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Koty pani Hani nie muszą obawiać 
się nieprzyjaznej pogody. – Dbam o 

koty, bo to też są przecież stworzenia 
Boże – przekonuje  mieszkanka Darłowa. 
– Wbrew pozorom, to nie kosztuje dużo, 
wystarczą dobre chęci, czasem kawałek 
koca. Trwa zima, najtrudniejsza pora ro-
ku dla bezpańskich zwierząt. Aby pomóc 
im przeżyć, trzeba pamiętać, że podsta-
wową sprawą jest stała pora karmienia. 
Wystarczy kilka razy wyjść do karmienia 
o tej samej godzinie, aby zrozumiały, 
że właśnie o tej porze dostają posiłek. 
Wodę i mleko trzeba wynosić podgrzane, 
szczególnie w okresie mrozów. Jeśli na 
posiłek nie stawią się wszystkie zwie-

rzaki, dla spóźnialskich 
powinno się zostawiać 
tylko suchą karmę. Płyny 
i wilgotny pokarm mogą 
zamarznąć. JM
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pani Haliny
nie narzekają
na swój los

Od 1 stycznia weszły w 
życie nowe przepisy 

o czynszach. Odtąd każda 
podwyżka czynszu powinna 
być przez zarządcę domów, 
wiec też spółdzielnię, prze-
konsultowana z mieszkań-
cami. A uzasadniona tak, by 
każdy, kto ma ochotę, mógł 
obejrzeć kalkulację kosztów 
i rozliczenia – pisze Julia 
Markowska. Jeśli nowe za-
sady dotyczące praw loka-
torów spowodowałyby u 
kogoś ból głowy, na pomoc 
przybędą mu z pewnością 
„mali ratownicy” ze Słupska. 
Zapraszam do lektury. 

Modlitwa w intencji chorych

Sens cierpienia
Z okazji Światowego Dnia Chorych 
we wszystkich parafiach modlono 
się w intencji ludzi dotkniętych 
bólem i chorobą, jak i za tych, 
którzy się nimi opiekują.

Chorzy i personel koszaliń-
skiego Szpitala Wojewódzkiego 
uczestniczyli w Mszy św., spra-
wowanej przez ordynariusza die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
bp. Kazimierza Nycza. – Kiedy 
słuchamy błogosławieństw Jezu-
sa, musimy pamiętać, że nie jest 
to pochwała cierpienia. Jest to 
pochwała człowieka, który bar-
dzo często w swoim życiu bę-
dzie doświadczany przez choro-
by, cierpienia i prześladowania – 
zwrócił się do zgromadzonych w 
szpitalnej kaplicy. – Błogosławio-
ny jest ten, który potrafi to przy-
jąć i w tym odnaleźć sens swo-
jego życia. W wygłoszonej ho-
milii biskup nawiązał do papie-
skiego orędzia na XV Światowy 
Dzień Chorych. – Wszyscy jeste-
śmy w stanie terminalnym. Na-
sza śmierć jest najbardziej pew-
ną rzeczą na tym świecie. Ta 

perspektywa jest po-
trzebna, żeby usenso-
wić swoje życie, zwłasz-
cza wtedy, kiedy jeste-
śmy młodzi i nic nam 
nie dolega – mówił bp 
Nycz. Przypomniał rów-
nież o znaczeniu personelu me-
dycznego i ich szczególnej służ-
bie przy szpitalnych łóżkach. Or-
dynariusz udzielił także zgroma-
dzonym sakramentu chorych, a 
następnie spotkał się z pacjenta-
mi i pracownikami oddziału kar-

diologicznego. Zdaniem 
ks. Roberta Szymczyka, 
kapelana Szpitala Wo-
jewódzkiego i Poliklini-
ki MSWiA w Koszalinie, 
doświadczenie cierpie-
nie to także bardzo czę-

sto doświadczenie samotności. 
Wtedy najważniejsza dla chore-
go jest świadomość, że ktoś koło 
niego jest. – Czasami wystarczy 
uśmiech i potrzymanie za rękę – 
opowiada duszpasterz.

KAROLINA PAWŁOWSKA

KS. DARIUSZ
JAŚLARZ

redaktor wydania

Bp Kazimierz 
Nycz odwiedził 
pacjentów 
oddziału 
kardiologii

ZA TYDZIEŃ
  O indywidualnych ŚCIEŻKACH 

KARIERY ZAWODOWEJ dla 
niepełnosprawnych

  Jak pogodzić TŁUSTY 
CZWARTEK ze zdrowym 
żywieniem
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Doceniono młodych artystów

SŁUPSK. – Jestem bardzo za-
dowolona, nie spodziewałam się, 
że dostanę nagrodę. Zdjęcia po-
ruszają problem starości, prob-
lem XXI wieku. Zawierają głęb-
sze przesłanie dla ludzi – pod-
kreśla laureatka konkursu, Joanna 
Przygoda (na zdjęciu).
Już po raz siódmy w sali filhar-
monii przy ul. Jana Pawła II odby-
ła się uroczysta gala MCKM-ów. 
Ten tajemniczy skrót to Miejskie 
Coroczne Kwazary Młodych. Są 
formą promocji wybitnie uzdol-
nionej artystycznie młodzieży 
Słupska. Młode talenty w dzie-

dzinie literatury, plastyki, muzy-
ki, filmu, teatru, fotografii, lin-
gwistyki i wielu innych otrzymu-
ją profesjonalne oraz materialne 
wsparcie w realizacji swych pro-
jektów artystycznych i edukacyj-
nych.  Nagrody przyznane zosta-
ły najbardziej utalentowanej mło-
dzieży ze szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, organizacji 
społecznych oraz kulturalnych. 
Statuetki oraz stypendia w wyso-
kości 500 zł otrzymali: Emiliana 
Ryśnik (literatura), grupa teatral-
na „Figa z makiem” (teatr), Anna 
Sójkowska (muzyka instrumental-
na), Marta Wólczyńska (muzyka 
wokalna), Joanna Przygoda (fo-
tografia), Filipina Krawczykiewicz 
(fotografia), Emilia Mielniczuk 
(plastyka). W tym roku po raz 
pierwszy przyznano nagrody w 
dwóch nowych kategoriach: Trio 
ENZA (taniec), Arkadiusz Piotr 
Styk (film).
Nagrodę specjalną – kwazara pre-
zydenckiego – wręczył zastęp-
ca prezydenta miasta Ryszard 
Kwiatkowski. Statuetkę otrzy-
mała Maria Hasiec, instruktorka 
Słupskiego Ośrodka Kultury

