boroń 
joanna.boron@mediaregionalne.pl 

Zasady naszego konkursu
organizowanego razem z Cen-
trum Podróży Masz Wakacje
są proste – wystarczy w do-
wolnej technice wykonać pracę
na temat swoich wymarzo-
nych wakacji i dostarczyć ją do
redakcji „Głosu”. Na wymalo-
wane wakacje marzeń cze-
kamy do 18 marca. 

Zapraszamy do udziału
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych (7-16 lat) 
z terenu ukazywania się
„Głosu Koszalińskiego”. 

Każdy z uczestników może
przesłać nam jedną pracę.
Każda praca powinna być na
odwrocie podpisana imieniem,
nazwiskiem adresem oraz nu-
merem kontaktowym do ro-
dziców lub opiekunów. 

Wszystkie prace podziwiać
będzie można na naszej
stronie internetowej w spe-
cjalnej galerii. 

W plebiscycie nagrodzone
zostaną trzy prace. Jedną na-
grodę przyzna kapituła zło-
żona z przedstawicieli biura
podróży i redakcji „Głosu”. O
tym do kogo trafią dwa pozo-
stałe vouchery na wyjazdy ko-
lonijne zdecydują Czytelnicy i
Internauci w drodze SMS-
owego głosowania. 

Nagrody, które przygoto-
waliśmy dla małych artystów
są naprawdę wyjątkowe. 

– „Indiańskie lato” to pro-
pozycja dla dzieci do 12 lat.
Ośrodek kolonijny „Pałac pod
Bocianim Gniazdem” w Ru-
nowie, to XVII-wieczny pałac
położony w pięknej wsi ka-
szubskiej, 14 km od Lęborka.
– wyjaśnia Krzysztof Tuz z
Centrum Podróży Masz Wa-
kacje. – Program prowadzony
jest przez „Polskich Indian” i

animatorów, w wiosce In-
diańskiej na terenie ośrodka
oraz w obozowisku kowboj-
skim. 

Druga z naszych nagród to
„Akademia Młodego Agenta”
w ośrodku na Mazurach. To
jeden z lepiej sprzedających się
wyjazdów dla dzieci. I nic
dziwnego. Kulka jest specjali-
stycznym ośrodkiem kolo-
nijnym o powierzchni 3 ha, po-
łożonym ok. 15 km od
Szczytna nad brzegiem jeziora
Łęsk. Do dyspozycji uczest-
ników jest specjalny tor 
quadowy, most linowy, strzel-
nica, pawilon świetlicowy (sala
dyskotekowa, sala ze stołami
do ping-ponga, sala dydak-
tyczna), boiska do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, plac
zabaw dla dzieci, plaża z po-

mostem na jeziorze. W pro-
gramie m.in. quady (przeja-
żdżka czterokołowcami po spe-
cjalnie przygotowanym torze),
zajęcia linowe (podstawowe
węzły alpinistyczne, przeja-
żdżka po moście linowym),

nauka strzelania z łuku oraz
broni pneumatycznej zakoń-
czona zawodami, poznawanie
technik samoobrony i spo-
sobów szyfrowania wiado-
mości. 

Autor jednej z prac pojedzie
na „Odjazdowe wakacje w Gie-
wartowie”. Ośrodek „Micha-
siówka” położony jest nad
przepięknym i krystalicznie
czystym jeziorem Powidzkim
w Giewartowie (około 10 km
od Słupcy, 40 km od Konina i
85 km od Poznania). Ośrodek
jest ogrodzony, posiada bezpo-
średni dostęp do wody (130 m
linii brzegowej), własną plażę,
pomost, położony jest w zatoce,
gdzie woda jest płytsza (do
1,20 m) i cieplejsza niż na
otwartym jeziorze idealne
miejsce dla początkujących

pływaków. Mieszkamy w wy-
remontowanych, ładnie wykoń-
czonych domkach drewnia-
nych lub murowanych, dyspo-
nujących 2-6-osobowymi poko-
jami z pełnym węzłem sani-
tarnym. 

