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DLA PAŃ 

Eliminacje 
do tytułu miss  

W dwie kolejne soboty – 19 i
26 marca – na ostatnim piętrze
Galerii Kosmos przy ul. Okrzei 3
w Koszalinie zorganizowane zo-
staną castingi kwalifikacyjne do
finału konkursu Miss Polonia
2011 Regionu Środkowopo-
morskiego. Potrwają one w
godz. 12.30-16. Mogą w nich
wziąć udział kobiety w wieku
od 18 do 25 lat. Chętne panie
wypełnią ankietę i zaprezentują
się podczas rozmowy z organi-
zatorami konkursu. 

W Konkursie Miss Polonia
2011 mogą wystartować bez-
dzietne panny. Muszą być oby-
watelkami Polski, niekaranymi,
bez wyraźnie widocznych ta-
tuaży. Organizator nie zastrzegł
żadnych ograniczeń doty-
czących wzrostu czy wagi. 

Na dwóch koszalińskich ca-
stingach przedstawiciele Agencji
Modelek wybiorą od 14 do 20
dziewczyn. Kolejne eliminacje
zaplanowano na 2 i 9 kwietnia w
Regionalnym Centrum Kultury
w Kołobrzegu. Finalistki wezmą
udział w sesji zdjęciowej w koło-
brzeskim porcie jachtowym 
oraz na wyspie Bornholm. W
czerwcu, podczas imprezy fina-
łowej, powalczą o tytuł najpięk-
niejszej mieszkanki Pomorza
Środkowego. 

Miss Polonia 2011 Regionu
Środkowopomorskiego oraz
trzy kolejne finalistki będą wal-
czyć o koronę i tytuł najpięk-
niejszej Polki. 

(ASIA)

ZABAWA 

Mała Miss i Mister 
Rodzice, czekamy na zdjęcia i

zgłoszenia małych kandydatów
do tytułów miss i mistera! Za-
czynamy nasz coroczny sympa-
tyczny plebiscyt, w którym wy-
bieramy małą miss i małego
mistera! Jeszcze dziś zgłoś swoje
dziecko do udziału w naszej za-
bawie. Daj swojemu dziecku
szanse zaistnieć na naszej stronie
internetowej www.gk24.pl, a
także na stronach „Głosu”. 

(AB) 
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Do 24 marca Czytelnicy
mogą zgłaszać propozycje – co
chcieliby, żeby powstało lub zo-
stało zmienione w Koszalinie.
Wezmą one udział w zabawie,
którą organizujemy z bankiem
Nordea. Czy doskwiera Ci
brak boiska, a może masz po-
mysł na fontannę, galerię czy
deptak? Czego najbardziej po-
trzebuje Koszalin? 

Otrzymaliśmy bardzo cie-
kawe propozycje od Czytelnika
Andrzeja Ulickiego. „Koszalin
do roku 1939 szczycił się pi-
ęknym naturalnym torem sa-
neczkowym. Rzekomo jednym
z najdłuższych w Europie.
Myślę, że nadszedł już chyba
ten czas, by tor odbudować,

przywrócić go Koszalinowi i
koszalinianom” – napisał.
Druga propozycja pana An-
drzeja jest bardzo nietypowa:
„kiedy z kolejnych delegacji
wracałem do domu, dojeż-
dżając do Koszalina od strony
Manowa wypatrywałem, czy
na zboczu Góry Chełmskiej nie
postawiono już napisu KO-
SZALIN, takiego na wzór
HOLLYWOOD. Taki napis aż
się prosi tam, byłby znako-
mitą, a przy tym stosunkowo
tanią i efektowną jak sądzę re-
klamą naszego miasta.” 

Macie inne pomysły? Cze-
kamy na nie. Forma, w jakiej
je przedstawicie, jest abso-
lutnie dowolna. Można opisać

swój projekt, zilustrować go
graficznie, nagrać film. Każdy
uczestnik zabawy musi wyciąć
kupon zgłoszeniowy, czytelnie
wypełnić, podpisać i dołączyć
do opisu lub wizualizacji swojej
propozycji. Kupony zgłosze-
niowe należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres ma-
ilowy plebiscyt.gk24@media-
regionalne.pl (wpisując w te-
macie wiadomości „Czego
pragną Koszalinianie”), przy-
nieść osobiście lub wysłać
pocztą na adres: „Głos Kosza-
liński”, ul. Mickiewicza 24, 75-
004 Koszalin z dopiskiem
„Czego pragną koszalinianie”. 