USTKA. W wielu miejscowoś-
ciach środkowego wybrzeża sztor-
my zniszczyły plaże. W Ustce z 
promenady można zejść po scho-
dach bezpośrednio do wody (na 
zdjęciu). – To szczególna sytua-
cja – mówi wicedyrektor Urzędu 
Morskiego w Słupsku, Waldemar 
Rekść. – Osoby, które pracują w 
kapitanatach portów ponad 20 
lat, nie miały do czynienia z tak 
długotrwałym układem wiatrów 
wiejących z północy i północne-
go zachodu. Napływają do nas 
wody z Morza Północnego. To 
ekologicznie korzystny proces: 
następuje wymiana wód. Poziom 

Bałtyku podniósł się o 60 cm, pla-
ża znalazła się zatem pod wodą. 
– Sytuacja częściowo wróci do 
normy, gdy sztormy ostatecznie 
ustaną, a my będziemy odnawiać 
uszkodzone fragmenty – uspokaja 
wicedyrektor Rekść. Aby odbudo-
wa plaży nie dała tylko tymczaso-
wych efektów, Urząd Morski zwró-
cił się o konsultacje do Instytutu 
Budownictwa Wodnego Polskiej 
Akademii Nauk. Zniszczona plaża 
nie przeszkadza jednak turystom 
w nadmorskich wycieczkach. Jak 
nas zapewnili, wdychanie jodu w 
tak dzikim otoczeniu jest o wiele 
przyjemniejsze. 

Wystawa IPN
SŁUPSK. „Z Archiwum 10. 
Departamentu” to tytuł wy-
stawy otwartej w Muzeum 
Pomorza Środkowego w 
Słupsku. Prezentuje ona hi-
storię Grupy Specjalnej 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, mającej za zada-
nie „oczyszczanie” szeregów 
PZPR z agentów, prowokato-
rów oraz członków tzw. od-
chylenia prawicowo-nacjonali-
stycznego. Wystawa, na którą 
składa się 29 wielkich plansz z 
wycinkami gazet, fotografiami 
i kopiami maszynopisów, uka-
zuje realia pierwszych lat w 
powojennej Polsce. Pokazano 
na niej m.in. zwyczaje urzęd-
ników państwowych działają-
cych w ministerstwie, ich me-
tody przesłuchań i zbrodnie, 
których się dopuścili w 10. 
Pawilonie oraz swoim tajnym 
więzieniu w Miedzeszynie. Na 
wystawie można się także za-
znajomić z powiązaniami pol-

skiej formacji komunistycz-
nej z wywiadem sowieckim, 
ze sposobami zwalczania pol-
skiego podziemia niepodle-
głościowego, okrucieństwami 
partyzantów Gwardii (później 
Armii) Ludowej. Eksponatem 
szczególnym są dwa krzesła 
do przesłuchań. Ekspozycję 
przygotowaną przez warszaw-
ski Instytut Pamięci Narodowej 
można oglądać w holu Zamku 
Książąt Pomorskich. 

Mury pną się do góry
BIAŁOGARD. Na dniach zo-
stanie otwarta w Białogardzie 
druga „Biedronka”. Budowlańcy 
zatrudnieni przez firmę „Ekor” 
z Bydgoszczy już drugi miesiąc 
wznoszą nowy market. Gotowy 
jest parking przy hali sklepu, 
która przypomina już z ze-
wnątrz inne sklepy z tej sieci – 
jest pomalowana na żółto-zielo-
no, w kolorach charakteryzują-
cych tę właśnie sieć marketów. 
– Pozostają nam jeszcze prace 
wykończeniowe – mówi Edward 
Zieliński, kierownik budowy 
„Biedronki” w Białogardzie. 
Kierownik z doświadczenia wie, 
że markety otwierane są 3 dni 
po oddaniu przez niego klu-

czy właścicielowi. Powinno to 
więc nastąpić na przełomie lute-
go i marca. Właściciel sieci skle-
pów wciąż trzyma w tajemni-
cy dokładny termin uruchomie-
nia „Biedronki”. – Za wcześnie 
jeszcze, by mówić o otwarciu 
sklepu. Poinformujemy o tym 
mieszkańców we właściwym 
czasie – tyle powiedział nam 
Paweł Tymiński, rzecznik praso-
wy spółki. Spółka nie chce też 
zdradzić, czy obecnie działają-
cy sklep „Biedronki” – nietypo-
wy, bo mieszczący się w niedu-
żej hali dawnego domu handlo-
wego w centrum miasta – zosta-
nie przeniesiony do nowego, ty-
powego już marketu tej sieci.
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Ustka bez plaży
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Wystawa odkrywa przed 
zwiedzającymi wiele ponurych 
tajemnic najnowszej historii Polski
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Św. Wincenty Pallotti  (1795–
1850) zdecydowanie wyprzedzał 
swą epokę. Głosił potrzebę 
ekumenizmu i apostolstwa 
świeckich. Stworzył zgromadzenie 
księży i sióstr zakonnych oraz 
zjednoczenie ludzi świeckich, 
którzy mieli głosić ewangelię. 

100 lat temu Stowarzysze-
nie Apostolstwa Katolickiego 
zostało sprowadzone do Pol-
ski. W diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej, w Bobolicach i w 
Koszalinie, pracują siostry pal-
lotynki. Zjednoczenie Apostol-
stwa Katolickiego na naszym 
terenie istnieje w Wałczu już 
od 1985 r.

– Pojechałam przed laty na 
rekolekcje młodzieżowe do Za-
kopanego – wspomina Urszula 
Słowińska, animatorka wspól-
noty ZAK w Wałczu. – Przybyli 
ludzie z całej Polski. Tam zro-
zumiałam, że nie możemy ist-
nieć tylko dla siebie, że trze-
ba zauważyć, iż obok jest nasz 
bliźni. Wróciłam z wewnętrz-
nym przekonaniem, że po-
winnam się włączyć w dzieło 
św. Wincentego Pallottiego – 
mówi. – Chciałam zbudować 
wspólnotę i najwyraźniej 

Pan Bóg mi dopomógł. 

