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R E K L A M A

ZUS nie odbiera 
telefonów

– Od dwóch miesięcy
próbuję się dodzwonić do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych
w Koszalinie. Dzwonię o różnych
godzinach i jeszcze ani razu nie
udało mi się połączyć – mówi

nasza Czytelniczka. – To bardzo
denerwujące. Bo skoro telefon
jest podany, to znaczy, że
można na niego dzwonić i ktoś
po drugiej stronie słuchawki
czeka na petenta. A ja odnoszę
wrażenie, że w przypadku ZUS
tak nie jest. I uważam, że wyjścia

z tej sytuacji są dwa. Albo dy-
rekcja powinna zlikwidować ten
numer telefonu, skoro i tak go
nikt nie odbiera, albo spowo-
dować, by pracownik jednak
wykonywał swoje obowiązki i
podnosił słuchawkę. 

(ING) 

SYGNAŁ CZYTELNIKA 

Śmieci zostały tu po ostat-
niej zbiórce wielkogabary-
towej. 

– Mieszkam w pobliżu tego
skrzyżowania – mówi nasza
Czytelniczka. – Od lat Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej organizuje te zbiór-
ki i chwała mu za to. Dzięki
nim mieszkańcy mogą raz na
kilka miesięcy pozbyć się
zbędnego sprzętu domowego
użytku, nie płacąc za wy-
wózkę. O terminach wywozu

wiemy wszyscy wcześniej, bo
otrzymujemy z PGK roczne
harmonogramy. Tak więc
każdy wie, w jakich dniach i
godzinach prowadzona jest
zbiórka i jakie sprzęty można
wyrzucać. Można też było o
tym przeczytać w „Głosie”.
Tym bardziej nie mogę zrozu-
mieć, jak ludzie, którzy
zresztą mają swoje domy,
wokół których chyba o po-
rządek dbają, do tych zaleceń
nie potrafią się stosować. Te

śmieci, a wśród nich azbe-
stowe pokrycie, wyrzucone zo-
stały już dzień po zbiórce, 27
marca. Do teraz nikt ich nie
sprzątnął. I ja wcale nie ocze-
kuję, że to zrobi PGK, ale ten,
kto te śmieci wyrzucił. Powi-
nien się wstydzić, że śmiet-
nisko zrobił przed czyimś
domem. U siebie zrobił po-
rządek, a innym śmieci i to
takie, których zbiórka nie
obejmowała, podrzucił. Wstyd. 

(OPR. ING)

Nie wstydzą się śmiecić 
NADESŁANE Tak wygląda zbieg ulic: Sianowskiej i Westerplatte na Osiedlu
Rokosowo w Koszalinie. 

Do wyrzuconych płyt azbestowych i zwykłych domowych śmieci nikt się nie przyznaje, choć przecież ktoś z
osiedla je tu porzucił. Fot. Czytelnik

OPINIE INTERNAUTÓW 

Śmietnisko Europy? 
O częściach samochodo-

wych porzuconych w naszych
lasach. 

@Drafter: – Przełączniki VW
są w większości produkowane
w Hiszpanii. Domyślam się, że
nikomu nie były potrzebne, a
ktoś „zainteresował” się jedynie
samochodem, który je prze-
woził do montowni lub maga-
zynu jakiegoś serwisu. Części są
znakowane i łatwe do wytro-
pienia w takiej ilości – z samo-
chodem trochę gorzej... 

@Karol May: – Przecież
Polska jest śmietniskiem UE. O
ile wiadomo, nikt nie sprawdził,
czy te urządzenia są sprawne,
czy też wadliwe. A utylizacja wa-
dliwych z pewnością kosztuje.
Więc można wywieźć do Polski. 

@Marian: – 2 tys.? Chyba ktoś
na łeb upadł. Taki element to
max 200-300 zł za nowy. 

Potrzebne, czy nie? 
O zagospodarowaniu terenu

wokół teatru w Koszalinie. 
@B W Obywatel: – Święta

prawda będziemy kulturalni i
bez pracy, ale z fasonem!
Brawo! Trzeba jeszcze postawić
aquapark, to następny milion
rocznie, ale długu! 

@Henryka: – Brawo miasto!
Nareszcie coś się ruszy w Ko-
szalinie i przybędzie nam
jeszcze jeden ładny zakątek. A
narzekań proszę nie słuchać –
zawsze znajdzie się ktoś komu
się nie podoba. 

(OPR. KOS) 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

Ośrodek „Michasiówka" po-
łożony jest nad przepięknym i
krystalicznie czystym jeziorem
Powidzkim w Giewartowie.
Ośrodek posiada bezpośredni
dostęp do wody (130 m linii
brzegowej), własną plażę, po-
most, położony jest w zatoce,
gdzie woda jest płytsza (do
1,20 m) i cieplejsza niż na
otwartym jeziorze. To idealne
miejsce dla początkujących
pływaków (można dziecko za-
pisać na naukę pływania). 

Organizatorzy obiecują nie-
zwykłe wakacje. Na miejscu
jest wszystko od quadów, po
nurkowanie, survival, liny –
zachęca Krzysztof Tuz z Cen-
trum Podróży Masz Wakacje,
które razem z „Głosem” orga-
nizuje konkurs plastyczny
„Wymaluj swoje wakacje”. 

Jeden kolonijny wyjazd to
za mało, by skorzystać ze
wszystkich atrakcji jakie ofe-
ruje ośrodek w Giewartowie.
Zwycięzca naszego konkursu

będzie mógł wybrać sobie
jeden z wakacyjnych pro-
gramów. 

A wybierać jest w czym.
Ośrodek jest stworzony do ka-
jakarstwa, nurkowania. W

programie przewidziana jest
nauka pływania na pontonie.
Dla tych, którzy lepiej czują

się na lądzie są zajęcia w
parku linowym, quady, batut,
łucznictwo, survival i mnóstwo
innych atrakcji. 

Na miejscu jest też ścianka
wspinaczkowa, gdzie pod
opieką doświadczonych in-
struktorów można poznać taj-
niki wspinaczki. 

Prócz kilku godzin zajęć
dziennie oczywiście będzie też
czas na obozowe życie towa-
rzyskie – ogniska, dyskoteki,
turnieje, chrzest. – Oprócz tego
dodatkowe, niespodziewane
zajęcia na poprawienie już do-
brego humoru. Spełnimy to, co
sami wymyślicie i zaproponu-
jecie, oczywiście w granicach
zdrowego rozsądku – dekla-
ruje w imieniu kadry
Krzysztof Tuz z Centrum Pod-
róży Masz Wakacje. d

KTO MA SZANSE NA WAKACJE
W RUNOWIE? OBEJRZYJ
PRACE BIORĄCE UDZIAŁ 
W NASZYM KONKURSIE 
„WYMALUJ SWOJE WAKACJE”
NA STRONIE: 
www.gk24.pl/wymalujwakacje 

Czeka wielka przygoda  
KONKURS Trwa nasz wakacyjny konkurs. Autor jednej z nagrodzonych prac pojedzie na „Odjaz-
dowe wakacje w Giewartowie”. Nawet jeśli nie bierzecie udziału w konkursie warto się tam wybrać. 

Uczestnicy wypoczynku w Giewartowie, wezmą udział m.in. w zabawach na polu paintballowym. Fot. Archiwum 
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