Kapituła konkursu wyłoni
dziesięć najciekawszych po-

mysłów, a potem koszalinianie
w głosowaniu zadecydują,
który jest najlepszy. Na au-
torów wyróżnionych propozycji
czekają: trzy konta osobiste w
Banku Nordea, na których
zdeponowane będą kwoty:
1500, 1000 oraz 500 zł, dwa
bony podarunkowe na kwotę
700 oraz 500 zł do wykorzy-
stania w firmie Komandor,
trzy kolacje dla dwojga w Re-
stauracji Kameleon, dwa pa-
kiety na ekskluzywny dzień
SPA w Royal Parku i dwa vo-
uchery na zabiegi kosme-
tyczne oraz voucher na styli-
zację paznokci w Salonie
Kosmetycznym „Le Paradis”. 

(ASIA)

Koszalin Waszych marzeń – czekamy na pomysły 
ZABAWA Czego najbardziej brakuje Ci w Koszalinie? Co zrobić, żeby żyło się tu lepiej?  

b

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 (9-16 lat) z te-
renu ukazywania się „Głosu
Koszalińskiego”. Każdy z
uczestników może przesłać
nam jedną pracę. Każda praca
powinna być na odwrocie pod-
pisana imieniem, nazwiskiem
adresem oraz numerem kon-
taktowym do rodziców lub
opiekunów. Wszystkie prace
podziwiać będzie można na na-
szej stronie internetowej w
specjalnej 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 trafia dwa pozo-
stałe vouchery na wyjazdy ko-
lonijne, zdecydują czytelnicy 
i internauci w drodze SMS-
owego głosowania. 

Dlaczego warto wziąć udział
w konkursie? Dla nagród – do
wygrania są trzy wakacyjne
wyjazdy. „Indiańskie lato” w
ośrodku kolonijnym „Pałac pod
Bocianim Gniazdem” w Ru-
nowie, „Akademia Młodego
Agenta” w ośrodku na Mazu-
rach oraz „Odjazdowe wakacje
w Giewartowie” za jeden ry-
sunek? To możliwe! 

Jeśli dane Wam będzie wy-
grać wyjazd na „Indiańskie
lato”, czeka na Was moc

przygód. Na „prerii” spotkacie
nie tylko jelenie i borsuki, ale
też orła bielika. Przeżyjecie
niezapomniane przygody w
„obozie poszukiwaczy złota”,
gdzie pod okiem kowbojów na-
uczycie się płukać złoto,
strzelać z bata i kręcić lassem.
Będziecie trafiać do celów na
traperskiej strzelnicy. Dla
spragnionych wrażeń są jazdy
konne na jednym z naszych
rączych rumaków. Indianie
przywitają Was w swojej
ogromnej wiosce pełnej tipi,
wigwamów i totemów. Będzie-
cie razem z nimi lepili z gliny,
wyrabiali talizmany, tańczyli
przy ognisku. 

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, 
położonym ok. 15 km od
Szczytna nad brzegiem jeziora
Łęsk. Do dyspozycji uczest-
ników jest specjalny tor qu-
adowy, 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 (przejaż-
dżka czterokołowcami po spe-
cjalnie przygotowanym torze),
zajęcia linowe (podstawowe
węzły alpinistyczne, przejaż-
dżka 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 poje-
dzie na „Odjazdowe wakacje 
w Giewartowie”. Ośrodek „Mi-
chasiówka” 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. 

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

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

Namaluj i wygraj kolonię 
KONKURS Już tylko do piątku można przesyłać prace do konkursu Centrum Podróży Masz Wakacje 
i „Głosu Koszalińskiego”. Do wygrania są trzy miejsca na atrakcyjnych koloniach dla dzieci.  

Paintboll to jeden z pomysłów wakacyjnych podczas „Akademii Młodego Agenta”. Fot. Centrum Podróży Masz Wakacje
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