Pojechaliśmy na pierwsze 
rekolekcje do Pniew pod Po-
znaniem, do nas na spotkanie 
przyjechał ks. Rudziński, pallo-
tyn z Ołtarzewa i tak się zaczę-
ło... Rekolekcje, wspólne mod-
litwy i po prostu apostolstwo 
codzienne, zwykłe rozmowy, 
bo wiadomo – każde dobre 
słowo jest ziarnem, które kieł-
kuje ...

– Na początku spotykali-
śmy się w domach – uzupełnia 
Alicja Słowińska, siostra Uli. – 
Od kilku lat również u sióstr 
elżbietanek, tam mamy dużo 
miejsca na modlitwę, a siostry 
przychylnym okiem spogląda-
ją na naszą wspólnotę. Każda 
grupa ma swój charyzmat. To 
zależy od ludzi, którzy ją two-

rzą, od potrzeb środo-
wiska. My powstaliśmy 
jako wspólnota prasy i 
książki katolickiej.

Do wspólnoty na-
leżą ludzie w róż-
nym wieku. Początko-
wo była tu przewaga 
młodzieży, teraz średnia wie-
ku przesunęła się do czter-
dziestu lat. Są tu prawnicy, le-
karze, urzędnicy, pielęgniarki 
i emeryci. Wspólnota spotyka 
się na Mszach świętych, nabo-
żeństwach 

we wszystkich 
wałeckich kościołach, 
ale nie tylko.  Od kilku lat 

organizowane są spotkania w 
sanktuarium Matki Bożej Boles-
nej w Skrzatuszu. W tym roku, 
w ramach obchodów 100-lecia, 
Mszę świętą ku czci św. Win-
centego Pallottiego, założycie-
la ZAK, odprawił ksiądz prałat 

Józef Słowik. Wygłosił 
homilię nawiązującą 
do słów św. Wincente-
go o „budowaniu swej 
osobowości na skale” i 
ukazującą świętego ja-
ko prekursora ekume-
nizmu i apostolstwa 

świeckich. 
– Chcieliśmy przeżyć nasze 

święto u Matki Bożej, aby by-
ło bardziej uroczyście, dlate-
go też pojechaliśmy na spot-
kanie w sanktuarium – mówią 
Urszula i Alicja Słowińskie. – 
Ksiądz kustosz jest pallotynem 
i doskonale rozumie du-
cha naszej wspólnoty. 
Po Mszy św. wspólnota 
modliła się przed wy-
stawionym Najświęt-
szym Sakramentem, 
rozważając tajemnice 
Różańca. Na zakończenie 
– agapa w refektarzu na ple-
banii, gdzie ksiądz kustosz za-
prosił na spotkanie przy her-

bacie, by podyskutować na te-
maty związane z charyzmatem 
pallotyńskim i dalszymi działa-
niami ZAK. 

Obchody 100-lecia obecno-
ści pallotynów w Polsce trwają 
od listopada 2006 r. do listopa-
da 2007 r., zostały rozpoczęte 
w Wadowicach na Kopcu Mszą 
św. jubileuszową, zakończenie 
będzie miało miejsce w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Ołtarzewie.

BEATA STANKIEWICZ

Obchody 100-lecia obecności pallotynów w Polsce

Duch św. Wincentego
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Członkowie 
wspólnoty 
Zjednoczenia 
Apostolstwa 
Katolickiego 
z Wałcza

DOŁĄCZ OD NAS!
Animatorka wspólnoty 
ZAK Urszula Słowińska 
zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do 
wspólnego działania: 

tel. 067 258 23 32.





Kuba, meldując do wy-
imaginowanej słu-
chawki telefonicznej, 
jest bardzo przejęty. 

To na szczęście tylko symula-
cja, ale gdyby naprawdę coś 
złego się stało, raczej nie miał-
by problemu z rzeczywistym 
udzieleniem pomocy. Kuba już 
w przedszkolu uczy się zasad 
pierwszej pomocy. – Wszystko 
zaczęło się w roku 2004, kie-
dy  podczas uroczystości na-
dania Przedszkolu nr 23 w 
Słupsku nazwy „Promyczek” 
swoje umiejętności w zakresie 
ratownictwa medycznego za-
prezentowali joannici – opo-
wiada Wiesława Dąbrowska-
-Daduń, dyrektor przedszko-
la. – Dzieci były bardzo zain-
teresowane... Do przedszko-
la zaczęła przyjeżdżać na za-
jęcia Kamila Wronka, ratow-
nik medyczny i wolontariusz-
ka joannitów. Z dziećmi pra-
cuje też wolontariusz Mateusz 
Grzenkowicz. 

W konkurencji  
z dorosłymi
Pięciolatki bardzo szybko 

przyswajały wiedzę, której czę-
sto nie mają nawet dorośli. W 

lutym ubiegłego roku na uro-
czystości z okazji 10-lecia jo-
annitów w Słupsku zaprezen-
towały w ratuszu, co potrafią. 
Na jubileusz przybyli wówczas 
także joannici z niemieckie-
go Paderborn i oni, ujęci umie-
jętnościami maluchów, zapro-
sili ich do udziału w między-
narodowym turnieju ratowni-
ctwa w Niemczech. 9-osobo-
wa grupa słupskich przedszko-
laków – najmłodsi uczestnicy 
turnieju – zajęła w Paderborn 
trzecie miejsce! Przyglądam 
się zajęciom. Kolorowo ubra-
ni miłośnicy gier komputero-
wych, Kubusia Puchatka i Tele-
tubisiów znają odpowiedź chy-
ba na wszystkie pytania zwią-
zane z pierwszą pomocą... – 
Co trzeba zrobić, jeśli 
ktoś zemdleje? – pyta 
pani Kamila sześciolet-
nią „młodzież”. – Od-
chylić mu kołnierzyk! 
Otworzyć okno! – pa-
dają błyskawiczne od-
powiedzi. – I pewnie 
się wszyscy nad nim 
gromadzimy? – pró-
buje zwieść maluchów 
wolontariuszka. 

Dzieci się  
nie dają: 
– Nieeeee! Bo można mu 

zabrać powietrze! Trzeba 
unieść mu nogi do góry, że-
by krew z nich przepłynęła do 
głowy! Bo krew musi tam do-
starczyć tlen!

