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Jak rozliczać śmieci?

Trwają dyskusje nad sposobem rozliczania kosztów za gospodarkę odpadami. Włodarze  
i mieszkańcy zastanawiają się, jaka metoda byłaby najlepsza. Chodzi o to, żeby nie było dro-
go, ale też o to, żeby było w miarę sprawiedliwie. Wiadomo, że swoje zapłacić będzie trzeba, 
bo wzrosły koszty segregacji i utylizacji odpadów. 

Więcej na stronie 3

Dzieci, które są pod 
opieką koszalińskiej filii 
Zachodniopomorskie-
go Hospicjum dla Dzieci  
i Dorosłych, mogą liczyć 
na pomoc innych. Na 
ich rzecz można wpłacać  
1 procent podatku do-
chodowego, ale nie tylko. 
Ruszyła akcja „Herbat-
ka-akrobatka”, której 
patronami medialnymi są 
TV Max i Tygodnik Ko-
szaliński „Miasto”. 

Hospicjum, mające sie-
dzibę w Szczecinie i filię 
w naszym mieście, za-
pewnia opiekę przez całą 
dobę, siedem dni w tygo-
dniu. Jego podopiecznymi 
są m.in. osoby z wadami 

genetycznymi, uszkodze-
niami centralnego układu 
nerwowego, chorobami 
nowotworowymi i inny-
mi ciężkimi schorzeniami. 
Zajmuje się też wcześnia-
kami. Organizacja nie mo-
głaby działać bez wsparcia 
darczyńców, bo pieniądze 
w ramach kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdro-
wia nie wystarczają na 
pokrycie wszystkich pono-
szonych kosztów. 

Rodziny pacjentów mogą 
wypożyczyć potrzebny 
sprzęt medyczny taki jak 
koncentrator tlenu, ssaki, 
respiratory. Otrzymują też 
zwrot połowy kosztów po-
niesionych za leki. Poza 
tym hospicjum zapewnia 

pomoc społeczną. Jednak 
jego działalność nie była-
by możliwa bez wsparcia 
innych. Pamięć o pod-
opiecznych hospicjum jest 
szczególnie ważna w okre-
sie pandemii, gdy nie moż-
na organizować ulicznych 
kwest czy wydarzeń pub-
licznych, połączonych ze 
zbiórką pieniędzy. 

Sklep z herbatami i ka-
wami oraz młode akrobatki 
ze szkoły tańca Top Toys 
przygotowały specjalną 
herbacianą mieszankę.  
W skład „herbatki-akro-
batki” wchodzą melon, 
ananas, czarna porzeczka, 
żurawina, jabłko, malina i 
liść morwy. Opakowanie 
kosztuje 40 zł, z czego 15 

zł zasili konto hospicjum, 
pomagając w leczeniu 
dzieci walczących z cięż-
kimi chorobami.

Dziewczynki trenujące 
akrobatykę w szkole tańca 
Top Toys nakręciły spot 
promujący pomoc dla Za-
chodniopomorskiego Ho-
spicjum dla Dzieci i Doro-
słych.

Herbata jest na razie do-
stępna w wersji suszu, ale 
już w maju będzie dostępna 
w wersji butelkowanej. – To 
idealna herbata dla dzieci, 
jako dopełnienie posiłku, 
a także dla osób starszych, 
bo dobrze nawadnia – przy-
znaje Paulina Romaldow-
ska, właścicielka sklepu 
Herkabawata. – Polecam 

ją szczególnie kobietom 
w ciąży, bo zawiera dużą 
dawkę witamin z owoców.

Niezwykłą mieszkan-
kę można kupić w sklepie 
stacjonarnym Herkabawata 
przy ul. Fałata 11B i przez 
strony internetowe: www.
herkabawata.com i www.
herbatka-akrobatka.pl ,  
a także w Pracowni Fry-
zjerskiej Moniki Dudy. Jej 
właścicielka zorganizowała 
dwie akcje pomocy dla Ho-
spicjum im. św. M. Kolbe-
go, teraz przyłącza się do 
akcji wsparcia małych pa-
cjentów.

Honorowy patronat nad 
akcją objął prezydent Ko-
szalina.

(ejm)

Ta herbatka jest podwójnie dobra 

Anioły rozdane
Oddział Okręgowy To-

warzystwa Przyjaciół 
Dzieci świętuje 75-lecie 
działalności. Z tej okazji 
organizacja przygotowała 
wiele wydarzeń. Jednym 
z nich było uroczyste wrę-
czenie nagród TPD.
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Historia jednej 
apteki

Apteka na Zwycięstwa. 
Dojrzalsi koszalinianie 
zapewne ją pamiętają. Po 
1945 roku działała w tym 
samym miejscu, co przed 
wojną, prowadzona przez 
Polaka. Dana Jurszewicz 
poznała przeszłość tego 
miejsca. 
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Nie dajmy się  
depresji!

Depresja jest czwartą 
najpoważniejszą chorobą 
na świecie. Szacuje się, 
że zmaga się z nią ok. 350 
milionów ludzi. A w pande-
micznej rzeczywistości la-
winowo zwiększa się liczba 
osób dotkniętych depresją. 
Jak walczyć z tą chorobą? 
Rozmawiamy z Elżbietą 
Walczak, psychologiem, 
pedagogiem i psychotera-
peutą. 
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Chcą normalności
Od 2005 r. obchodzimy 

Światowy Dzień Zespołu 
Downa. Osoby z zespołem 
Downa chcą żyć jak wszy-
scy. Są oddani pracy, nie 
boją się wyzwań i zawiązu-
ją głębokie przyjaźnie. 
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Ważne wsparcie
„To była wzorowa współ-

praca” – tak o organizacji 
mieszkań chronionych na 
terenie osiedla studenckiego 
Politechniki Koszalińskiego 
mówią realizatorzy progra-
mu wspierającego osoby po 
kryzysach psychicznych. 
Pobyt w mieszkaniach chro-
nionych był lekcją samo-
dzielnego życia.
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