Część bazy noclegowej zo-
stała wybudowana w ubiegłym
roku. Jeden z domków przy-
stosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Teren
ośrodka jest zielony, zadbany i
wypielęgnowany. W sąsiedz-
twie duża stadnina koni (około
1 km od ośrodka). 

Macie ochotę na jeden z
tych wyjazdów? Zapraszamy
do udziału w zabawie! d

PO WIĘCEJ INFORMACJI 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 
www.kolonieiobozy.net

Wakacje za jeden rysunek 
KONKURS Wymaluj swoje wakacje i wygraj jedno z trzech miejsc na koloniach letnich. Zapraszamy
naszych najmłodszych do zabawy organizowanej przez Centrum Podróży Masz Wakacje i „Głos”.  

N E K R O L O G I ,  K O N D O L E N C J E

Dzieci, wybierając sie na kolonie do ośrodka Kulka na Mazurach moga liczyc na takie własnie atrakcje. Fot. Centrum Podróży Masz Wakacje

Ważne 

d Na prace czekamy do 18
marca. 
d Można je przynosić lub wy-
syłać na adres „Głos Koszaliński”,
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Ko-
szalin. Na kopercie proszę ko-
niecznie napisać: konkurs „Wy-
maluj swoje wakacje”. 
d Nie zapomnijcie dobrze opisać
prac dzieci – imieniem, nazwi-
skiem, adresem oraz Waszym
numerem telefonu.

b

NASZE INTERWENCJE 

Wadliwy rachunek
za prąd 

– Chciałam zapłacić za ener-
gię elektryczną i nie mogłam –
sygnalizuje Czytelniczka. – Na
blankiecie, który dostałam z
Energi, nie było mojego nu-
meru konta. 

Czytelniczka mieszka w Do-
biesławiu w gminie Darłowo.
Wybrała się do Darłowa, żeby
uregulować rachunek. Nie
mogła tego zrobić, ponieważ
okazało się, że na blankiecie,
który dostała z Gdańska, były
wszystkie dane, oprócz jej indy-
widualnego numeru rachunku. 

– Poszłam do biura obsługi
klienta, żeby mi ten numer wpi-
sali, ale tam była straszna ko-
lejka – opowiada Czytelniczka. –
Nie mogłam czekać, mam w
domu niepełnosprawnego
syna. Wiem, że takie niepełne
rachunki dostałam nie tylko ja,
ale także mieszkańcy innych wsi
w okolicach Darłowa. 

O wyjaśnienia poprosiliśmy
w biurze prasowym Energi. 

– Taka sytuacja, aby klient
dostał rachunek bez swojego
konta, do tej pory się nie zda-
rzyła – zapewniła nas Katarzyna
Witt. – Sprawdzamy, ile osób
takie rachunki mogło dostać.
Nie pozostaje nam nic innego,
jak przeprosić klientów za nie-
dogodności. 

(AK) 

Przez telefon 

d Wątpliwości związane 
z rachunkami za energię można
wyjaścić pod numerem 
tel. 801-363-742. Infolinia
Energi jest czynna od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-20.

APEL 

Pomocna dłoń 
Pani Katarzyna z Koszalina

prosi naszych Czytelników o po-
darowanie szafek lub szaf.
Razem z córką otrzymały miesz-
kanie socjalne, ale od kilku mie-
sięcy cały dobytek trzymają w
kartonach, bo nie stać ich na
kupno nowych mebli. Być może
nasi Czytelnicy mają szafki na
zbyciu. Osoby chcące pomóc
proszone są o kontakt telefo-
niczny – 516 581 658. 

(RAJ)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 10 marca 2011 r. 

odszedł od nas Najwspanialszy Tata i Dobry Mąż

śp. STANISŁAW FRANKÓW
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 15.03.2011 r. 
o godz. 13.30 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym 

w Koszalinie.

Pogrążone w smutku Ewa i Anna Merkis