Maluchy wiedzą, że w przy-
padku pozycji przeciwwstrzą-
sowej trzeba poszkodowanemu 
unieść nogi o 30 centymetrów i 
że 30 centymetrów to tyle, ile 
ma przewrócone krzesło.

– W przypadku dzieci wy-
stępują problemy techniczne 
– mówi wolontariuszka. – Jeśli 
np. trzeba zrobić temblak, wie-
dzą bardzo dobrze jak, ale ma-
ją kłopot z zawiązaniem supeł-

ków, bo pięciolatki do-
piero uczą się wiąza-
nia sznurowadeł. Dla-
tego zamiast dwóch 
supełków, robią jeden, 
a w drugim miejscu 
używają klamerki. Za 
to nie boją się krwi. Z 
obserwacji pani Kami-
li wynika, że bardziej 
skłonni do panikowa-
nia na widok krwi są 
chłopcy, ale nie ma 
problemu, by to opa-

nować. – Dzieci ćwiczą pozo-
racyjnie z ranami oparzonymi, 
ciętymi. Nie są to duże rozlewy 
krwi, ale maluchy oswajają się 
z jej widokiem. – Co umiecie? 
– pytam czwórkę „liderów”. 
Krzysztof, Krystian, Igor i Ka-

rolina, którzy już są pewni, że 
w przyszłości zostaną ratow-
nikami medycznymi, zasypu-
ją mnie odpowiedziami. Wie-
dzą, jak ułożyć poszkodowane-
go w pozycji bocznej ustalonej 
(„jak ktoś jest nieprzytomny”), 
przeciwwstrząsowej („jak ktoś 
zemdleje”) i półsiedzącej („jak 
ktoś ma problemy z oddycha-
niem”). Umieją opatrywać ra-
ny i zakładać temblak (o supeł-
ki nie pytam). 

Nie ćwiczą  
na lalkach i misiach, 
ale na sobie albo na doro-

słych. Wiedzą, jak sprawdzić, 
czy poszkodowany oddycha, 
jak usztywnić rękę czy nogę. 

– Na imię mam Kuba, 
mam 6 lat. Mój kolega  

jest nieprzytomny,  
ale oddycha. Ułożyłem  

go w pozycji bocznej 
ustalonej, okryłem  

kocem NRC. Stało się to  
na ulicy Wazów,  

w przedszkolu „Promyczek”. 
Jest jeden 

poszkodowany. 
Proszę o pomoc!

tekst i zdjęcia 
KATARZYNA KOWALCZYK
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Leżącemu 
na podłodze 
koledze chłopcy 
sprawdzają 
oddech, zginają 
mu nogę pod 
kolanem, rękę 
przekładają nad 
głowę
Poniżej:
Kuba melduje  
o wypadku

Wiedza medyczna w wydaniu pięciolatka

Mali ratownicy 
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Wiedzą też, że złota folia NRC 
służy do ogrzania poszkodo-
wanego, a srebrnej używa się, 
gdy ktoś jest poparzony. – Sa-
ma się przy nich wiele nauczy-
łam – śmieje się pani dyrektor.

Zajęcia są bardzo dyna-
miczne, a młodziutka wolon-
tariuszka ma świetny kontakt z 
dziećmi. Słuchając pytań i od-
powiedzi, mam wrażenie, że 
słucham płyty na przyśpieszo-
nych obrotach: malcy reagu-
ją błyskawicznie, bez namy-
słu, w niczym nie przypomi-
na to powolnego, charaktery-
stycznego dla wielu przedszko-
laków rozważania nad trudnym 
pytaniem i niełatwego poszu-
kiwania rozwiązań. Gdy przez 
sekundę dziecko się waha, pa-
ni Kamila błyskawicznie poka-
zuje na sobie: kręgosłup, no-
ga lewa do prawej, ręka za gło-
wę. Tak ma być – gdy napraw-
dę zdarzy się nieszczęście, nie 
ma czasu do stracenia. – Zaję-
cia trwają zazwyczaj około 40 
minut – mówi wolontariusz-
ka. – Dzieci chłoną wiedzę, ale 
dłużej nie mogą się skupić. Za-
zwyczaj najpierw mamy część 
teoretyczną, potem ćwiczenia. 
Gdy trzeba przejść do części 
praktycznej, natychmiast zgła-
szają się „poszkodowany” i „ra-
townicy”. Leżącemu na pod-
łodze koledze chłopcy spraw-
dzają oddech, bezskutecznie 
próbują nawiązać z nim kon-
takt. Po zdiagnozowaniu prob-
lemu zginają mu nogę pod ko-
lanem, rękę przekładają nad 
głowę. Jeszcze kilka sprawnych 
ruchów i okrywają go złotą fo-
lią NRC. Pozostaje już tylko 

zadzwonić 
po profesjonalną 
pomoc.
– Jaki trzeba wykręcić nu-

mer, by zadzwonić po karet-
kę? – pyta prowadząca zaję-
cia. – 999! – krzyczą dzieci i 

równie gładko wymie-
niają numery do poli-
cji i straży pożarnej. 
Uwzględniają, że te 
numery należy wybrać, 
gdy dzwonimy z te-
lefonu stacjonarnego, 
bo w przypadku ko-
mórki trzeba zadzwo-
nić pod 112. Gdyby 
był pod ręką słupek ra-
towniczy („taki jasno-
żółty”), wiedziałyby, jak z nie-
go skorzystać. W Paderborn 
mali słupscy ratownicy zasko-
czyli wszystkich przytomnoś-
cią umysłu: gdy po udzieleniu 
pierwszej pomocy pozostawa-
ło im już tylko zadzwonić po 
pomoc, a nie mieli aparatu, 
pytali bez skrępowania osoby 
z publiczności, kto ma komór-
kę. Przedszkolaki z „Promycz-
ka” w ogóle są śmiałe; po swo-

im sukcesie w turnieju 
występowały na żywo 
w programie „Dzień 
dobry TVN”, mówiły 
też dla radia. Bez cie-
nia tremy.

Ciekawa jestem, 
czy już zdarzyło się 
dzieciom korzystać z 
nabytych w przedszko-
lu umiejętności tak na-

prawdę, nie tylko podczas ćwi-
czeń. Okazuje się, że tak. Karo-
lina wykazała się zimną krwią, 
gdy mama w kuchni skaleczy-
ła się w palec i nie mogła sobie 
poradzić. Chłopcy już wiedzą, 
że codzienne życie mężczy-
zny może obfitować w krwawe 
przypadki. Jeden z nich infor-
muje: – Gdy mój tata zaciął się 
przy goleniu, przykleiłem mu 
plasterek... 

G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I

im sukcesie w turnieju 
występowały na żywo 

To dobra inicjatywa. Każdy zakres wiedzy, który ma ustrzec 
przed chorobą, nieszczęściem, pomóc w razie wypadku, jest 
potrzebny. Tutaj nie ma granic wiekowych – oczywiście jeśli 
treści przekazywane dzieciom są dostosowane do ich możli-
wości interpretacyjnych. Jest sporo takiej wiedzy, którą mło-
dy człowiek powinien zgłębić dużo wcześniej niż w gimna-
zjum czy szkole podstawowej, np. jak ustrzec się przed opa-
rzeniem. 60 proc. pacjentów oddziałów chirurgii dziecię-
cej to dzieci z oparzeniami, których dorośli nie przestrzega-
li przed niebezpieczeństwem, a one same nie wiedziały, jak 
postąpić, gdy już doszło do nieszczęścia.
Jest wiele treści, z którymi można zapoznać już pięcio- czy 
sześciolatki. Dzieci doskonale radzą sobie z grami i zaba-
wą komputerem, operują pojęciami, których nieraz nie zna-
ją dorośli. Powinny wiedzieć, co znaczy numer 999, jak ko-
rzystać z telefonu stacjonarnego i komórki. Im wcześniej 
będzie się uczyło dzieci, tym lepiej dla ich zdrowia i dla te-
go, co dzieje się w ich środowisku. A muszę z przykrością 
stwierdzić, że nawet w gimnazjach do tych problemów przy-
wiązuje się zbyt małą wagę.

MOIM 
ZDANIEM

DR KRYSTYNA HOMENDA

kierownik Katedry Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku

Sonda

INWESTYCJA 
NA PRZYSZŁOŚĆ

BOŻENA FORJASZ, NAUCZYCIEL-
KA W PRZEDSZKOLU
– To świetny 
pomysł. Dzieci 
bardzo szyb-
ko „łapią” to, 
co im się poka-
zuje. Wiedzą, 
gdzie w razie potrzeby za-
dzwonić, jak zameldować 
o tym, co się stało, jak 
ułożyć poszkodowanego 
w zależności od zdarze-
nia. Jeżeli ta wiedza bę-
dzie utrwalana, na pewno 
przyda się w przyszłości.

ELŻBIETA VENTZKE, NAUCZY-
CIELKA W PRZEDSZKOLU
– Jeżeli chodzi 
o naukę pierw-
szej pomocy 
przedmedycz-
nej, umiejęt-
nościami po-
winni się wykazywać za-
równo dorośli, jak i dzie-
ci. Dziecko w wieku przed-
szkolnym z łatwością chło-
nie wiedzę i nie ma żad-
nych oporów, żadnych lę-
ków!

ELŻBIETA SOBIECH, KSIĘGOWA
– Nauka pierw-
szej pomocy w 
przedszkolu to 
dla mnie rzecz 
zaskaku jąca . 
Wydaje mi się, 
że to na razie jeszcze za-
bawa. Jeśli jednak dzie-
ci połkną teraz bakcyla, 
to może być im to bardzo 
przydatne w przyszłości.

Wiedza medyczna w wydaniu pięciolatka

Mali ratownicy 
Krzysztof, 
Krystian, Igor 
i Karolina, 
którzy już 
są pewni, 
że w przyszłości 
zostaną 
ratownikami 
medycznymi
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Członkowie spółdzielni nie są skazani na decyzje prezesów!

Spółdzielcy poznali swoje prawa
Okazuje się,  że w walce ze 
spółdzielnią mieszkaniową mamy 
sporo praw. Nie zawsze jednak 
o tym wiemy. Na szczęście znaleźli 
się ludzie, którzy chcą nas z  tych 
praw nauczyć korzystać.

W  2004 r. grupa spółdziel-
ców utworzyła w Koszalinie  tere-
nowy oddział Krajowego Związ-
ku Lokatorów i Spółdzielców 
(KZLiS). Od tego czasu nieodpłat-
nie udzielają pomocy  wszystkim 
lokatorom – nie tylko z miesz-
kań spółdzielczych, ale też ko-
munalnych i wspólnot mieszka-
niowych – którzy czują się po-
szkodowani przez zarządców do-
mów. Związek ten m.in. pisze po-
dania, wnioski, kieruje lokatorów 
do właściwych urzędów i instytu-
cji i udziela porad prawnych.

– Chcemy, by mieszkańcy 
koszalińskich osiedli zaczęli 
wreszcie myśleć o sobie jako o 
właścicielach spółdzielni, a nie 
traktowali tak prezesów – mó-
wiła Danuta Janus, szefowa ko-
szalińskiego oddziału Krajowe-
go Związku Lokatorów i Spół-
dzielców, na otwartym spot-
kaniu dotyczącym przygotowy-
wanej w Sejmie zmiany pra-
wa spółdzielczego i problemów 
koszalińskiej spółdzielczości. 

Warto być właścicielem      

Związek lokatorów przed-
stawił najbardziej ważkie prob-
lemy, z którymi spółdzielcy 
przychodzą po radę. Wiele z 
nich dotyczy wykupu miesz-
kań i garaży na własność. – 
Warto się wyodrębniać. I skła-
dać wnioski do spółdzielni. I 
nie trzeba słuchać porad pre-
zesów, że lepiej poczekać, bo 
później to będzie mniej kosz-
tować. Ani żadnych innych ar-
gumentów. Im zależy, by jak 
najmniej mieszkańców wyku-
piło mieszkania, bo wtedy jesz-
cze mogą zarządzać lokatora-
mi i dyktować swoje warun-
ki – przekonywała Danuta Ja-
nus. – A im więcej w nierucho-
mości będzie właścicieli miesz-

kań, tym większe będą mieli 
szansę, by zmienić zarządcę i 
zrezygnować z administrowa-
nia spółdzielni – skwitowała. 
Oczywiście z opłatami za wy-
kup mieszkania radzi pocze-
kać, aż wejdą w życie propo-
nowane przez posłów zmia-
ny prawa spółdzielczego, któ-
re umożliwią kupno mieszkań 
taniej.

Szefowa miejscowego KZLiS 
przypomniała też, że spółdziel-
nie nie mogą pobierać żadnych 
dodatkowych opłat za wykup 
mieszkań i garaży. A wszyst-
kim, od których je pobrały,  po-
winny zwrócić pieniądze.

Jak wykupywać,  
to z głową
Wykupujący lokale powin-

ni uważać też na treść aktu 
notarialnego potwierdzającego 
własność, który przygotowuje 
spółdzielnia.  – W niektórych 
spółdzielniach zdarzało się, że 
spółdzielnia wpisała do aktu, 
iż wykupujący mieszkanie zo-
bowiązuje się do ponoszenia 
sto procent kosztów utrzyma-
nia... sieci centralnego ogrze-
wania w całym budynku czy wy-
miennikowni przy bu-
dynku (urządzenie cie-
płownicze – dop. red.). 
Jeśli lokatorzy nie do-
czytali tego i podpisa-
li niekorzystne dla sie-
bie warunki, będą mu-

sieli za to płacić  albo zmienić 
akt notarialny, gdy spółdzielnia 
się na to zgodzi. Co też kosz-
tuje  – opowiadał Leszek Ma-
zurkiewicz, pierwszy spółdziel-
ca, który wygrał ze spółdzielnią 
w sądzie i dostał zwrot pienię-
dzy nadpłaconych przy wyku-
pie mieszkania. Według wiedzy 
związku lokatorów spółdzielnia 
wpisuje też do akt notarialnych, 
że to ona będzie dalej zarządcą 
mieszkania. Nie jest to jednak 
konieczne! Właściciel ma pra-
wo sam wybrać sobie zarząd-
cę. I wcale nie trzeba wpisy-
wać tego w akcie notarialnym. 
Wystarczy więc wykreślić z ak-
tu zapis o zarządzie, propono-
wany przez spółdzielnię – pod-
powiadają spółdzielcy.  Bywa 
też, że spółdzielnia odmawia 
mieszkańcom  wpisania do ak-
tu, iż są również właścicielami 
piwnicy – a nie powinna tego 
robić. – Za utrzymanie piwnicy 
każdy przecież płaci w czynszu. 
I proszę nie słuchać tłumaczeń, 
że piwnice są częściami wspól-
nymi budynku. Każdy przecież 
ma swój klucz i sąsiad nie mo-
że korzystać z państwa piwni-
cy. Tak przekonujcie kierowni-
ctwo spółdzielni – podpowiadał 

mieszkaniec Przylesia. I 
przypomniał, że popra-
wienie aktu notarialne-
go i wpisanie do nie-
go piwnicy dodatkowo 
kosztuje. Wymaga też 
uzyskania ze spółdziel-

ni wyrysu piwnic ze spółdziel-
czych mapek, co jest kłopotli-
we i za co spółdzielnia też mo-
że zażądać pieniędzy. 

W przyszłości  
będzie lepiej
Ale związek lokatorów za-

powiedział też lepszą przy-
szłość dla spółdzielców. Przed-
stawił korzystne zmiany w pra-
wie spółdzielczym, które chcą 
wprowadzić posłowie (nieba-
wem pierwsze czytanie nowych 
przepisów w sejmie). Spół-
dzielcy posiadający lokatorskie 
mieszkania nie będą musieli już 
– tak jak teraz – zanim wykupią 
je na własność przekształcać je 
jeszcze po drodze w tzw. spół-
dzielcze prawo własności. By 
stać się właścicielami, wystar-
czy, że mieszkańcy spłacą zo-
bowiązania związane z kredyta-
mi wziętymi przed laty na budo-
wę bloku. Kredyty te są najczęś-
ciej już spłacone. A koszt wyku-
pu będzie wynosił wówczas kil-
kadziesiąt złotych – a nie jak te-
raz średnio po 20–30 tys., które 
stanowią różnicę między aktu-
alną ceną rynkową mieszkania a 
wniesionym wkładem mieszka-
niowym (zrewaloryzowanym).

Inna zmiana zakłada, że każ-
dy budynek będzie mieć prowa-
dzoną osobną ewidencję i rozli-
czenie wydatków.

 Od 1 stycznia weszły w ży-
cie nowe przepisy o czynszach. 
Odtąd każda podwyżka czyn-
szu powinna być przez zarząd-
cę domów, a wiec też przez 
spółdzielnię, przekonsultowana 
z mieszkańcami  i uzasadniona, 
tak  by każdy, kto ma ochotę, 
mógł obejrzeć kalkulację kosz-
tów i rozliczenia. Każdy lokator 
może się na podwyżkę nie zgo-
dzić i napisać do zarządcy swój 
sprzeciw i wniosek o nieobję-
cie go podwyżką czynszu. Gdy 
zarządca się nie zgodzi, moż-
na nadal płacić dawny czynsz, 
a gospodarza domu podać do 
sądu. Lokator musi płacić wyż-
szy czynsz dopiero, gdy nakaże 
mu to sąd.

JULIA MARKOWSKAPR
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Spółdzielcy będą 
mieli możliwość  
za kilkadziesiąt 
złotych 
wykupić swoje 
mieszkania



G O Ś Ć  K O S Z A L I Ń S K O - K O Ł O B R Z E S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
18 lutego 2007

VII

Caritas zaprasza na warsztaty dla niepełnosprawnych

Jak skutecznie szukać pracy
Jak i jakiej pracy szukać? Dzięki 
pomocy specjalistów kilkoro 
niepełnosprawnych znajdzie 
odpowiedzi na te pytania.

Caritas Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej już po raz drugi 
organizuje warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych. Zajęcia ma-
ją pomóc tej grupie ludzi zaist-
nieć i poradzić sobie na otwar-
tym rynku pracy. 

W ciągu dziesięciu dni mło-
dzi ludzie będą m.in. uczyć się 
autoprezentacji i asertywności. 
Poznają także tajniki skuteczne-
go poszukiwania pracy. 

Warsztaty prowadzone są 
przez pedagoga, psychologa 
i doradcę zawodowego. Spe-

cjaliści ci dzięki swojej wie-
dzy pomogą niepełnospraw-
nym w sprecyzowaniu ich in-
dywidualnych potrzeb zawo-
dowych. 

Uczestnicy warsztatów będą 
mogli dowiedzieć się wiele o so-
bie samych i określić, co chcieli-
by w swoim życiu zrobić. Jest to 
trudne, gdyż niepełnosprawni są 
często od urodzenia chronieni 
przez nadopiekuńczych opieku-
nów przed prawdziwym życiem. 
Bardzo często dla oszczędzenia 
im stresów zapisuje się ich do 
szkół specjalnych. To skutecz-
nie uniemożliwia im prawdziwe 
współdziałanie i integrację ze 
„zdrową” częścią społeczeństwa. 
Niepełnosprawni z powodu róż-

nych ograniczeń, poczynając od 
najbardziej prozaicznych, jak ba-
riery architektoniczne aż do ba-
rier psychologicznych, często za-
mykają się w czterech ścianach i 
tam spędzają całe życie. Dlatego 
pomoc tym osobom w szukaniu i 
zdobyciu pracy jest dla nich naj-
lepszym sposobem rehabilitacji i 
zintegrowania się ze społeczeń-
stwem. Praca dla wszystkich, bez 
względu na to, czy są niepełno-
sprawni, czy zupełnie zdrowi, 
jest bardzo ważna z ekonomicz-
nego punktu widzenia,  ale także 
daje możliwość samorealizacji i 
zapobiega izolacji.

Warsztaty przeznaczone 
są dla osób o znacznym i 
umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności. Są prowa-
dzone w ramach ogólnopol-
skiego projektu Indywidual-
ne Ścieżki Zawodowej Karie-
ry Szansą dla Osób Niepełno-
sprawnych.

Bliższych informacji na 
ich temat udziela w biurze 
Caritas Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej koordynator-
ka projektu Agnieszka Filip-
czuk. Biuro znajduje się w 
Koszalinie, przy ul. Bisku-
pa Domina 8, i jest czynne 
codziennie od godziny 9.00 
do 15.00. Informację można 
uzyskać także telefonicznie, 
tel. 0 94 342 36 90 i 0 608 
052 387.  

JULIA MARKOWSKA

Jest ich zarejestrowanych  
w Krajowym Rejestrze Sądowym 
ponad pięć tysięcy. Zajmują się 
przede wszystkim działalnością 
charytatywną, ochroną i promocją 
zdrowia, pomocą ofiarom kata-
strof czy działalnością na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Ze znalezieniem odpowied-
niej organizacji pożytku publicz-
nego nie powinniśmy mieć kłopo-
tu. Lista placówek znajduje się w 
Internecie, można także poprosić 
o ich wskazanie pracownika w od-
powiednim wydziale urzędu miej-
skiego. – Pieniądze przeznacza-
my na pomoc ludziom potrzebu-
jącym, dożywiamy najuboższych i 
dzieci w szkołach, organizujemy 
wypoczynek dla dzieci, szkolimy 
z zakresu pierwszej pomocy, pro-
pagujemy honorowe krwiodaw-
stwo – wyjaśnia  Stanisław Bara-
nowski, dyrektor PCK w Kosza-
linie, zaliczanego do organizacji 
pożytku publicznego. 

Jeśli chcemy wesprzeć ich 
działania, możemy dokonać te-
go za pomocą odpisu od podat-
ku dochodowego. – Jest to rzecz 

dość popularna, choć 
mogłaby być w znacz-
nie większym stopniu, 
ponieważ, statystycznie 
ujmując, co dwunasty, 
trzynasty podatnik doko-
nuje takiego odliczenia 
od podatku należnego – 
mówi Barbara Czernia-
chowicz, kierownik dzia-
łu podatku dochodowe-
go od osób fizycznych 
I US w Koszalinie. – Prob-
lem tkwi chyba w tym, że 
to musi zrobić sam po-
datnik. – Mało w nas jeszcze tej 
dobrej woli, żeby również w ten 
sposób służyć bliźniemu i za spra-
wą takiego drobnego gestu być 

„dla”, a nie tylko oczeki-
wać – mówi ks. Andrzej 
Hryckowian, pracujący 
na co dzień z niepełno-
sprawnymi. Same orga-
nizacje gorąco do tego 
zachęcają. – W zeszłym 
roku z 1 procenta prze-
kazanego na rzecz ho-
spicjum uzyskaliśmy po-
nad sto trzydzieści ty-
sięcy złotych – wyjaś-
nia prezes koszalińskie-
go hospicjum Krystyna 
Wierzchowiecka. – To 

jest podstawa naszego finanso-
wania i w zasadzie jedyna możli-
wość zebrania pieniędzy na budo-
wę nowego obiektu. 

Procedura przekazania 
1 proc. jest prosta. Wystarczy 
obliczyć swój podatek, należny 
fiskusowi za 2006 rok, a następ-
nie odliczyć od tej kwoty 1 proc. 
Przy wypełnianiu odpowiednie-
go dla siebie formularza (PIT-
36 lub PIT-37) w części zatytuło-
wanej „obliczenie zobowiązania 
podatkowego” w rubrykę „Kwo-
ta zmniejszenia z tytułu wpła-
ty na rzecz organizacji pożytku 
publicznego” (dla PIT-36 jest to 
pozycja nr 179, dla PIT-37 po-
zycja nr 111) wpisujemy kwotę 
obliczonego 1 proc. podatku. W 
banku lub na poczcie otrzymają 
Państwo dowód wpłaty, na któ-
rym należy wpisać swoje dane, 
kwotę dokonywanej wpłaty i da-
ne organizacji, której konto zasi-
li Państwa wpłata. Urząd skarbo-
wy nie uzna odpisu od podatku, 
jeśli podatnik nie udokumentu-
je odpowiednio wpłaty. – Do-
wodów wpłaty nie musimy dołą-
czać do zeznania podatkowego, 
należy je jednak przechowywać 
do czasu upływu okresu prze-
dawnienia zobowiązania podat-
kowego – przypomina Barbara 
Czerniachowicz.

KAROLINA PAWŁOWSKA

Organizacje pożytku publicznego

Pomóż pomagać
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Niektóre urzędy, 
jak białogardzki, 
aby pomóc 
podatnikom 
w wyborze 
organizacji,  
na rzecz której 
można przekazać 
1 proc. podatku, 
udostępniają 
listę wszystkich 
organizacji 
pożytku 
publicznego



Kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela stoi  
w samym centrum miasta. 

Wybudowano go na 
miejscu byłego cmenta-
rza. Budowę rozpoczęto 
w 1914 r. Trwała trzy la-
ta. Kościół został poświę-
cony w pierwszą niedzie-
lę Adwentu 1917 r. 6 listo-
pada 1945 r. do Trzcianki 
przybył ks. Tadeusz Ptak, 
który został pierwszym 
powojennym probosz-
czem parafii. Pod egidą no-
wego proboszcza przy pa-
rafii zaczęło działać stowa-
rzyszenie Caritas, niosące 
pomoc ubogim. Działa do 
chwili obecnej. Od 2001 r. 
w ramach Caritas funkcjo-
nują także Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej, do których 
regularnie uczęszcza oko-
ło 30 osób. W 1991 r. po-
wstała ochronka parafial-
na „Cichy Kącik”. Z pomo-
cy i codziennych spotkań 
korzysta około 90 dzieci. 

W 1996 r. powstał Ka-
tolicki Dom Młodzieży, w 
którym każdego dnia gro-
madzi się około 30 osób. 
Młodzi parafianie mają 
możliwość zagrania w bi-
lard, tenis stołowy, mogą 
także skorzystać z siłowni 
czy salki internetowej. 

Prężnie działająca w 
Trzciance Caritas prowa-
dzi także punkt wydawa-
nia żywności „Betania”. 
Korzysta z niego około 
300 najuboższych rodzin. 

Przed czterema laty 
powołano do życia Pod-
stawową Szkołę Katolicką. 
Obecny ksiądz proboszcz 
stara się, by w Trzcian-
ce uruchomić także kato-
lickie gimnazjum. – Roz-
mawiałem już z naszymi 

lokalnymi władzami i mu-
szę powiedzieć, że są one 
bardzo zainteresowane, 
by taka szkoła powstała – 
mówi ks. Jan Ślęczka, pro-
boszcz parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela.

Przy parafii istnieje 
Apostolstwo Rodziny Sa-
letyńskiej. Wspólnota ta li-
czy około 30 członków. 
Jej spotkania formacyjne 
odbywają się każdego 19. 
dnia miesiąca. Grupa pro-
wadzi Czuwanie Saletyń-
skie, które zawsze groma-
dzi sporą liczbę parafian. 

Jak na parafię, która li-
czy około 13 tysięcy wier-
nych, w kościele działa du-
ża liczba róż Żywego Ró-
żańca. Jest ich aż 17.  Pi-
sząc o parafii, nie sposób 
nie wymienić dziecięcej 
scholi, która pod opieką 
s. Bogumiły Zaranek przy-
gotowuje muzyczną opra-
wę niedzielnej Mszy świę-
tej dla dzieci. 

W maju 2005 r. rozpo-
czął działalność chór. Ak-
tualnie liczy on kilkanaście 
osób, które łączy wspól-
ne zamiłowanie do muzy-
ki i śpiewu. Dyrygentem i 
opiekunem artystycznym 
jest Bartosz Śliwiński. 

Duże sukcesy ma bi-
blioteka parafialna. Przez 
24 lata swojego istnie-
nia wypożyczyła ponad 
11 300 książek, ponad  
13 400 egzemplarzy pra-
sy katolickiej i blisko 500 
kaset magnetofonowych o 
tematyce religijnej. W bi-
bliotece można także wy-
pożyczyć filmy VHS i DVD 
o podobnej tematyce.  

Biblioteka organizu-
je co roku Tydzień Kultu-
ry Chrześcijańskiej. W tym 
roku odbędzie się on już 
po raz 24., od 22 do 29 

kwietnia. W tym czasie 
odbędzie się szereg im-
prez, m.in. konkursy twór-
czości artystycznej, wysta-
wy, seanse filmowe, kon-
certy oraz spotkania au-
torskie. 

Najmłodszym dzie-
ckiem parafii jest Apostol-
stwo Dobrej Śmierci. Mi-
mo że grupa powstała nie-
dawno, aktualnie jest w 
niej 181 parafian! Opie-
kują się oni 156 osobami 
chorymi oraz 66 dziećmi. – 
Grupa ta zapewnia potrze-
bującym transport, opiekę 
medyczną, ale oprócz te-
go odwiedza chorych, któ-
rzy szczególnie potrzebu-
ją rozmowy z drugim czło-
wiekiem  – mówi ks. Jan. 
  KRZYSZTOF DĘGA

 

KSIĄDZ 
PROBOSZCZ  
JAN ŚLĘCZKA

Wyświęcony 16.05.1992 ro-
ku w Dębowcu koło Jasła.
Parafie: Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, Dębowiec, Kuźnica 
Czarnkowska i od lipca 
2006 roku Trzcianka.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Ewangelizacja saletynów

ZDANIEM PROBOSZCZA
Główny problem tutejszych parafian to bezrobocie. 
Jeśli chodzi o frekwencję na niedzielnej Mszy św., 
to nie jest ona najwyższa i wynosi około 25 proc. 
W parafii jest oczywiście dużo wiernych bardzo za-
angażowanych w działania grup przyparafialnych. 
Jestem wdzięczny Panu Bogu za tych ludzi. Dobrze 
układa się także nasza współpraca ze starostwem. 
W planach mamy nawet uruchomienie dodatkowe-
go punktu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białej. 
Spotykamy się także z dużą przychylnością ze stro-
ny burmistrza Trzcianki Marka Kupsia. Radosnym 
akcentem są działające przy parafii Dziecięce Koła 
Caritas, istniejące przy SP nr 2 i SP nr 3 w Trzciance.  
Przy kościele służy 37 ministrantów, w tym 7 lekto-
rów starszych. Na zakończenie chciałbym serdecz-
nie zaprosić na cykl katechez neokatechumenal-
nych. Zapraszam w każdy poniedziałek i czwartek 
o godz. 18.15.

Zapraszamy na Msze św.
  Trzcianka – niedziele – 6.30, 8.00, 9.30 (dla mło-

dzieży), 11.00 (dla dzieci), 12.30, 16.00, 18.00 
dni powszednie – 6.30, 7.15, 18.00

 szpital – 10.00
 Nowa Wieś – niedziele i święta – 9.00
 Niekursko – niedziele i święta – 11.00
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ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,  
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Kościół parafialny  
w Trzciance


